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RESUMO  

 

 
DESAFIO NA GESTÃO DE PESSOAS:  

retenção de servidores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A presente pesquisa surgiu a partir da intenção de identificar o perfil dos servidores 
Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) que solicitaram Vacância por Posse em Outro Cargo Inacumulável e 
Exoneração dos cargos ocupados na referida Instituição, no período de 2010 a 
2015. Além disso, buscou entender os reais motivos que levaram essas pessoas a 
saírem do vínculo empregatício considerando todo o viés que envolve as relações 
de trabalho existentes na Organização. A revisão bibliográfica foi centrada em 
documentos legais que regem a carreira dos servidores Técnico-Administrativos das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a estrutura da UFRN e trabalhos de 
autores que desenvolveram estudos sobre esse tema, além de pesquisas sobre o 
estado da arte. Trata o presente estudo de uma pesquisa de levantamento descritivo 
e, para atingir seus objetivos, foi realizada coleta de dados através da aplicação de 
um questionário online utilizando-se da ferramenta Google docs para chegar à 
população pesquisada, que totalizou 268 pessoas. Concluída a coleta de dados, 
obteve-se o retorno de 122 questionários respondidos, sendo utilizado para 
tratamento destas informações o SPSS (Statistical for Social Sciences). O principal 
motivo apontado como insatisfação no Órgão refere-se à remuneração inerente à 
Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos, representada pelo percentual de 
91,2% das respostas e, por essa razão, pode-se concluir o entendimento pela busca 
por novos cargos no serviço público, confirmada pelo resultado de 77% dos casos. 
Com base nos dados desse estudo, percebe-se que, apesar do alto índice de 
insatisfação com as questões salariais, de modo geral, o clima organizacional e a 
satisfação nas relações de trabalho se apresentaram de maneira favorável à 
Instituição pesquisada. 
 
 
Palavras-Chave: Técnico-Administrativo. Relações de trabalho. Questões salariais. 
Serviço Público. Clima Organizacional. 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

CHALLENGE IN PEOPLE MANAGEMENT: 
Server Retention at the Federal University of Rio Grande do Norte 

 
 
Present research arose from intention to identify the profile of Education 
Administrative Techinicians of Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 
who requested Vacancy by Possession in Another Unaccountable Position and 
Exoneration, from occupied positions in that Institution between 2010 and 2015. In 
addition, It sought to understand real reasons that led these people to leave their 
employment bond considering all the bias that surrounds existing labor relations in 
the Organization. Bibliographic Review focused on legal documents governing career 
of the Administrative Techinicians of Federal Institutions of Higher Education (IFES), 
structure of UFRN and works of authors who have developed studies on this subject, 
as well as researches on the state of the art. This study concerns a descriptive 
survey and, in order to achieve its objectives, data collection was performed through 
the application of an online questionnaire using Google Docs tool to reach surveyed 
population, which totalized 268 people. 122 questionnaires were responded, and 
SPSS (Statistical for Social Sciences) was used to treat this information. Main cited 
reason as dissatisfaction in the Board refers to remuneration inherent to the Career 
of Administrative Techinicians, represented by the percentage of 91.2% of the 
answers and, for this reason, one can conclude the understanding for seeking new 
positions in Public Service, confirmed by the result of 77% of the cases. Based on 
the data of this study, it is noticed that, in spite of the high index of dissatisfaction 
with the salary issues, in general, organizational climate and the satisfaction in labor 
relationships presented a favorable way to researched Institution. 

 
Keywords: Administrative Techinicians. Labor relationships. Salary issues. Public 
service. Organizational Climate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As Organizações que conseguem manter em seu quadro de pessoal o 

comprometimento humano, certamente conseguirão obter sucesso no desempenho 

das suas atividades, pois este é um fator fundamental para a consolidação do 

equilíbrio entre os objetivos institucionais e os pessoais dos seus colaboradores. 

 O capital humano é considerado o recurso mais importante dentro de uma 

Organização na ótica da gestão contemporânea e é nesse sentido que aparece 

como fator crucial no construto do sucesso das atividades institucionais. Ocorre que, 

diante da globalização, as pessoas estão cada vez mais capacitadas para 

enfrentarem o que pede o mercado de trabalho, exigindo também Organizações com 

poder de disputas através das atualizações tecnológicas e de todas as ferramentas 

necessárias para o atendimento das demandas oriundas das rotinas de trabalho. 

Nesse sentido, ratifica-se que os trabalhadores buscam acompanhar esse 

crescimento frenético e acabam procurando novos desafios em conjunto com 

salários atrativos e alinhados às suas formações acadêmicas e experiências 

técnicas. 

 Considerando ainda o advento da globalização, Albuquerque (2002) afirma 

que as organizações foram obrigadas a agirem num ambiente multicultural de força 

de trabalho, exigindo uma atuação de forma proativa e monitorando continuamente 

os meios para enfrentar as mudanças e atentar para as novas necessidades de 

reformulações estratégicas. A área de gestão de pessoas tem um importante papel 

nesse processo, que é o de mediar as relações de trabalho na busca de evitar os 

conflitos, influenciando, inclusive, nas decisões dos pedidos de saídas do vínculo 

empregatício. Nesse sentido, é importante que a gestão de pessoas possa contribuir 

com a Organização para entender as tomadas de decisões em se manter ou não 

num determinado emprego (MELLO, 2014). 

 Tendo em vista que a presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito de uma 

Universidade Federal, observa-se a necessidade de contextualizar as grandes 

transformações que ocorreram nesses Órgãos durante os últimos anos, em especial, 

as oportunidades de ampliação das vagas, tanto para os discentes como para o 

quadro de pessoal dessas Instituições de Ensino. Tal fato se deu através do 
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Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

criado com o objetivo de prover condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior. 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também se inseriu 

nesse contexto por meio da adesão ao REUNI no ano de 2007 e, dentre as várias 

ações acadêmicas e de estrutura física, destacam-se as inúmeras contratações de 

pessoal (Relatório REUNI-UFRN, 2008-2012). O relatório REUNI-UFRN, 2008-2012 

informa que as admissões dos servidores docentes e técnico-administrativos 

ocorreram de forma escalonada, de acordo com as etapas das ações acadêmicas 

de reestruturação e de expansão universitária. Vinculadas ao crescimento da área 

acadêmica da IFE com as admissões de vários docentes, foram necessárias as 

contratações do pessoal técnico-administrativo para dar suporte a esse crescimento, 

a fim de atuarem com as equipes pedagógicas, a assistência administrativa às 

Unidades Acadêmicas e de infraestrutura. 

 Diante desse cenário de mudanças e tendo em vista a necessidade de 

fortalecimento da gestão pública, por meio da mão de obra qualificada e 

comprometida com os objetivos organizacionais, é de fundamental importância 

compreender os fatores envolvidos nas decisões dos servidores em solicitarem a 

saída dos seus vínculos empregatícios.   

 Na presente pesquisa foram ouvidos os servidores da categoria Técnico-

Administrativa que saíram dos cargos ocupados na UFRN por motivo de Vacância 

por Posse em Outro Cargo Inacumulável – momento no qual o servidor passa em 

outro concurso público e não poderá acumular os dois vínculos – e Exoneração – 

pedido de saída do vínculo formalizado pelo servidor por diversos motivos de cunho 

pessoal, sendo analisado o período de 2010 a 2015. 

 Considerando a população pesquisada, buscou-se entender a percepção que 

essas pessoas têm das relações de trabalho na UFRN e os fatores preponderantes 

que determinaram a decisão de deixarem os cargos ocupados na IFE. As questões 

que envolvem a pesquisa perpassam pelo clima organizacional, pela remuneração e 

carreira, bem como pela satisfação desses servidores durante o exercício dos 

cargos. 
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 O presente estudo tem como objetivo geral compreender como se apresenta 

o fenômeno da saída voluntária, por posse em outro cargo inacumulável e 

exoneração dos servidores Técnico-Administrativos da UFRN no período de 2010-

2015, e traz os seguintes objetivos específicos: identificar o perfil dos servidores 

técnico-administrativos que solicitaram vacância por posse em outro cargo 

inacumulável e exoneração; identificar os níveis de satisfação relacionados ao 

trabalho e à Organização, conforme a percepção dos servidores técnico-

administrativos com ocorrência de saídas pelo motivo supracitado; identificar a 

percepção que os ex-servidores técnico-administrativos têm das relações de 

trabalho na UFRN; e identificar as decisões que levaram à saída, por parte dos 

servidores técnico-administrativos, dos cargos ocupados na UFRN. 

 A partir da identificação dos objetivos da pesquisa, buscou-se o arcabouço da 

literatura que contemplasse a proposta em pauta, sendo estruturado através dos 

seguintes tópicos: A satisfação no ambiente de trabalho; O construto das relações 

de trabalho – mecanismo da gestão de pessoas no ambiente das Universidades; O 

fenômeno da rotatividade (turnover) de pessoal: impactos e fatores motivacionais; e 

Talentos no ambiente organizacional: o novo perfil dos profissionais inseridos no 

mercado de trabalho. 

 Por fim, foram coletados e analisados os dados da pesquisa para 

fundamentar as discussões e considerações finais na busca de atender aos 

objetivos propostos no presente trabalho e assim contribuir com o propósito de 

auxiliar a área de Gestão de Pessoas da UFRN através da política de retenção de 

pessoal do Órgão. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para melhor entender os objetivos propostos pela presente pesquisa, 

apresentam-se neste capítulo o arcabouço teórico alinhado aos quatro objetivos 

específicos, conforme os seguintes tópicos: “A satisfação no ambiente de trabalho”, 

“O construto das relações de trabalho: o mecanismo da gestão de pessoas no 

ambiente das Universidades”, “O fenômeno da rotatividade (turnover) de pessoal: 

impactos e fatores motivacionais” e “Talentos no ambiente organizacional: o novo 

perfil dos profissionais”. A partir dos referidos temas e dos seus subtópicos, busca-

se fundamentar teoricamente as questões da pesquisa. 

 

2.1 Satisfação no ambiente de trabalho 

 

O assunto sobre a satisfação no trabalho tem despertado grande interesse 

dos estudiosos em comportamento organizacional e também dos gestores de 

organizações, conforme afirma Siqueira (2008). O autor afirma que o interesse em 

conhecer sobre esse tema está relacionado a fatores que podem identificar os níveis 

de desempenho, produtividade, absenteísmo e até mesmo as intenções de saídas 

do vínculo empregatício.  

           Utilizando-se dessas características, Siqueira e Gomide (2014) enxergam o 

interesse por essa área como a finalidade primordial da economia, uma vez que as 

organizações que têm empregados satisfeitos tendem a aumentar os seus lucros, 

pois terão o retorno da alta produtividade, desempenho, baixo absenteísmo e pouca 

rotatividade. Por parte dos trabalhadores, os níveis de satisfação com o trabalho 

resultam na saúde, compondo o bem-estar que, por sua vez, implica diretamente 

com o comprometimento organizacional (SIQUEIRA; PANDOVAM, 2008). 

            O fenômeno da satisfação no trabalho é de grande importância para 

empregado e empregador e por isso é necessário que se compreenda o conceito 

desse construto que, na visão de Carlotto e Câmara (2008), consiste em um 

processo de conhecimento complexo e difícil de ser definido por ter uma natureza 

subjetiva. É um fenômeno que pode variar de acordo com cada indivíduo, nas 

diferentes situações ou até mesmo a partir das diversas etapas da vida 

(CARLOTTO; CÂMARA, 2008). 
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            Para melhor definir esse construto, Siqueira (2008) apresenta a sua definição 

relacionada às questões motivacionais, à atitude, a um estado emocional ou até 

mesmo a um vínculo afetivo do trabalho. O autor contextualiza a satisfação no 

trabalho se reportando às pesquisas iniciais sobre o assunto, que faziam menção a 

um tratado como parte do processo motivacional e, por consequência, estava ligado 

às teorias da motivação, tais como: teoria da motivação-higiene, teoria da satisfação 

de necessidades e a teoria das expectativas e instrumentalidade. Nesse contexto é 

que a satisfação no trabalho tornou-se um fator capaz de aumentar o desempenho e 

a produtividade. 

         Os anos de 1970 e 1980 são citados por Martinez e Paraguay (2003) para 

situar os estudos sobre satisfação voltados para as questões de atitude, porém é 

mantido o construto da influência no desempenho dos trabalhadores. 

            A satisfação, definida como estado emocional, é apresentada por Siqueira 

(2008) como um conceito afetivo, simbolizando as reações e as experiências 

emocionais vividas no ambiente do trabalho. Dessa forma, o autor se remete ao 

conceito de Locke (1976), que define satisfação através do estado emocional 

sentido positivamente ou do prazer referente às experiências profissionais no 

ambiente de trabalho. 

            Considerando a complexidade do assunto no que concerne aos diferentes 

conceitos, Tamayo (2000) traz a discussão sobre duas abordagens envolvendo as 

dimensões do conceito da satisfação laboral, a saber: unidimensional e 

multidimensional. 

            Os estudiosos da corrente unidimensional acreditam que adotar a visão da 

satisfação, partindo do princípio de que é uma atitude geral do trabalho, fortalece os 

estudos sobre as causas, os conceitos relacionados e auxilia o melhor entendimento 

sobre esse construto. Já os pensadores multidimensionais tratam a satisfação como 

um conjunto de reações específicas a vários fatores do trabalho que são capazes de 

oscilar os graus de satisfação e insatisfação do indivíduo (SIQUEIRA; GOMIDE 

JÚNIOR, 2014). 

             Diante de toda a variedade dos conceitos sobre a satisfação no trabalho e 

da ausência de um consenso entre os estudiosos sobre a dimensão deste 
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fenômeno, este é um tema em constante estudo e desperta interesse principalmente 

para entender o construto do comportamento do indivíduo trabalhador, vital para o 

sucesso das organizações, uma vez que o empregado satisfeito mantém a 

estabilidade organizacional. 

 

2.1.1 Questões motivacionais como parte do processo da satisfação 

  

 A palavra motivação tem origem do latim motivu, significando o movimento, 

ou seja, aquele que move ou que pode fazer mover. Verifica-se na literatura a 

definição do termo a partir de uma ação de determinado movimento. Assim como a 

satisfação, os teóricos ainda consideram um fator difícil de aferir e avaliar, o que 

torna complicado definir os fatores motivacionais no ambiente de trabalho. 

 Rodrigues et al. (2014) citam em sua obra dois grandes grupos que envolvem 

as teorias da motivação focadas nos seguintes termos: primeiro grupo –  

necessidades dos indivíduos, que está relacionado às teorias das necessidades de 

Maslow, Frederick Herzberg, Alderfer e de McClelland; segundo grupo – processo 

cognitivo que surge a partir das prioridades decorrentes da motivação pessoal. 

Nesse grupo, os autores vinculam a motivação às teorias da equidade de Adms, da 

expectativa de Vroom e da definição de metas de Locke.  

 Herzeberg (1964) e Vroom (1964), através dos seus estudos clássicos, 

comprovam que as empresas com o alto grau de satisfação por parte dos seus 

funcionários conseguem reter a mão de obra. De acordo com a clássica teoria dos 

dois fatores motivacionais, definida por Herzeberg (1964/1968), ao serem ofertados 

os fatores extrínsecos (higiênicos), que são as normas administrativas, sistemas de 

salários, relacionamento interpessoal e a forma de gerenciamento, ocorrerá à 

satisfação das necessidades básicas do indivíduo, o que acarreta na diminuição de 

possíveis desconfortos geradores de insatisfação que levam, inclusive, à saída 

voluntária do emprego. Já os fatores intrínsecos estão relacionados à realização do 

trabalho, ao crescimento profissional e pessoal dentro da Organização, ao status do 

cargo, à possibilidade de autonomia na execução das tarefas, ao reconhecimento e 

a outros fatores nessa linha de satisfação pessoal.  
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 Na literatura atual, destaca-se a presença de Borges, Filho e Tamayo (2008), 

que utilizam a teoria de Vroom (1964)1 como referência para a construção dos 

estudos sobre a motivação e o significado do trabalho. Os autores apresentam o 

instrumento de pesquisa denominado Inventário da Motivação e do Significado do 

Trabalho (IMST), o qual “consiste em um conjunto de itens, representando os 

diferentes atributos valorativos e descritivos do trabalho” (BORGES FILHO; 

TAMAYO, 2008, p. 219). Nesse sentido, os autores buscam proporcionar respostas 

quanto ao valor do trabalho no que concerne aos desafios e às relações econômicas 

e interpessoais. 

 Como embasamento para a elaboração do IMST, Borges Filho e Tamayo 

(2008) afirmam que os indivíduos atribuem significados ao trabalho correlacionados 

com a motivação, e que os dois (significado e motivação) estão associados às 

tarefas que as pessoas desempenham em seu ambiente de trabalho e ao 

relacionamento organizacional. 

 Perry et al. (2008) reforçam a análise em conjunto com diversos autores de 

que a motivação no trabalho deve considerar as especificidades dos diversos 

contextos organizacionais, ou seja, para que se analise de fato as implicações de 

um ambiente motivador faz-se necessário entender que a motivação é um processo 

psicológico complexo e que envolve níveis de contentamento com as relações 

interpessoais, com os sistemas de recompensas, remuneração e outras variáveis 

presentes numa organização. É importante que se compreendam as particularidades 

no âmbito da administração pública, principalmente no que se refere aos entraves 

ocasionados pela legislação a que todos os implicados devem obediência. Nesse 

aspecto é que ocorrem diversos estudos para avaliar os fatores motivacionais dos 

funcionários públicos e privados, sendo um dos principais debates a influência dos 

fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos. 

 Para Bowman (2010), os servidores públicos são motivados por fatores 

intrínsecos, construtos de valores próprios ou sobre o que ele chama de “simbólicos 

do trabalho”. Relata como exemplo o altruísmo, comportamento pró-social, lealdade 

                                                             
1
Teoria de motivação da expectância (expectativa) definida por Vroom (1964) como sendo o processo 

motivacional desenvolvido a partir das percepções que o indivíduo atribui à relação entre os esforços 
para realizar uma determinada atividade ou alcançar um objetivo ou meta e o valor que se destina a 
essas ações, o chamado VIE – Valência – Instrumentalidade – Expectativa (RAMOS,1990). 
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e prazer com o trabalho, comprometimento com os objetivos da Organização, senso 

de dever, responsabilidade de servir à sociedade e ao interesse público. Com base 

nessa teoria, os fatores extrínsecos, como altos salários e benefícios, não teriam a 

mesma importância se comparados aos funcionários da iniciativa privada. 

 As questões motivacionais e de satisfação implicam diretamente nas 

solicitações de saídas dos funcionários, fato este que tem por consequência a 

rotatividade de pessoal nos ambientes de trabalho e gera preocupações constantes 

nas Organizações públicas ou privadas. Allen (2008) afirma que nem toda 

rotatividade é ruim, porém, quando a maior parte dessa ocorrência passa a ser de 

caráter voluntário, a Organização tem o dever de agir pois se torna uma 

problemática e o que a área de gestão de pessoas busca é compreender os fatores 

motivacionais para reter os funcionários de maneira que prevaleça a satisfação. 

 Allen (2008) associa a saída dos funcionários à remuneração e às diversas 

causas e efeitos, ocasionando as seguintes razões: busca por emprego que 

remunere melhor para atender as suas necessidades, fatores conjunturais externos 

à vontade do indivíduo, como o acompanhamento do cônjuge, e questões de ordem 

familiar em casos fortuitos. A grande surpresa nesses estudos, inclusive 

contradizendo o senso comum, é que níveis salariais e satisfação salarial têm efeito 

relativamente fraco sobre essas decisões e que a insatisfação com o trabalho 

aparece como a principal razão para se sair do emprego. Outras variáveis 

importantes que geram as intenções de deixar o trabalho estão ligadas ao 

comprometimento organizacional, à clareza dos papéis dentro da Organização e às 

oportunidades de promoção (ALLEN, 2008). 

 No Brasil, a entrada no serviço público é marcada principalmente pela 

estabilidade e previsibilidade diante do mercado de trabalho (GOMES, 2008). O 

ingresso no serviço público é considerado por muitos como sendo um chamado que, 

ao ser atendido, deverá ter características baseadas na ética e na importância do 

bem comum, através do atendimento ao próximo e da equidade social. 

 Perry e Wise (1990), ao se referirem à motivação no setor público, enfatizam 

que os motivos que levam o indivíduo ao ingresso nesse ambiente estão ligados a 
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três características, a saber: motivos racionais, motivos baseados em normas e 

motivos afetivos. Segue, como síntese, o quadro 1 com a devida demonstração. 

Quadro 1 - Motivos para ingresso no serviço público 

MOTIVO CARACTERÍSTICAS 

Racional - Participação no processo de formulação 
de políticas. 

- Comprometimento com o programa 
público por identificação pessoal; 

- Defesa de um interesse especial ou 
privado. 

Baseado em normas - Desejo de servir ao interesse público; 

- Lealdade ao dever e ao governo como 
um todo. 

- Equidade social. 

Afetivo - Comprometimento com o programa por 
meio de uma genuína convicção de sua 
importância social. 

- Patriotismo. 
       Fonte: (PERRY; WISE, 1990) - Adaptado. 

 As atenções voltadas para a motivação no serviço público, explicada através 

da literatura, ainda são recentes e têm se mostrado crescentes nos últimos anos 

tendo em vista a preocupação com a melhoria do desempenho dos serviços dessa 

natureza (HINNA; SCAROZZA, 2012). Na busca por esse desempenho, pode se 

recorrer a autores como Ramos (1990), que respalda a compreensão do fenômeno 

motivacional atribuindo-o às formulações da Teoria Z, de Ouchi (1983), a qual 

vincula a influência do desempenho e da produtividade com a motivação. O autor 

esclarece que essa teoria buscou orientar os ambientes organizacionais no que diz 

respeito à identificação do indivíduo com o ambiente de trabalho, inclusive 

considerando os impactos do gerenciamento organizacional. O “estilo Z” dá uma 

ideia de “família organizacional” (RAMOS, 1990, p. 132) e para tanto, tem 

características de consensos entre os implicados na Organização e gera, por 

consequência, a dinâmica do trabalho em equipe e a busca pelo alcance das metas 

individuais ligadas aos objetivos da instituição. 

 Seguindo a linha da percepção do trabalho, outro ponto a ser considerado são 

os efeitos das metas sobre a motivação na vida laboral. O sistema de metas dentro 

de uma Organização é uma importante ferramenta de gestão que pode apresentar 

efeitos significativos motivacionais no desempenho dos funcionários. Reis Neto e 

Marques (2007) afirmam que as metas orientam o empregado do que precisa ser 
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feito e qual o esforço que necessita para desempenhar determinada tarefa. Com 

isso, o funcionário tem o esclarecimento daquilo que precisa buscar e canaliza as 

energias para o alcance dos objetivos pessoais e organizacionais. Paschoal e 

Tamayo (2003) citam Trosa (2001), que destaca experiências de diversos países 

que utilizam a mensuração dos resultados do trabalho através das metas. Conclui 

que o uso radical dessa ferramenta, como forma de controle, pode levar ao 

formalismo e à rigidez das atividades. Nesse sentido, enfatiza que os resultados são 

melhores quando as metas são negociadas e não simplesmente impostas. Portanto, 

há de se ter o devido cuidado com esse tipo de inovação no gerenciamento, pois o 

efeito pode ser contrário aos objetivos, inclusive no campo motivacional e da 

satisfação no ambiente de trabalho. 

 Paschoal e Tamayo (2003) ainda referenciam Locke (1991), que coloca como 

uma das sequências da motivação a necessidade que o indivíduo tem com as 

metas. Fala que o ciclo completo motivacional engloba as necessidades desde a 

origem do processo e é representada cognitivamente pelos valores que funcionam 

como mediadores das metas e intenções de cada indivíduo, seja no ambiente do 

trabalho ou no seu cotidiano da vida pessoal.  

 Os valores têm função fundamental no processo motivacional, considerando 

que fornecem significado cognitivo e cultural às necessidades e a partir daí ocorre a 

sua transformação em metas e intenções. 

Quadro 2 - Motivações dos funcionários e metas motivacionais. 

MOTIVAÇÃO METAS MOTIVACIONAIS 

Autodeterminação Ter autonomia, decidir por si mesmo e/ou participar nas 
decisões, controlar a organização e execução do seu trabalho. 

Estimulação Ter desafios na vida e no trabalho, explorar, inovar, ter 
emoções fortes na vida e no trabalho, adquirir conhecimentos 
novos. 

Hedonismo Procurar prazer e evitar a dor e o sofrimento, ter satisfação e 
bem-estar no trabalho. 

Realização Ter sucesso pessoal, mostrar a sua competência, ser influente, 
se realizar como pessoa e como profissional. 

Poder Ter prestígio, procurar status social, ter controle e domínio 
sobre pessoas e informações. 

Segurança Integridade pessoal e das pessoas íntimas, segurança no 
trabalho, harmonia e estabilidade da sociedade e Organização 
em que trabalha. 

Conformidade Controlar impulsos, tendências e comportamentos nocivos para 
os outros e que transgridam normas e expectativas da 
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sociedade e da Organização. 

Tradição Respeitar e aceitar ideias e costumes tradicionais da sociedade 
e da Organização. 

Benevolência Procurar o bem-estar da família e das pessoas do grupo de 
referência. 

Universalismo Compreensão, tolerância, procura do bem-estar de todos na 
sociedade e na Organização onde trabalha, proteção da 
natureza. 

       Fonte: (PASCHOAL; TAMAYO, 2003) - Adaptado. 

 

 As descrições desses dez tipos motivacionais representam a estrutura 

motivacional do indivíduo, que funciona em forma de conjunto e na qual cada 

elemento tem sua meta específica. Paschoal e Tamayo (2003) esclarecem que não 

se trata de um modelo estático, ele apresenta um dinamismo e os componentes 

motivacionais se relacionam entre si, adequando-se conforme a necessidade de 

cada indivíduo e, inclusive, pode ser alterado de acordo com a situação 

organizacional em que o funcionário está inserido. Por essa razão é que se afirma a 

dinâmica do processo. 

 

2.1.2 Melhorias no ambiente organizacional: a atuação da gestão estratégica de 

pessoas 

 

Iniciando a discussão sobre o papel da gestão estratégica de pessoas nas 

Organizações, é necessário fazer uma reflexão sobre a forma e a função 

encontradas em qualquer modelo de gestão que, segundo Ferreira et al. (2009), 

podem ser compreendidas, respectivamente, como sendo a estrutura a ser seguida 

e as atividades a serem cumpridas no ambiente organizacional. Considerada a 

referida descrição, percebe-se que as teorias administrativas vêm se deslocando da 

forma para a função, situação esta que altera profundamente os modelos de gestão 

aplicados na administração contemporânea. 

 Para melhor entendermos a aplicabilidade da forma e da função na gestão 

contemporânea, é interessante uma reflexão sobre o significado do vocábulo 

“modelo”, que deriva do latim módulos, remetendo à ideia de molde, forma que, 

mesmo utilizada em diferentes contextos, leva a pensar em organização e 

ordenamento das partes vinculadas a um conjunto. Portanto, uma definição simples 
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para o bom entendimento do significado de modelo é associar esta palavra àquilo 

que deve servir como exemplo ou norma para determinada situação.  

 A partir dessa definição, enxerga-se o modelo nas mais variadas situações do 

cotidiano, chegando à conclusão de que tudo o que se faz é seguido por um modelo, 

mesmo que seja de forma inconsciente.    

 O conceito de modelo está intimamente ligado às relações humanas e sociais 

estabelecidas entre os indivíduos. Quando se identifica a existência de um modelo, 

sempre estará presente a forma se sobrepondo sobre aos desejos, intenções, 

motivos e até objetivos, situação esta que facilita a subordinação à modelagem 

adotada em qualquer situação em que esteja inserido o contexto. 

 Na área da gestão também é comum encontrar modelos a serem seguidos, 

remetendo à visão tradicional de gerir, cujo significado é organizar e modelar 

utilizando-se de técnicas e instrumentos adequados aos recursos financeiros, 

materiais e de pessoal dentro das Instituições. 

 Segundo Ferreira et al. (2009), a presente descrição é conceituada como 

sendo a visão instrumental da gestão priorizada pela forma e não pela função. O que 

prevalece são as normas e procedimentos, deixando os objetivos como secundários. 

Porém, ao longo do tempo, na chamada gestão contemporânea, o que se percebe é 

uma evolução nas Organizações e, por consequência, ocorrem também alterações 

nos modelos de gestão, minimizando a visão mecanicista focada no contraponto da 

forma em detrimento da função. 

 Baseando-se ainda no conceito definido por Ferreira et al. (2009), os autores 

abordam a evolução do pensamento administrativo utilizado nas Organizações 

definido em três categorias, quais sejam: perspectiva estrutural, perspectiva humana 

e perspectiva integrativa. Diante dessas categorias, os autores defendem que a 

ênfase da gestão nas perspectivas estrutural e humanística reside na forma, 

havendo um deslocamento para a função na perspectiva humanística, enquanto 

que, na perspectiva integrativa, a ênfase passa a ser na função e não mais na 

forma. 

 Considerando toda a discussão sobre o conceito dos modelos de gestão, 

forma e função, observamos que a preocupação dominante nas Organizações 
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contemporâneas está voltada para a função, motivada pelos ambientes instáveis e 

tendo em vista os mercados abertos que geram a ampla concorrência, bem como o 

avanço dos sistemas de informação, o que leva a constatar que os modelos de 

gestão são cada vez mais integrativos, uma vez que buscam alcançar níveis 

elevados de eficiência, eficácia e efetividade nos processos de trabalho. 

 A partir de toda essa discussão de modelo gerencial, é possível vincular a 

expressão “Recursos Humanos” que está fundamentada, desde o seu surgimento, 

às práticas e princípios da administração científica presentes na atualidade, dando 

suporte à racionalização do trabalho a fim de aumentar a produtividade e reduzir os 

custos. Leite e Albuquerque (2009) esclarecem que a criação dos Recursos 

Humanos ocorreu não somente pelas questões econômicas, mas fundamentalmente 

pelas políticas contraditórias, concluindo-se na concepção da organização como 

sistema de relações de trabalho. 

 Na administração moderna já se percebe que as Organizações têm evoluído 

de um processo decisório autoritário e paternalista para o âmbito do consenso 

participativo. No entanto, somente aquelas que conseguem transcender o consenso 

são as que trabalham numa cultura baseada e preparada para as mudanças, 

situação que ocasiona a participação efetiva da equipe influenciando os processos 

decisórios organizacionais. 

 As demandas estratégicas de uma Organização estão essencialmente 

localizadas na capacidade de adaptação cultural, aceitando os erros honestos, 

estimulando as condições para elevar a autoestima dos agentes, no sentido de 

garantir a participação de todos os envolvidos nos processos de trabalho, nas 

escolhas específicas e nas decisões. Cita-se, como exemplo de participação ativa 

nos processos decisórios, a prática dos Colegiados nas gestões Universitárias do 

Brasil. A maioria das decisões administrativas e acadêmicas dentro das 

Universidades públicas brasileiras é tomada de forma colegiada, com representantes 

dos servidores técnico-admintrativos, docentes e discentes. 

 Segundo Mascarenhas (2013), a partir da percepção da existência dos limites 

da adequação indivíduo-cargo é que se tem o advento das ideias para buscar o 

aperfeiçoamento dos modelos de gestão de pessoas, sendo necessário ir além das 

práticas tradicionais de gerenciamento de pessoal. Essa situação permitiu que o 



23 

 

 

comportamento da Organização fosse compatível com as demandas e estratégias 

organizacionais. 

 Além de se identificar as adequações entre indivíduo-cargo, é importante 

também que a gestão de pessoas tenha um olhar para análise do ambiente 

organizacional e que consiga alinhar as suas políticas e práticas à estratégia da 

Instituição. 

 Os agentes organizacionais aprendem sobre seu ambiente através do 

levantamento de dados e da análise de tendências. Em outras épocas, tal afirmação 

era evidente apenas nas empresas; porém, na administração pública moderna já se 

enxerga, na maioria dos Órgãos, esta preocupação. Como exemplo, temos os 

indicadores de desempenho, norteados através das Cartas de Serviços do Cidadão2.  

Essas informações servirão de base para o alcance do êxito na condução da 

administração estratégica. 

 Queiroz (2009) define o processo de gestão estratégica como um conjunto de 

compromissos, decisões e ações necessárias para o bom andamento das atividades 

e, consequentemente, para o conforto dos agentes envolvidos, ajudando a 

Organização a responder de maneira eficaz aos desafios no ambiente em que está 

inserida. Segundo o autor, a administração estratégica é um processo amplo que 

engloba a visão, formulação e programação das atividades, assim como a avaliação 

dos resultados, pois orientam e empreendem ações estratégicas. Defende ainda que 

as ações estratégicas devam ser condicionadas à visão dos agentes organizacionais 

sendo considerado, para tanto, o ambiente de trabalho em que essas pessoas estão 

inseridas. Sendo assim, toda a perspectiva do processo de gestão estratégica está 

implicada às questões das pessoas que compõe a Organização. 

 De acordo com o cenário abordado, para conseguir apoiar a estratégia 

organizacional, a gestão de pessoas deverá, além de gerir os aspectos 

comportamentais internos, estar ciente dos impactos referente aos fatores do 

ambiente externo inseridos nesse processo, ressaltando que o papel da gestão de 

                                                             
2
 Carta de Serviços do Cidadão: “é um instrumento de gestão pública democrática voltada para 

resultados e, como tal, atende aos requisitos de excelência em gestão pública, pelo Programa 
GESPÚBLICA” – http://www.gespublica.gov.br – acessado em 20/10/2015. 
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pessoas no planejamento estratégico de uma Organização é primordial para o 

alinhamento das ações e resultados. 

Alinhado às ações organizacionais da gestão estratégica de pessoas, Ulrich 

(1998), um dos estudiosos tradicionais da visão e do comportamento do RH no 

ambiente organizacional, focaliza que a atuação dos Departamentos de RH deve 

sugerir uma nova pauta para a área, visando os resultados e não meramente as 

atividades tradicionais e burocráticas que envolvem esse setor. A presente teoria 

certamente é a mais complexa de ser seguida, tendo em vista os entraves das 

legislações a que ela é submetida, sendo este um dos principais desafios para o 

alcance do sucesso dos gestores públicos. O autor destaca ainda três capacidades 

que o RH pode obter como resultados para o êxito da Organização, quais sejam: 

obtenção da clareza estratégica, realização de mudanças e a criação do capital 

intelectual. 

 Nesse contexto, é importante que a teoria discutida por Ulrich (1998) faça 

parte dos modelos de gestão de pessoas e que não se resumam somente às ações 

planejadas e integradas para viabilizar as estratégias organizacionais, mas também 

abarquem as noções relativas aos sistemas implantados e adaptados para gerir e 

sustentar os recursos estratégicos e, desta forma, desenvolver capacidades e 

competências. Seguindo esse modelo, as Organizações se tornam mais flexíveis, 

inteligentes e, conforme o presente arcabouço literário vislumbra como sendo um 

dos objetivos da gestão de pessoas, capazes de formar o capital intelectual para 

gerar o dinamismo das atividades vinculado à busca do conhecimento e 

aprendizagem na Organização. 

 O processo de aprendizagem na Organização está diretamente ligado às 

mudanças e definido com a institucionalização do valor, sendo este um elemento 

presente na identidade organizacional. Mostra-se como uma etapa fundamental na 

consolidação de uma organização em aprendizagem (MASCARENHAS, 2013).  

 A forma concreta de se observar uma Organização em processo de 

aprendizagem é perceber a maneira como seus agentes trabalham em grupo de 

acordo com a dimensão de cada etapa do processo de trabalho, dividindo as 

responsabilidades para tornar possível o alcance dos objetivos propostos na 

execução de cada tarefa. Para o sucesso do trabalho, esses atores buscam, a cada 
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dia, soluções e alternativas através de troca de experiências entre os pares ou até 

mesmo fora da Organização.  

 A gestão das mudanças é de fundamental importância para o êxito das 

Organizações em aprendizagem. É nesse momento que se percebe a relevância da 

gestão de pessoas, assim como o papel dos líderes das equipes para coordenar o 

entendimento desse processo, que envolve interação social em conjunto com as 

estratégias do conhecimento específico da área de Recursos Humanos. 

Os caminhos das estratégias de gestão de pessoas perpassam pelo 

gerenciamento das propostas que promovem o desenvolvimento, a capacitação e o 

treinamento. Ligado a essa constatação, está presente o capital intelectual que 

precisa ser valorizado e compreendido como sendo um recurso importante e 

intangível dentro da Organização. 

 De acordo com todas as transformações percebidas na atuação da área de 

gestão de pessoas, o que está sempre presente é a preocupação com os indivíduos 

no ambiente organizacional, os quais caminham ao lado do crescimento da 

instituição e, por consequência, estão cada vez mais atrelados às tomadas de 

decisões e às mudanças de caminho para o alcance do sucesso. Enfim, são 

fundamentais no contexto organizacional quando se pensa no bom andamento das 

atividades. 

 

2.1.3 Carreira e salários: questões indispensáveis na Organização  

 

 O desenvolvimento da carreira nas Organizações é focalizado por seus 

agentes dentro de uma ampla visão: eles têm por objetivo chegar a um nível mais 

elevado na sua trajetória profissional. Esses indivíduos se preparam 

profissionalmente por meio de cursos de capacitação, visando ao aperfeiçoamento 

para o exercício do cargo e também às influências remuneratórias advindas dessas 

ações. Desta forma, a presente situação possibilita o crescimento profissional e 

consequentemente traz benefícios às organizações, pois implica na melhoria da 

qualidade do serviço e excelência do trabalho. 

No âmbito das IFE´s, os servidores técnico-administrativos em educação 

possuem o Plano de Carreira dos Cargos (PCCTAE), regido pela Lei nº 11.091/2005 
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e incluído na Lei nº 12.772/2012. Considerando que para se obter o alcance dos 

resultados positivos no desenvolvimento das Universidades também é necessário 

contar com a participação da categoria técnico-administrativa, é que as IFE´s devem 

proporcionar aos seus funcionários um bom nível de satisfação interna, e foi nesse 

sentido que foram criadas as diretrizes legais para a estruturação da carreira dos 

seus servidores técnico-administrativos. 

A Lei nº 11.091/2005 trouxe questões de grande relevância no que diz 

respeito ao desenvolvimento dos servidores das Instituições Federais de Ensino. 

Elencamos a seguir alguns dos dispositivos dessa Legislação para fins de 

conhecimento das questões fundamentais que garantem a desenvoltura na referida 

carreira: 

 Art. 3º, inciso VII: Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos 

institucionais; 

 Art. 3º, inciso VIII: Garantia de programas de capacitação que 

contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a 

educação formal; 

 Art. 3º, inciso IX: Avaliação do desempenho funcional dos servidores, 

como processo pedagógico, realizado mediante critérios objetivos 

decorrentes das metas institucionais; 

 Art. 3º, inciso X: Oportunidade de acesso às atividades de direção, 

assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as 

normas específicas. 

 

 O artigo 10º da Lei nº 11.091/2005 firma o desenvolvimento da Carreira e 

deixa expresso que ele se dá pela mudança de nível de capacitação
3
 e de padrão de 

vencimento4, de acordo com a certificação apresentada e através de Programa de 

Avaliação de Desempenho. A presente situação concede ao servidor alteração 

salarial especificada através do padrão de vencimento. Destaca-se a seguir a tabela 

salarial vigente, incluída pela Lei nº 12.772/2012. 

                                                             
3
Nível de capacitação: “posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em 

decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada 
após o ingresso”. Disponível em: Lei nº 11.091/2005 – Art. 5º, inciso V. 
4
 Padrão de vencimento: “posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível 

de capacitação, cargo e nível de classificação”. Disponível em: Lei nº 11.091/2005 – Art. 5º, inciso III. 
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Quadro 3 - Tabela salarial dos servidores TAE´s 

Níveis A B C D E 
Classes de 

Capacitação 
Valor I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Piso AI P01 R$ 1.140,64 1                                       
  P02 R$ 1.183,98 2 1                                     
  P03 R$ 1.228,97 3 2 1                                   
  P04 R$ 1.275,67 4 3 2 1                                 
  P05 R$ 1.324,15 5 4 3 2                                 

Piso BI P06 R$ 1.374,46 6 5 4 3 1                               
  P07 R$ 1.426,69 7 6 5 4 2 1                             
  P08 R$ 1.480,91 8 7 6 5 3 2 1                           
  P09 R$ 1.537,18 9 8 7 6 4 3 2 1                         
  P10 R$ 1.595,60 10 9 8 7 5 4 3 2                         

Piso CI P11 R$ 1.656,23 11 10 9 8 6 5 4 3 1                       
  P12 R$ 1.719,17 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1                     
  P13 R$ 1.784,49 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1                   
  P14 R$ 1.852,30 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1                 
  P15 R$ 1.922,69 15 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 2                 
  P16 R$ 1.995,75 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3                 

Piso DI P17 R$ 2.071,59   16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 4 1               
  P18 R$ 2.150,31     16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 2 1             
  P19 R$ 2.232,03       16 14 13 12 11 9 8 7 6 3 2 1           
  P20 R$ 2.316,84         15 14 13 12 10 9 8 7 4 3 2 1         
  P21 R$ 2.404,88         16 15 14 13 11 10 9 8 5 4 3 2         
  P22 R$ 2.496,27           16 15 14 12 11 10 9 6 5 4 3         
  P23 R$ 2.591,13             16 15 13 12 11 10 7 6 5 4         
  P24 R$ 2.689,59               16 14 13 12 11 8 7 6 5         
  P25 R$ 2.791,79                 15 14 13 12 9 8 7 6         
  P26 R$ 2.897,88                 16 15 14 13 10 9 8 7         
  P27 R$ 3.008,00                   16 15 14 11 10 9 8         
  P28 R$ 3.122,31                     16 15 12 11 10 9         
  P29 R$ 3.240,95                       16 13 12 11 10         
  P30 R$ 3.364,11                         14 13 12 11         

Piso EI P31 R$ 3.491,95                         15 14 13 12 1       
  P32 R$ 3.624,64                         16 15 14 13 2 1     
  P33 R$ 3.762,38                           16 15 14 3 2 1   
  P34 R$ 3.905,35                             16 15 4 3 2 1 
  P35 R$ 4.053,75                               16 5 4 3 2 
  P36 R$ 4.207,79                                 6 5 4 3 
  P37 R$ 4.367,69                                 7 6 5 4 
  P38 R$ 4.533,66                                 8 7 6 5 
  P39 R$ 4.705,94                                 9 8 7 6 
  P40 R$ 4.884,76                                 10 9 8 7 
  P41 R$ 5.070,39                                 11 10 9 8 
  P42 R$ 5.263,06                                 12 11 10 9 
  P43 R$ 5.463,06                                 13 12 11 10 
  P44 R$ 5.670,65                                 14 13 12 11 
  P45 R$ 5.886,14                                 15 14 13 12 
  P46 R$ 6.109,81                                 16 15 14 13 
  P47 R$ 6.341,98                                   16 15 14 
  P48 R$ 6.582,98                                     16 15 
  P49 R$ 6.833,13                                       16 

                        Fontes: Lei nº 11.091/2005 e Lei nº 12.772/2012. 
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 Além da ascensão na carreira por capacitação e por mérito, os servidores das 

IFE´S ainda podem ter diferenças salariais pela obtenção de títulos de educação 

formal superior à exigida no ingresso do cargo em exercício. A legislação trata esse 

adicional como Incentivo à Qualificação (Art. 11 da Lei nº 11.091/2005). A base de 

cálculo corresponderá ao percentual parametrizado pelo Vencimento Básico e fixado 

em tabela com variação de 7% a 75%, de acordo com a área de conhecimento do 

curso e o ambiente organizacional do servidor, conforme descrição do quadro 4. 

 

Quadro 4 - Percentuais de incentivo à qualificação 

Nível de escolaridade formal superior ao 
previsto para o exercício do cargo  
(curso reconhecido pelo Ministério da 
Educação) 

Área de 
conhecimento 
com relação 
direta 

Área de 
conhecimento com 
relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% _ 

Ensino médio completo 15% _ 

Ensino médio profissionalizante ou ensino 
médio com curso técnico completo 

20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária igual ou 
superior a 360h 

30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 
Fontes: Lei nº 11.091/2005 e Lei nº 12.772/2012. 

 Destaca-se a importância de oferecer os meios de desenvolvimento na 

carreira, pois, de acordo com o arcabouço da literatura, os indivíduos têm certa 

resistência para planejar a sua vida profissional. A referida constatação é verificada 

por considerarem que a trilha profissional é algo que deve ser oferecido ou até 

mesmo pelo fato de não terem sido estimulados durante a vida laboral. 

 Essas afirmativas podem ser confirmadas através do que trata Bispo (2010), 

no momento no qual a autora afirma que o planejamento para se desenvolver na 

carreira é uma ação conjunta entre o profissional e a Organização, mediada através 

dos gestores e da área de gestão de pessoas. Essa parceria objetiva oferecer as 

ferramentas necessárias para que os talentos se desenvolvam e agreguem valor 

para si e para o ambiente de atuação profissional. A autora também focaliza nas 

questões de desenvolvimento de competências aliadas ao desenvolvimento da 

carreira. Segundo o estudo, tal ação influencia diretamente no relacionamento, na 

agilidade, no comprometimento, enfim em todas as esferas que dinamizam o bom 

funcionamento das atividades. 
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 Reis (2011) sintetiza a implantação do plano de carreira como sendo a 

providência necessária para definir a remuneração adequada de cada função/cargo. 

Trata-se de uma metodologia que busca a descrição justa para se obter uma 

organização valorizada no que diz respeito à remuneração e retenção dos seus 

funcionários, sendo, pois, considerada uma iniciativa motivadora. 

 Nesse contexto motivacional e da satisfação, Albuquerque et al. (2006) 

lembram a necessidade de levar em consideração como o sujeito interpreta sua 

própria carreira, tendo em vista a instabilidade dos ambientes profissionais na era do 

conhecimento. Os autores deixam claro que essa preocupação é tão relevante 

quanto as possibilidades apresentadas para o crescimento na carreira propriamente 

dita. Consideram que as ações devem alcançar os objetivos almejados pelos 

funcionários dentro e fora da Organização. Essa afirmação se dá pelo fato de que as 

pessoas percebem o sucesso não somente no exercício da carreira inserido no 

contexto organizacional, elas têm a vida fora do ambiente do trabalho que também 

necessita ser atendida. Como exemplo, menciona-se as carreiras que admitem o 

chamado Home Office, no qual o funcionário não deixa de executar as obrigações 

profissionais nem se priva do conforto de casa, obtendo assim melhor qualidade de 

vida (COSTA, 2011). 

 A literatura afirma também que a definição organizacional de sucesso e as 

trajetórias de carreira nem sempre estão alinhadas às necessidades e orientações 

individuais. Nesse sentido, essa constatação tem repercussões negativas tanto no 

campo pessoal relacionado ao trabalho como no organizacional, por considerar um 

fato de extrema complexidade a ser resolvido pelo sujeito e pela Organização. 

 Considerando este fato complicador, Costa (2011) traz a ideia de que a 

análise da carreira deve ser realizada na sua totalidade, diante da vida moderna em 

que os funcionários estão inseridos. É necessário articular a vida pessoal com a 

profissional envolvendo não somente o momento do trabalho, mas também a 

ocupação fora desse ambiente e assim aliá-lo ao plano de carreira pessoal. 

Portanto, na visão do autor, essa seria a maneira viável de avaliar como o indivíduo 

percebe a sua evolução na carreira, deixando de lado a avaliação do trabalho de 

forma estática. 
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 Aliada a questões da carreira, encontramos, por consequência, a 

remuneração que, no contexto das mudanças ocorridas na área de gestão de 

pessoas, destaca as recompensas financeiras e também as sociais, contemplando 

os diversos sistemas de remuneração com foco estratégico nas recompensas de 

maneira justa e equitativa. Ao final desse processo o que ocorre é a contribuição dos 

agentes envolvidos nos trâmites do trabalho de uma Organização, sendo essa a 

dinâmica encontrada nos planos de carreira (SANTOS, 2010). 

 No entanto, seria pretensioso considerar, na concepção desse instrumento, 

apenas as necessidades estratégicas organizacionais. É imprescindível também 

enxergar os interesses dos funcionários e, nesse sentido, Santos (2010) menciona 

que nem sempre os agentes encontram a equidade, justiça e suporte organizacional 

nas formas de recompensas.  

 O tema justiça é sempre tratado dentro das Organizações, principalmente 

pela ótica remuneratória, situação que, no âmbito motivacional, influencia inclusive 

nas questões dos egressos.  Esse é um tema tratado por Santos (2010) que se 

reveste de grande complexidade como um desafio para os dirigentes e gestores de 

pessoal, pois devem compreender quando e em que condições os funcionários 

atribuem como justas as distribuições dos recursos.  

 Estudiosos do assunto concluem que as relações entre indivíduos e 

Organização possuem um caráter de troca, ou seja, o trabalhador contribui com a 

sua mão de obra e, por sua vez, utiliza-se dos mecanismos de recompensas 

financeiras e sociais com a intenção de manter-se no grupo de trabalho. Por esse 

motivo é que as pessoas têm a necessidade de perceber a justiça num ambiente de 

trocas. 

 Conforme já mencionado, a política de troca aqui tratada remete a questões 

financeiras e sociais, sendo necessária a percepção do equilíbrio entre essas duas 

situações nas relações de trabalho. Porém, é inegável que a cada dia as questões 

de ordem salarial estão mais evidenciadas e interferem fortemente na satisfação dos 

funcionários. 



31 

 

 

 Pereira (2010) demonstra em sua obra as diversas situações referentes a 

salários e folha de pagamento e tem como parâmetro as políticas remuneratórias 

dos servidores públicos federais, inexistentes no período autoritário. O autor 

menciona que essa ausência prevaleceu, inclusive, na retomada da democracia, 

momento em que as distorções salariais já eram latentes e o que ocorreu foi o seu 

agravamento.  

 Historicamente, se observou o aumento do total de gastos durante o governo 

do então Presidente da República José Sarney, drasticamente reduzido pelo 

governo Collor mediante programas de redução de salários médios reais. Pereira 

(2010) faz uma trajetória salarial dos governos seguintes através de Itamar Franco, 

que recuperou o nível salarial e, por consequência, o total da folha de pagamento 

cresceu absurdamente. O autor relembra que, a partir do ano de 1992, o então 

governo do Presidente Itamar Franco procurou corrigir as graves distorções salariais 

através do programa de isonomia salarial. A referida ação buscou corrigir os 

acumulados que surgiram a partir da segunda metade dos anos 80. 

 Diante dessas providências, foram realizadas algumas correções, mas o que 

se observou foi um severo aumento nos gastos com pessoal, alcançando o ápice no 

ano de 1995, mas sem eliminar as distorções salariais existentes. Os aumentos na 

folha de pagamento do Governo Federal decorreram das elevações remuneratórias 

no Governo de Itamar Franco, somados aos tímidos aumentos dos adicionais nos 

primeiros meses do mandato do Presidente Fernando Henrique (PEREIRA, 2010). 

 O fato é que os aumentos salariais não conseguiram sanar ou mesmo reduzir 

as distorções financeiras entre as carreiras do Governo Federal, tendo em vista a 

reflexão ocorrida nos dias atuais, em que são percebidas as mais variadas tabelas 

de vencimentos sem a perspectiva de uma isonomia.  

 Pereira (2010, p. 16) destaca que essas distorções podem ser avaliadas sob 

duas arestas: “de um lado, temos os desequilíbrios externos em relação ao mercado 

de trabalho privado; de outro, internos, com alguns setores ganhando muito bem e 

outros muito mal”. 
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 A presente colocação do autor leva a refletir sobre a premissa existente no 

conhecimento popular do país, de que os servidores públicos têm uma renda baixa, 

e esta realidade é explicada a partir da distribuição salarial desequilibrada na esfera 

pública. Pereira (2010) lembra em seu estudo que, a exemplo do serviço Público 

Federal, as disparidades remuneratórias por parte dos governos estaduais também 

são enormes. O autor exemplifica a partir dos funcionários com qualificações e 

realizações de tarefas semelhantes que, no entanto, recebem remuneração 

desigual. 

 Para melhor entender o processo das distorções salariais no serviço público, 

pode-se contextualizar a partir das décadas históricas vivenciadas no país que, ao 

longo do tempo, contribuíram para a definição das estruturas salariais disponíveis 

nas diversas carreiras do setor público, a saber: 

- Década dos anos 70: foi uma fase de grande crescimento econômico no país, o 

chamado “milagre brasileiro”. O setor público começou a pagar salários mais 

atraentes com o objetivo de atrair novos talentos. 

- Década dos anos 80: conhecida como a “década perdida” – por motivo da crise 

fiscal que assolou o Estado brasileiro, o servidor público sofreu fortes crises 

financeiras denominadas de “arrocho salarial” e desvalorização. 

- Período da década de 90 até os primeiros anos do século XXI: verificou-se a 

retomada da política de valorização e modernização da Administração Pública, 

conforme relatam Preste e Motta (2007), especialmente na época do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse período, foram criadas diversas 

carreiras de Estado com a preocupação da retomada da política de valorização dos 

servidores, pagando salários melhores ou iguais ao da iniciativa privada. 

- Período do Governo Lula: o que se observou foi o aumento significativo da oferta 

de concursos públicos, especialmente nos quadros das Universidades e Institutos 

devido à implantação do Programa REUNI5, ocorrendo várias mudanças nas 

políticas de Gestão de Pessoas e de salários, que passaram a atuar mais fortemente 

como atrativos para a presença de novos talentos no Setor Público Federal. 
                                                             
5
Programa REUNI: é a expansão da educação superior.  O Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) tem como principal objetivo ampliar 
o acesso e a permanência na educação superior. Criado pelo Decreto nº 6096/2007. 
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A literatura informa que essas distorções internas apareceram a partir do 

regime militar, momento que o serviço público foi colocado em segundo plano e a 

burocracia estatal passou a dominar todos os processos do governo, e, na realidade 

atual, a situação tomou tamanha disparidade que, conforme já mencionado, não se 

enxerga a possibilidade da alteração das tabelas salariais de forma isonômica. 

 

2.2 Construto das relações de trabalho: mecanismo da gestão de pessoas no 

ambiente das universidades 

  

As relações de trabalho são distinguidas ao longo do tempo de acordo com o 

modo de produção que marca os períodos da história da humanidade. No mundo 

capitalista, a relação de trabalho conhecida e estudada é aquela em que o homem 

presta a sua mão de obra para outrem ou que trabalha por conta própria, na 

condição de autônomo ou empresário. Dessa forma, considera-se que as relações 

de trabalho, no modo de produção capitalista, podem ser tratadas como uma divisão 

binária (PESSOA, 2013). 

Nesse modelo de divisão, observa-se a existência da relação que envolve os 

trabalhadores subordinados e os empregadores, representados no presente estudo 

pela categoria dos servidores públicos (trabalhadores subordinados) e pelo Órgão 

Público (empregador – governo). Esse conjunto é regido através de normas e 

princípios jurídicos que norteiam as relações entre o capital e o trabalho que, por sua 

vez, influenciam as relações do ambiente organizacional envolvendo as percepções 

que os empregados têm da satisfação com o seu trabalho e as inter-relações com o 

ambiente organizacional. 

É nesse construto que Albuquerque (1999) menciona a necessidade da 

Organização preocupar-se com a interação das relações de trabalho e com as 

políticas de gestão de pessoas, considerando a importância de uma força de 

trabalho comprometida com o alcance dos objetivos organizacionais e pessoais 

diante do mercado competitivo.  

A finalidade primordial das ações pertinentes às relações de trabalho é a de 

promover a convivência harmoniosa entre o trabalhador e o empregador, o que é 

confirmado por Oliveira (2009) no momento em que menciona a conjuntura 
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competitiva global para enfatizar a importância das relações de trabalho e do fator 

humano perante a vida organizacional. 

Nesse contexto, a Organização deve manter em suas instâncias as práticas 

referentes aos processos de trabalho que, segundo afirma Fleury (2010), podem ser 

traduzidas pelas políticas de gestão de pessoas, ligando essas práticas ao 

reconhecimento técnico do empregado. O equilíbrio destes dois níveis garante as 

dimensões técnicas e sociais das relações de trabalho, prevalecendo o 

reconhecimento do trabalhador e a garantia das relações de subordinação, inerentes 

ao modo de produção capitalista. 

 

2.2.1 Gestão de pessoas nas Universidades públicas brasileiras 

  

As Universidades são Instituições responsáveis por disseminar o 

conhecimento e consequentemente tem um importante papel no desenvolvimento de 

um país. Trata-se de uma Organização complexa, tendo em vista as diversas áreas 

que compõem a sua estrutura, sendo cada uma delas com as suas particularidades. 

Nesse sentido, deve possuir o apoio gerencial e de pessoas em seus quadros 

funcionais que sejam capazes de atingir os resultados eficientes e eficazes e, enfim, 

promover o desenvolvimento da gestão universitária.  

Para tanto, a atuação da área de gestão de pessoas possui a 

responsabilidade de promover políticas e práticas voltadas às ações do 

desenvolvimento humano e social, levando a instituição ao alcance dos objetivos 

organizacionais. 

Corroborando esse conceito, Bernardes (2006) enfatiza que é indispensável 

uma equipe preparada de modo apropriado, capaz de atender às peculiaridades da 

Instituição. As referidas conclusões fundamentam a importância do aprofundamento 

da área de gestão de pessoas no contexto das Universidades. 

Por vários anos, o serviço público esteve sem reposição de pessoal, porém, 

com a implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), ocorreram diversas admissões de 

servidores docentes e técnico-administrativos. O referido Programa deixou o legado 
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do Banco de Equivalentes6, para reposição do pessoal Docente e do Quadro de 

Referência dos técnico-administrativos7. 

Através do Decreto nº 6.096/2007, foi instituído o REUNI, tendo como 

objetivo, em conformidade ao Art. 1º do referido o documento, o seguinte: “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”. 

 Diante desse objetivo, o Programa REUNI exigiu das Universidades um plano 

de reestruturação embasado em dimensões que demandavam não apenas a 

ampliação das vagas dos cursos do ensino superior, mas também a preocupação 

com a permanência dos estudantes na Universidade; a necessidade de melhoria nos 

currículos e, por consequência, nas práticas pedagógicas; bem como a 

racionalidade na utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis nessas 

Instituições. Perante essa dimensão, depois da Reforma Universitária em 1968, o 

Programa REUNI foi o principal evento para a educação superior brasileira e 

ocasionou mudanças profundas. É fato que, em meio a todas essas novidades, 

houve também várias críticas, sendo a principal delas a falta de debate sobre os 

processos com a comunidade universitária.  

As dimensões exigidas pelo REUNI tinham como principal objetivo organizar a 

distribuição dos recursos financeiros a serem alocados em cada Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES) que apresentava seus planos de reestruturação. Dessa 

forma, as IFES, de acordo com a sua especificidade e características próprias, 

elaboraram o seu plano estratégico com ações voltadas às mudanças na forma de 

administrar e gerir seus recursos materiais e humanos de acordo com o Decreto nº 

6.096/2007 e, mesmo diante de toda essa mudança relatada, as dificuldades de 

gerenciar as políticas de gestão de pessoas continuam presentes nas IFES. 

                                                             
6
Banco de Professor Equivalente: Criado através do Decreto nº 7.485/2011. Art. 1º “Fica constituído 

em cada Universidade Federal vinculada ao Ministério da Educação, como instrumento de gestão de 
pessoal, o Banco de Professor Equivalente” 
 
7
 Quadro de Referência dos Técnico-Administrativos: Criado através do Decreto nº 7.232/2010. 

“Dispõe sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos níveis de classificação “C”, “D” e “E”, 
integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, conforme a Lei 
nº 11.091/2005. 
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Dentre as políticas de gerenciamento das pessoas, destaca-se a relacionada 

aos cargos técnico-administrativos em educação (TAE´S), norteada através da Lei nº 

11.091/2005, que institui o Plano de Carreira desses servidores, combinada com o 

Decreto nº 5.825/2006, o qual estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de 

Carreira, e à Lei nº 12.772/2012, que estipula os valores vigentes da remuneração 

dos TAE´S. 

Apesar do advento de toda a Legislação que normatiza esses cargos e que 

consequentemente representa avanços, ainda é possível encontrar necessidades 

não atendidas dentro das IFES. Ressalte-se que, mesmo com o grande número de 

admissões ocorridas desde a implantação do REUNI, os quadros de pessoal 

técnico-administrativo ainda não são suficientes para atender às demandas das 

Universidades. 

Souza (2009) relata que uma das grandes dificuldades das IFES é a de lidar 

com as questões ligadas à remuneração, satisfação, motivação, desenvolvimento e 

reconhecimento das pessoas. Aliado a isso, os gestores universitários têm a missão 

de aliar à sua área “fim” – que é o ensino, a pesquisa e a extensão – à área “meio”, 

que envolve uma administração qualificada para o alcance dos objetivos de uma 

Instituição de ordem complexa (Cf. CAMPOS; VERNI, 2006). 

 Nos dias atuais, o que observamos nas Universidades é um esforço voltado 

para a consolidação dos Programas de capacitação destinados aos docentes e 

técnico-administrativos, buscando métodos que atendam às necessidades, não 

apenas do servidor, como também do Órgão.  A presente afirmação é embasada na 

Lei nº 11.091/2005 e no Decreto nº 5.707/2006, o qual institui a política e as 

diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal. 

 As legislações respaldam o direito do servidor de se capacitar e ainda 

norteiam cada IFE a elaborar os seus Programas de capacitação profissional, 

orientando assim a política de pessoal para que os servidores não busquem apenas 

formação no âmbito do interesse individual, mas para que também atendam às reais 

necessidades da Universidade. Apesar de toda a política de capacitação, há os 

casos em que não se obtém sucesso, resultante do desinteresse por parte de alguns 

servidores de frequentar os cursos oferecidos. Essa falta de interesse perpassa por 
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diversos conceitos, inclusive, a conclusão de que não haverá retorno financeiro para 

aqueles que já alcançaram o teto da carreira. 

 Além da aprendizagem, as IFES lidam com o fator do compartilhamento 

organizacional8, que ainda é um ponto frágil na gestão universitária em razão da 

informação estar concentrada em determinadas pessoas, ocorrendo, assim, perdas 

de relevantes conhecimentos organizacionais. Esta é uma prática constante nas 

Universidades e o que se percebe é a inexistência de estímulos para se socializar 

esse conhecimento, tais como programas de premiação e incentivo às ideias 

inovadoras dentro da gestão de pessoas das IFES. 

 Existe ainda uma prática dentro dessas Instituições que é a chamada 

“autonomia universitária”. Esse fator leva os Departamentos a trabalharem de 

maneira independente, de acordo com as suas particularidades, dificultando o 

compartilhamento do conhecimento institucional. 

 A descontinuidade das atividades no serviço público é uma realidade na 

maioria dos Órgãos, principalmente pelos diversos tipos de vacâncias, e nas IFES 

também é um fator negativo e causador de grande impacto na gestão de pessoas. 

Nesse sentido, conclui-se que o compartilhamento do saber é de fundamental 

importância e deve ser estimulado pelos gestores universitários, considerando que 

essa prática minimiza custos e aperfeiçoa a eficiência e a efetividade dentro da 

Organização, conforme afirma Souza (2009). 

 A gestão de pessoas nas IFES deve acontecer de forma inovadora. O 

ambiente exige essa postura. Segundo Ficher (2002), a natureza humana e as 

relações do homem em sociedade estão sempre propensas à mudança e essa é 

uma constante no mundo corporativo, ocorrendo em larga escala de velocidade, 

cabendo aos gestores analisá-la para que se possa aproveitar da melhor forma e, se 

possível, direcioná-la (Cf. CARMARGO; SOUZA, 2010). 

 Essas transformações que a sociedade vem passando estão além das 

esferas organizacionais, o que leva o indivíduo a ampliar as suas expectativas, 

oportunidades e planejamento dos seus objetivos pessoais e sociais. O advento da 
                                                             
8
Compartilhamento organizacional: envolve a gestão do conhecimento e sua prática é imprescindível 

para o bom desempenho das atividades institucionais. 
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tecnologia é um grande aliado nesse processo, pois facilita a execução das tarefas 

ampliando as perspectivas de realização pessoal e profissional.  

 Mediante esse cenário, o jovem tem se preparado para a vida profissional de 

forma determinada e com os objetivos traçados e, por essa razão, as Organizações 

precisam estar preparadas para receber esse novo público que vem acompanhado 

de conhecimento e ansioso por novas informações, sendo este um dos grandes 

desafios da gestão de pessoas: reter esses talentos se utilizando, principalmente, de 

relações de trabalho favoráveis aos dois lados, organizacional e do trabalhador. 

 A gestão universitária, diante de todas as suas particularidades, deve manter-

se atualizada para o recebimento dessas pessoas, sendo obrigada a cada vez mais 

inovar a sua gestão, acompanhando o contexto exigido pelo novo mercado de 

trabalho. Até por que, conforme afirma Souza (2009), é inerente à Universidade a 

função de criar, manter e transmitir o conhecimento, a cultura da sociedade, estando 

exposta e inserida nessas transformações. 

 No enfrentamento desse desafio, diante do cenário de ampliação da estrutura 

física, acadêmica e de pessoal ocasionada pelo REUNI, as IFES estão optando por 

mudar sua maneira de gerir as pessoas, contando com o apoio da Legislação em 

vigor, que respalda essas inovações, e com o comprometimento do seu quadro de 

pessoal, docentes e técnico-administrativos. Essa mudança já pode ser notada com 

a implantação de ações que permitem o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

seus servidores. 

2.2.2 Política de gestão de pessoas na UFRN 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma Instituição 

autárquica e originou-se da Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 de 

junho de 1958, através da Lei Estadual nº 2.307/58. A Instituição foi federalizada em 

18 de dezembro de 1960.  

No princípio, a Universidade do Rio Grande do Norte formou-se a partir das 

Faculdades e Escolas de nível superior já existentes em Natal, a saber: Faculdade 

de Farmácia e Odontologia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Escola 

de Engenharia. 
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 No ano de 1968, com a Reforma Universitária, a UFRN foi reorganizada 

marcando o fim das Faculdades e sendo consolidada a sua estrutura atual, 

agrupando-se diversos Departamentos que, dependendo da natureza dos cursos, 

organizaram-se em Centros Acadêmicos.  

 Com a edição do Decreto nº 74.211/74, a estrutura da UFRN foi novamente 

modificada, constituindo-se, a partir de então, alguns dos seus Conselhos: Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

Conselho de Curadores (CONCURA) e Reitoria. Nesse momento, foram 

desenvolvidas diversas ações nas áreas “meio” e “fim” da Instituição, chegando à 

estrutura dos dias atuais (Cf. Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019). 

 Conforme o Relatório de Gestão da UFRN/2015, entregue ao Tribunal de 

Contas da União (TCU), a Organização tinha no seu quadro funcional, no dia 

31/12/2015, a população de 5.957 servidores, distribuindo-se entre 2.271 docentes 

efetivos (Lei nº 8.112/90), 483 contratos temporários (Lei nº 8.745/93) e 3.203 

servidores técnico-administrativos (Lei nº 8.112/90). 

 O exercício do quadro de pessoal é distribuído nos dois campi em Natal 

(Campus Central e Campus da Saúde) e em quatro campi no interior do Estado: 

Campus de Caicó/CERES, Campus de Currais Novos/CERES, Campus de Macaíba 

(Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias – EAJ) e Campus de 

Santa Cruz (Hospital Universitário Ana Bezerra e Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi). Ainda existem polos em funcionamento nas cidades de Nova Cruz, Santo 

Antônio e Macau. 

 A UFRN desenvolveu e mantém sistemas integrados de informação para 

atender às demandas acadêmicas, administrativas e de recursos humanos, quais 

sejam: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e Sistema integrado de 

Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). Esses Sistemas trabalham como 

importantes ferramentas na modernização da gestão e no processo de 

planejamento. Além disso, são compartilhados por outras IFES e outros Órgãos do 

Poder Federal, como o Ministério da Justiça e as Polícias Federal e Rodoviária 

Federal. 
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 Completando a organização administrativa, a Universidade é composta por 

Órgãos Colegiados deliberativos, que são: Conselho Universitário (CONSUNI), 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de Administração 

(CONSAD) e Conselho de Curadores (CONCURA). Esses Conselhos Superiores 

têm por objetivo a integração e a articulação dos diversos assuntos inerentes à 

UFRN. 

 A Organização utiliza o mecanismo do dimensionamento da força de trabalho 

para definir as necessidades de pessoal técnico-administrativo, servindo como 

planejamento na alocação e movimentação interna de pessoal. O detalhamento 

dessa ação é realizado através de matrizes que indicam a quantidade e a 

qualificação dos servidores necessários para o bom andamento das atividades 

acadêmicas e administrativas. A responsável pelo desenvolvimento dessa atividade 

é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), que também considera os 

ambientes organizacionais, a estrutura organizacional e as competências (Cf. Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2010-2019). 

 A política de formação de pessoal é conduzida através do Plano de 

Qualificação e Educação Profissional, ofertando ações de educação formal, básica e 

superior e ainda eventos de capacitação, conduzidos através da Coordenadoria de 

Capacitação e Educação Profissional (CCEP/PROGESP), que firma parcerias com 

as diversas áreas acadêmicas da Universidade. 

 Essas práticas de qualificação fazem parte do plano de promoção formadora 

de pessoal especializado e do plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira 

técnico-administrativa em educação, aliando-se à Avaliação de Desempenho9, etapa 

obrigatória no desenvolvimento da carreira, conforme indicado pela Lei nº 

11.091/2005. 

 A PROGESP, auxiliada pela Coordenadoria de Capacitação e Educação 

Profissional (CCEP), desenvolveu a ferramenta nomeada de “Levantamento de 

Necessidades de Capacitação (LNC)”, tendo como objetivo conhecer melhor as 

                                                             
9
Avaliação de desempenho: consiste no estabelecimento de planos setoriais e individuais de trabalho 

com padrões quantitativos e qualitativos de desempenho que os pares avaliam no modelo 360º, 
emitindo conceitos valorados que servirão de referência para a progressão funcional e também para a 

aplicação de medidas corretivas. (Lei nº 11.091/2005). 
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necessidades de capacitação das Unidades e assim auxiliar na construção dos 

Planos de Capacitação para atingir os objetivos institucionais.  

 O desenvolvimento dos servidores técnico-administrativos dentro da UFRN 

segue os seguintes princípios:10 

1. A natureza do processo educativo, sua função social e objetivos 

institucionais; 

2. A dinâmica dos processos de ensino, pesquisa e extensão, 

administração e as competências especificas decorrentes; 

3. A qualidade do processo de trabalho; 

4. O reconhecimento do saber instituído resultante da atuação 

profissional; 

5. A vinculação do planejamento estratégico ao desenvolvimento 

organizacional; 

6. O desenvolvimento dos servidores vinculados aos objetivos 

institucionais. 

 

 

2.2.3 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: atuação na UFRN 

  

 Os fatos relatados a seguir baseiam-se nas pesquisas realizadas através dos 

documentos intitulados: “Relatório 1995-1999/UFRN, Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos”, “Planejamento estratégico da PROGESP, 2016” e “Revista Gente-

PROGESP, 2015”. 

 No ano de 1995, período da gestão do Magnífico Reitor José Ivonildo do 

Rêgo, foi criada a Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH), passando a fazer parte 

da estrutura administrativa da UFRN. Até então, as políticas de recursos humanos 

eram desenvolvidas através do Departamento de Pessoal (DP), vinculado à Pró-

Reitoria de Administração. 

                                                             

10
(Cf. Plano de Desenvolvimento Institucional – 2010-2019, p.77) 
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 Naquela época, o Departamento de Pessoal comportava uma estrutura 

complexa, composta por três divisões e sete seções, e tinha responsabilidades 

desde a área de controle de pagamento até o recrutamento e seleção de pessoal. 

Funções como assistência ao servidor, higiene e segurança no trabalho, 

planejamento e capacitação de recursos humanos, não funcionavam ou 

funcionavam com precariedade. Dessa forma, o que ocorria era a impossibilidade de 

definição e coordenação de uma prática de recursos humanos dentro da UFRN, não 

sendo possível realizar de forma sistêmica o planejamento e gerenciamento das 

ações inerentes a essa área. 

 Conforme descrito no Relatório de criação da PRH/1995-1999, p. 7: 

O desenvolvimento de uma política de ação de uma Organização deve ser 
necessariamente sustentado por um contingente de recursos humanos que 
possibilite não apenas condições de operacionalização, mas ainda a 
flexibilidade capaz de fazer face às rápidas transformações características 
do mundo atual. 

 O que se observou, à época, é que o contingente de pessoal deveria ser 

administrado através de organograma que garantisse, a cada segmento da 

Organização, o atendimento das necessidades quantitativas e qualitativas que 

envolviam os processos de trabalho. 

 O relatório de criação da PRH lista os vários fatores conjunturais que 

agravaram as questões de recursos humanos na UFRN e que certamente 

despertaram na administração central a necessidade de melhor estruturar essa área. 

São eles: 

 Grande contingente de pessoal, que chegava aos 6.000 no início da 
gestão (1995); 

 A criação de vários cursos de graduação e pós-graduação; 

 Demanda crescente de serviços e aumento significativo nas atividades de 
pesquisa; 

 Problemas resultantes da política de pessoal, implementado pela 
administração federal e que resultou em inúmeras aposentadorias e 
impossibilidade de reposição do quadro de pessoal devido a não abertura 
de concursos públicos; 

 A necessidade crescente de capacitação dos servidores, exigência típica 
do crescimento e especialização dos serviços, que vinha sendo feito de 
forma desarticulada dos planos e programas desenvolvidos nas várias 
unidades e as aspirações crescentes dos servidores em termos de 
condições de trabalho e assistência. (RELATÓRIO 1995-1999/UFRN/PRH, 
p.8). 
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 Diante desse cenário, a gestão do então Reitor, Professor José Ivonildo Rêgo, 

já no seu projeto de campanha, preconizava a criação de uma estrutura de RH, 

visualizada através do seguinte título: “Trabalho e ética: Um projeto para a UFRN”, 

que explicitava no projeto administrativo a necessidade de “[...] implantação de uma 

política de recursos humanos que valorizasse a competência, a qualificação e a 

eficiência dos servidores” (RELATÓRIO 1995-1999/UFRN, PRH, p. 8). 

 Com essa visão, percebeu-se o quanto era necessária a existência de uma 

estrutura de pessoal, que coordenasse a política de recursos humanos para realizar 

o planejamento e gerenciamento articulado com todas as Unidades pertencentes à 

estrutura da Instituição, através da participação de todos e conforme as 

especificidades de cada Setor. 

 Considerando essa análise, decidiu-se pela criação da Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos (PRH). À época, o Estatuto da UFRN comportava apenas 6 

(seis) Pró-Reitorias e, por essa razão, ocorreu a fusão da Pró-Reitoria de 

Administração com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para possibilitar a criação 

da PRH.  

 De acordo com a descrição constante no Relatório 1995-1999/PRH, a Pró-

Reitoria tinha como principais objetivos: 

 Criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com 
habilidade e motivação para que os objetivos da Organização sejam 
alcançados; 

 Criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, 
desenvolvimento e satisfação dos recursos humanos e alcance de 
objetivos individuais; 

 Alcançar a eficiência e eficácia através dos recursos humanos 
disponíveis. (RELATÓRIO 1995-1999/PRH, p. 9). 

 A estrutura da PRH visava abraçar a política de recursos humanos diante da 

realidade acadêmica e administrativa (áreas meio e fim) da UFRN. Dividiu-se em 

três Departamentos específicos que continuam fazendo parte do organograma atual, 

cada um com suas competências cabíveis, de acordo com a sua área. 

 São três as grandes áreas, com a seguinte nomenclatura, à época:  

1. Departamento de Administração de Pessoal; 
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2. Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

3. Departamento de Assistência ao Servidor. 

 Além desses Departamentos, foram criadas duas assessorias:  

1. Jurídica; 

2. Técnica. 

 A partir do mandato da Magnífica Reitora Ângela Maria Paiva Cruz, iniciado 

no ano de 2011, a PRH passa a ser comandada pela Pró-Reitora Mirian Dantas dos 

Santos, tendo como desafio gerir durante um processo de mudança que passa pela 

cultura e devendo estar mais perto do humano. Esse desafio estava em entender as 

necessidades dos servidores, aproximando-se mais dos gestores, e considerando 

esse novo perfil é que foi modificado o nome da Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

para Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), seguindo uma tendência 

mundial presente na literatura (REVISTA GENTE, 2015). 

 A PROGESP, nos dias atuais, ainda é composta pelas três Diretorias que 

seguem caminhando juntas, cada uma com a sua competência; mas, na maioria dos 

seus processos, esses caminhos se cruzam. 

 A estrutura organizacional da PROGESP e das suas Diretorias foi alterada 

recentemente, conforme o novo Regimento Interno da Reitoria, de acordo com a 

Resolução nº 014/2011-CONSUNI, apresentando a estrutura conforme figura 1:  
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Figura 1 - Atual organograma da PROGESP. 
 

 
Fonte: Planejamento estratégico da PROGESP/2016, p. 11.  
Disponível em:<http://www.progesp.ufrn.br/publicacao.php?id=178460659>. Acesso em: 19 
abr. 2016. 

  

Essa nova roupagem da PROGESP veio em decorrência da expansão dessa 

Unidade, motivada, dentre outros fatores, pela política de qualificação e capacitação 

dos servidores. Além disso, havia a preocupação de uma política de saúde, nesse 

contexto, ligada à Diretoria de Assistência à Saúde do Servidor (DAS).  

 Com o novo projeto de atuação da PROGESP, houve uma mudança de 

estratégia, tendo em vista a necessidade de criar um ambiente de inovação a ser 

aplicado nos processos de trabalho. Pensando nisso, destaca-se a criação do 

“Escritório de Ideias”, com a função de propiciar ao servidor oportunidades de expor 

e colocar em prática ideias inovadoras que entenda serem importantes para melhor 

conduzir as suas atividades no ambiente de trabalho (REVISTA GENTE, 2015). 

http://www.progesp.ufrn.br/publicacao.php?id=178460659
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 Para melhor identificar uma das atuações da PROGESP dentro da UFRN, 

pode-se destacar, além do “Escritório de Ideias”, o “Programa Qualidade de Vida”: 

 O Escritório de Ideias: a partir do propósito de capturar ideias de toda a 

comunidade universitária, é que foi implementado o Projeto denominado 

“Escritório de Ideias”. A culminância dessas ideias é a transformação em 

projetos inovadores que promovam a melhoria das atividades na UFRN. O 

acesso a essa atividade é garantido aos servidores técnico-administrativos, 

docentes (ativos ou inativos) e aos discentes. As propostas são analisadas 

por comissões e estudadas as possibilidades de execução, para 

posteriormente serem encaminhadas em forma de projeto ao Setor vinculado 

àquele conteúdo. Os autores das ideias têm o registro formalizado e são 

premiados de forma não financeira. Conforme indicado no endereço 

eletrônico www.escritoriodeideias.ufrn.br, as ideias sugeridas podem estar 

relacionadas a diversas áreas, tais como: administração institucional, 

orçamento, segurança no trabalho, desenvolvimento profissional, 

comunicação, infraestrutura, cultura e qualidade de vida; 

 Programa Qualidade de Vida: a criação do “Programa Qualidade de Vida” da 

UFRN objetiva promover a adoção de um estilo de vida saudável para os 

seus servidores, através de ações que promovam a qualidade de vida. São 

várias as ações de promoção à saúde ocorridas nas diversas Unidades da 

Instituição, seja por meio de projetos ou atividades de prevenção de doenças 

e agravos. Considerando que já existiam diversas atividades sendo 

executadas nessa área, o referido Programa foi instituído com a missão de 

unificar e pesquisar outras necessidades dos servidores para implementar 

novas atividades, trabalhando assim o bem-estar no ambiente de trabalho. 

Conforme informação disponível na homepage: www.progesp.ufrn.br, 

elencam-se a seguir as ações em andamento: exames periódicos, 

campanhas de prevenção a doenças, controle de riscos ambientais, 

prevenção de acidentes, programa de prevenção ao stress, aula de canto e 

práticas esportivas. Para o efetivo funcionamento das ações, a PROGESP 

trabalha em parceria com os Departamentos de Educação Física e 

Fisioterapia, a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, o Departamento de 

Artes e a Escola de Música.  

http://www.progesp.ufrn.br/
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 Com o crescimento frenético da UFRN, ocorrido nos últimos anos, as 

necessidades dos serviços prestados pela PROGESP foram ampliadas e por 

consequência as exigências, no que diz respeito à qualidade, conforme afirmação 

constante no Planejamento Estratégico/PROGESP, 2016. 

 Acompanhando a importância da gestão de pessoas no cenário da 

administração moderna, a UFRN mantém a PROGESP em sua estrutura 

administrativa como sendo a Unidade de planejamento e gestão da política de 

pessoal da Universidade, tendo a responsabilidade de supervisionar e coordenar as 

ações constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no plano de 

gestão (Cf. Planejamento Estratégico PROGESP, 2016). 

 

2.3 Fenômeno da rotatividade de pessoal: impactos e fatores motivacionais 

 

 Existem alguns fatores que interferem no planejamento estratégico de pessoal 

e que devem ser levados em consideração no momento de se planejar as políticas 

dessa área dentro das Organizações, principalmente no que diz respeito às 

questões de quantidade e qualidade de pessoal. Esses índices têm o maior impacto 

no âmbito do absenteísmo e da rotatividade de pessoal. 

 A abordagem aqui relatada será referente à rotatividade de pessoal que 

Andrade e Boas (2009) apresentam como resultado de entrada e saída de 

funcionários, o que acarreta a necessidade das substituições. Os autores abordam a 

importância da reposição de recursos e energias dentro de uma Organização para 

manter o equilíbrio, denominando essa ação de “negentropia”. Considerando esse 

cenário, esclarecem que planejar o recrutamento, a seleção e o treinamento 

influenciam consideravelmente na diminuição do índice de rotatividade de pessoal. 

 A rotatividade pode ocorrer por duas vias, segundo Andrade e Boas (2009, p. 

132- 133): 

1. Por iniciativa pessoal, a pedido: “Em função de motivos pessoais ou 

profissionais, inspirados muitas vezes pelas novas tendências de carreira. O 

funcionário pode estar insatisfeito com o trabalho em si ou com o ambiente de 

trabalho, ou ainda ter novas oportunidades de trabalho no mercado. Nesse 
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caso, uma política adequada de benefícios e incentivos são de extrema 

importância para mantê-lo na Organização”. 

2. Desligamento por iniciativa da Organização: “Quando a empresa decide 

desligar o funcionário, ela o faz para substituí-lo por outro, corrigir problemas 

de seleção inadequada ou reduzir a força de trabalho. O caso específico da 

redução de força de trabalho tem a ver com o uso de tecnologia poupadora 

de mão de obra” (Teoria no âmbito das empresas privadas). 

3. No serviço público, a demissão caracteriza-se nas situações                                             

resultantes de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), reprovação em 

estágio probatório ou não cumprimento do exercício dentro do prazo legal, 

após a tomada de posse em cargo efetivo. (Lei nº 8.112/90 e Leis 

complementares estaduais, municipais e Distrital). 

 Andrade e Boas (2009) colocam a rotatividade não como uma causa, mas 

como um efeito de situações internas e externas exemplificadas por fatores de 

conjuntura econômica, política salarial, condições físicas e psíquicas de trabalho, 

estilo gerencial, oportunidade de crescimento na Organização e relacionamento 

interpessoal. Tendo em vista a preocupação em diagnosticar as falhas do cotidiano 

das rotinas de trabalho, é que as equipes de gestão de pessoas vêm aplicando a 

entrevista de desligamento para captar informações e programar mudanças no 

planejamento dessa área de acordo com esses feedbacks. 

 Os colaboradores de uma Organização detêm o conhecimento das rotinas de 

trabalho, têm ciência das áreas de produções, dos serviços prestados e, com o 

passar do tempo, esses profissionais passam a dominar cada vez mais as 

atividades, aumentando, por consequência, o desempenho sem maiores problemas. 

É nesse momento crucial que, ao ocorrer à saída de um membro da equipe, 

fatalmente as atividades sofrem mudanças e em maior ou menor grau acabam 

afetando a Organização. Mesmo nas ocasiões em que a saída do funcionário é por 

iniciativa da Instituição, esta decisão acaba afetando o andamento das atividades. 

Souza, Lemos e Takahashi (2013) relatam que qualquer saída é traumática para a 

Organização, por mais argumento que exista a seu favor. Os autores abordam como 

fonte de mensuração desse fato as questões de treinamento, a burocracia para 

ocorrer a contratação/admissão, os benefícios pagos e outras ações não 
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mensuráveis como o próprio conhecimento, fatos que levam à conclusão de que a 

maior perda nesse processo é da Organização. 

 Eckert et al. (2011) observam o fenômeno da movimentação nos dias atuais 

através das buscas por melhores oportunidades e salários mais atrativos, fato que 

aumenta as trocas de empregos e a estas saídas configura-se o “turnover11”. 

 Como forma de controle, as Organizações devem sempre avaliar os relatórios 

de entradas e saídas dos funcionários utilizando a metodologia de fórmulas 

orientadas, inclusive, pelo Ministério do Trabalho. Esse é um momento em que os 

gestores terão ciência da situação real do fator da rotatividade para assim, planejar 

as formas de retenção de pessoal. O modelo de cálculo sugerido é demonstrado 

através da fórmula conforme o quadro 5, a seguir: 

Quadro 5 - Fórmula de cálculo da taxa de rotatividade 

TAXA DE ROTATIVIDADE 
 
Mede a “rotatividade de pessoal (turnover), no contexto de recursos humanos, refere-se à 
relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de trabalhadores antigos por 
novos de uma organização. Normalmente é expressa em termos percentuais. Pode ser 
também um indicador de saúde organizacional” (Wikipédia). Essa aferição é em nível 
geográfico e setorial, não em nível ocupacional. Nesse sentido, esse indicador, em virtude 
da forma como é calculado, não permite quantificar a substituição dos trabalhadores com o 
mesmo perfil ocupacional. 
 
A fórmula é a seguinte: 
 

 
 

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotatividade_de_pessoal>. Acesso em: 06 abr. 

2016. 

 Além do controle efetivo orientado através de fórmulas, é interessante saber 

as razões que levam as pessoas a deixarem as Organizações em que trabalham. 

Um dos principais motivos para isso se refere ao impacto que ocasiona dentro da 

Instituição. Tal compreensão é um grande desafio no gerenciamento das 

organizações, tendo em vista a busca por eficiência e eficácia. 

                                                             
11

Turnover: Entende-se a saída permanente de profissionais dos seus postos e a admissão de novos 

profissionais pela Organização. Palavra em inglês sinônima de rotatividade em português 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotatividade_de_pessoal%3e.%20Acesso%20em:%2006%20abr.%202016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotatividade_de_pessoal%3e.%20Acesso%20em:%2006%20abr.%202016
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 Para Stewart (1998), o pensamento da rotatividade é o termômetro que mede 

a intenção de um profissional de sair do atual vínculo ocupado. Os resultados dessa 

medida auxiliam os gestores a desenvolver ações capazes de garantir a 

permanência dos bons profissionais na Organização. Dessa forma, diminuem-se os 

gastos financeiros e de tempo com um novo processo de seleção e seus 

desdobramentos, o que, por sua vez, garante o funcionamento regular da Unidade. 

 Os estudos realizados nessa área, defendido por Davis e Newstrom (2002), 

concluem que empregados satisfeitos estão menos propensos a ocasionar o 

“turnover”, apresentando maior possibilidade de ficar mais tempo na Organização. 

 

2.4 Talentos no ambiente organizacional: o novo perfil dos profissionais no 

mercado de trabalho 

  

No mundo contemporâneo, existe um consenso de que a globalização, a 

inserção da tecnologia da informação e a procura constante pela excelência dos 

serviços despertaram nos gestores a importância da Gestão de Pessoas (GP). 

Aliada a esses fatores, surge a necessidade de garantir o bem-estar e o 

reconhecimento das pessoas dentro das organizações. Esse é o momento em que 

os agentes passam a ser essenciais para o êxito das atividades, vislumbrando as 

suas motivações, o seu desenvolvimento e preparação para o alcance da vantagem 

competitiva em meio a um ambiente cada vez mais adverso ao nos reportarmos ao 

mercado de trabalho. 

 A discussão sobre talentos foi disseminada no âmbito corporativo e 

acadêmico a partir de livros clássicos, tais como: Talent & Society, de McClelland et. 

al (1958); The Talent Management Handbook, de Berger (2004); e da pesquisa de 

consultoria realizada pela empresa americana Mckinsey no ano de 1998, 

denominada de The war for talent (FREITAG, 2012). 

A partir da publicação da consultoria The war for talent, no ano de 1998, o 

termo talento foi popularizado mundialmente. Na referida pesquisa, ficou 

evidenciado que, na guerra por talentos, se deve elevar a gestão para os agentes, 

dando prioridade corporativa (FREITAG, 2012). No ano de 2001, esse estudo foi 

relançado afirmando que as Organizações que valorizassem a Gestão de Talentos 
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conseguiriam agregar valor ao seu trabalho e alcançariam vantagens competitivas 

no mercado de trabalho (AXELROD; HANDFIELD-JONES; WELSH, 2001). 

Considerando as discussões de consultores e acadêmicos da área de gestão 

de pessoas, gerir os talentos é a principal tendência dessa área. Conforme afirmam 

Fischer e Albuquerque (2010), as organizações estão cada vez mais voltadas para 

atrair e reter os seus profissionais. Nesse sentido, Freitad (2012) menciona a 

correlação dos talentos a partir das competências, habilidades, resultados e 

diferenciações. A autora menciona ainda as palavras-chaves “conjunto”, “soma” e 

“combinação” para definir as características dos talentos, tratando-as como uma 

mistura dessas variáveis. 

O arcabouço da literatura vem mostrando o conceito de talentos ligado 

fortemente às questões da competência do indivíduo e não das organizações como 

um todo. Freitad (2012) contextualiza a definição do que venha a ser competência 

no âmbito da gestão de pessoas através da publicação Testing for Competence 

Ratherthan Inteligence, de David McClelland, no ano de 1973, sendo estruturada 

nesse período a correlação das competências com o indivíduo. Nos dias atuais, 

Dutra et al. (2008) definem como competente o indivíduo que mobiliza, sabendo agir 

com responsabilidade, integração e transferindo conhecimentos para agregar valor 

econômico e social dentro das organizações. 

Os conceitos da literatura referente a talentos estão sempre revisitando as 

características das competências, fato este demonstrado por Fleck (2009) no 

momento em que destaca que o talento está relacionado à oportunidade de 

encontrar sujeitos munidos de condições de gerenciar e de agir independente de 

estar exercendo funções gerenciais. Compartilhando do mesmo pensamento, Rost 

(2010) conceitua o surgimento do talento como sendo decorrente das disputas 

acirradas por profissionais altamente qualificados e, portanto, diferenciados. 

No âmbito da administração pública brasileira, ao reportar-se sobre a gerência 

dos talentos e as suas competências, se percebem características de grande 

desafio, mencionado por Fevorini et al. (2014). Estes autores destacam o marco 

desse debate nos anos de 2004 e 2005, através da realização de uma mesa 
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redonda organizada pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP12. 

Durante esse momento, gestores públicos e especialistas analisaram e debateram 

novas ideias e gestão de pessoas nas organizações públicas, a fim de alinhar as 

atividades de acordo com as competências dos seus agentes. 

Fevorini et al. (2014) relatam ainda que, dentre os desafios encontrados na 

gerência dos talentos e suas competências, constataram-se as seguintes premissas: 

 Limitações de ordem legal em relação ao recrutamento de pessoal, 

uma vez que o ingresso no serviço público é através de concurso, 

momento em que as pessoas são avaliadas apenas pelos 

conhecimentos gerais inerentes ao programa do certame; 

 Inexistência de metodologias adequadas à identificação das 

competências organizacionais e, consequentemente, ao mapeamento 

das competências dos servidores; 

 Limitações legais de ordem remuneratória, não permitindo o 

reconhecimento virtuoso; 

 Inexistência de uma correlação entre o cargo e a evolução por 

meritocracia como, por exemplo, no setor privado. 

É importante ressaltar que algumas das dificuldades em gerir os talentos e 

suas competências, relatadas à época do evento, teoricamente já foram sanadas 

através da edição do Decreto Federal 5.707 /2006, o qual cria a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal, 

que tem como uma das finalidades a adequação das competências dos servidores 

aos objetivos da Instituição. 

Já se reconhece que as frequentes alterações dentro de um ambiente tão 

distinto em que se vive obrigam as Organizações a considerarem os fatores 

externos em seu planejamento para o futuro, desenvolvendo capacidades gerenciais 

de inovação para poder sobreviver. Para tanto, a administração pública tem grandes 

                                                             
12

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão. Tem por finalidade promover, elaborar e executar programas de capacitação de 
RH para Administração Pública Federal, visando ao aumento da capacidade do governo na gestão de 
políticas públicas. Foi criada em 1986 e é regida pelas Leis nº 6.871/80, nº 8.140/90, Decreto nº 
6.563/08 e Regimento Interno. 
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desafios a atender, motivados pelas rápidas mudanças relacionadas, principalmente, 

às alterações legislativas, a fim de dar suporte ao atendimento do cidadão. O êxito 

dessas atividades somente poderá ser alcançado através da contribuição de 

profissionais mais flexíveis e alocados em carreiras que atendam a essas mudanças 

e que se desenvolvam continuamente. 

Camões, Pantoja e Bergue (2010) destacam o papel do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que é o de gerar condições à máquina 

pública, estruturando-a com tecnologia e fortalecendo os quadros de pessoal de 

forma a preparar os servidores e implementar as transformações que se fizerem 

necessárias. Os autores escrevem como sendo o objetivo principal da gestão de 

talentos, no âmbito do setor público, o reconhecimento do indivíduo, não apenas no 

âmbito mensurável, aquele que alcança as metas e resultados organizacionais, mas 

como capital intelectual e humano, que agrega valores e conhecimentos para toda a 

Organização. 

Diante desse cenário, as Organizações precisam atrair, motivar e desenvolver 

as habilidades do seu pessoal, conciliando os objetivos institucionais com as 

possibilidades de crescimento individual. 
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3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

  

 O presente capítulo é destinado à abordagem dos aspectos relacionados à 

estrutura da pesquisa, no que diz respeito aos procedimentos metodológicos 

empregados na coleta de dados, à sistematização e à análise dos dados da 

pesquisa com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo trabalho e embasado 

no referencial teórico estudado. Na busca da compreensão da importância referente 

à clareza dos métodos utilizados como subsídios para o desenvolvimento da 

pesquisa, observa-se o conceito definido por Gil (2007, p.17) sobre o que é uma 

pesquisa científica: 

 
[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados. 
 
 

 Destaca-se como procedimento ético a oferta, à população pesquisada, do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando aos participantes 

o anonimato, o sigilo das informações e o direito à desistência sem qualquer prejuízo 

ou sanção. 

  

3.1 Metodologia 

  

Foram pesquisados servidores Técnico-Administrativos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que optaram por sair do cargo ocupado na 

Instituição por motivo de vacância por posse em outro cargo inacumulável13 e 

exoneração14.  A aceitação dos pesquisados para responder ao questionário foi 

obtida através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

assegurando aos participantes o anonimato, o sigilo das informações e o direito à 

desistência, sem qualquer prejuízo ou sanção. 

O instrumento utilizado é o questionário composto por questões fechadas e, 

sobre este tipo de abordagem, Gil (1999) a define como sendo a técnica de 

                                                             
13

 Solicitação de saída do cargo ocupado, a pedido do servidor, para tomar posse em outro vínculo 
por ter sido aprovado num concurso público. 
14

 Solicitação de saída do cargo ocupado, a pedido do servidor, para fins diversos e de natureza 
pessoal. 
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investigação formalizada por escrito às pessoas e tem como objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.  

Considerando que os pesquisados se encontravam em variadas partes 

geográficas, entende-se que, para a melhor viabilidade do presente estudo, o 

instrumento via questionário é o mais adequado, baseando-se nos conceitos de Gil 

(1999) acerca das vantagens do uso desta ferramenta, principalmente porque 

possibilita atingir grande número de respondentes, mesmo diante dos diversos locais 

em que se encontra a população pesquisada, além de garantir o anonimato e 

permitir que as pessoas o respondam no momento que julguem conveniente. 

Com relação ao tipo de pesquisa, considera-se como descritiva e diante do 

mencionado por Gil (1999), este tipo de pesquisa tem como principal objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno que, na 

presente situação, é caracterizada pelo estudo do fenômeno da rotatividade na 

UFRN, de acordo com a população dos servidores técnico-administrativos que 

saíram dos cargos ocupados. Além disso, o autor afirma que essa metodologia 

procura entender as características de um determinado grupo e, para tanto, se utiliza 

da sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, etc. Outra 

característica marcante é quanto à destinação, que é voltada para atendimento de 

estudos no nível de órgãos públicos de uma comunidade, incluídas neste grupo as 

pesquisas que têm por objetivos levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

determinada população. Pevorano (2014) define o processo descritivo como sendo a 

identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo.  

Quanto à metodologia utilizada, caracteriza-se como uma pesquisa de 

levantamento que, de acordo com a abordagem de Gray (2012), define-se como um 

estudo quantitativo e detalhado de uma população, um mapa preciso ou uma 

mensuração precisa de um potencial. Esse tipo de pesquisa envolve a coleta 

sistemática de dados, seja por entrevistas ou questionários, ou até mesmo por 

métodos de observação, e tem como uma das características a padronização. 

Nesse sentido, Gray (2012) destaca que esse padrão pode ser observado em 

amostras precisas, selecionadas para serem submetidas à pesquisa de 
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levantamento, o que se providencia nas tentativas de padronizar e eliminar erros das 

ferramentas de coleta de dados.  

A presente pesquisa foi associada a essa metodologia considerando a 

delimitação da amostra, precisamente no período de 2010 a 2015. Para obtenção 

dos dados, foi utilizado o parâmetro das ocorrências por códigos específicos do 

extrator de dados SIAPE, que dizem respeito às vacâncias por posse em outro cargo 

inacumulável e exoneração, totalizando, ao final, uma população de 268 indivíduos. 

Gray (2012) contextualiza esse método de pesquisa e relata que o primeiro 

estudo de levantamento foi o chamado Doomsday Book15, composto em sua grande 

parte por contagem de pessoas, propriedades de terra e gado. Na modernidade, os 

levantamentos são exercícios de avaliação, geralmente das atitudes e, assim, 

tentam identificar algo a respeito de uma população a partir de um conjunto que 

generaliza as respostas através de amostragens. 

O referido autor destaca ainda que a realização da pesquisa de levantamento 

é uma prática crescente na vida moderna. Esclarece que a cada dia as empresas 

focalizam nesse tipo de pesquisa para avaliar as atitudes dos funcionários e ela 

passa a fazer parte das estratégias dos recursos humanos. Nesse sentido, as 

pesquisas de levantamento se tornam ligações essenciais com a estratégia 

empresarial e a mudança organizacional. 

Diante do embasamento da literatura, observa-se que o presente estudo se 

enquadra como levantamento descritivo, uma vez que busca avaliar as 

características de uma determinada população em um determinado momento 

(GRAY, 2012). Além desse fato, caracteriza-se ainda por avaliar o que ocorreu com 

os servidores durante o exercício do cargo na UFRN e quais as suas impressões 

sobre a Organização para, enfim, obter respostas que auxiliem na atuação e 

melhoria das políticas de gestão de pessoas da Universidade. 

  

                                                             
15

Doomsday Book: Foi o registro de um grande levantamento da Inglaterra finalizado em 1086 e 
executado pelo rei Guilherme I. O levantamento era similar a um censo realizado pelos governos da 
atualidade. Guilherme precisava saber de informações sobre o país que acabara de conquistar. 
Fonte: Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/doomsday_book. 
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3.1.2 Caracterização da pesquisa 

  

A pesquisa tem como propósito encontrar informações importantes para a 

melhoria e consequentemente o sucesso das atividades do Órgão pesquisado. Para 

tanto, optamos por estabelecer uma delimitação do período, sendo eleitos os anos 

de 2010 a 2015 por considerarmos que, principalmente nesse primeiro ano, 

ocorreram diversos concursos no país motivados pela implementação do REUNI, no 

ano de 2008, tanto em Instituições de Ensino Superior (IES), como também em 

diversos Órgãos do Governo Federal. Esta constatação pode ser visualizada através 

dos dados da pesquisa, considerando o número alto de pessoas que migraram para 

outros cargos tendo em vista a aprovação em concurso público, ratificado pela 

opção de saída por motivo de posse em outro cargo inacumulável. 

 Consideramos ainda a oportunidade de verificar a visão desses servidores 

antes da implantação de algumas atividades da PROGESP, direcionadas à melhoria 

do bem-estar dos servidores e também da remodelagem das atividades de 

capacitação. Com essa delimitação temporal, encontramos tanto servidores que 

atuavam quando se iniciava a nova estrutura dos serviços oferecidos, como aqueles 

que saíram com os Programas devidamente institucionalizados. Os referidos 

parâmetros buscam caracterizar o impacto das Políticas de Gestão de Pessoas na 

decisão da vacância do servidor. 

A população pesquisada é de 268 indivíduos, que se encontravam lotados 

nas diversas áreas meio e fim da UFRN, localizadas no Campus Central, Hospitais 

Universitários e nos Campi do interior do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo 

com as informações encontradas no Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE) e estratificadas no quadro 6. 

Quadro 6 - Distribuição das ocorrências de saída dos cargos, por ano. 

Ocorrências 
2010 

Ocorrências 
2011 

Ocorrências 
2012 

Ocorrências 
2013 

Ocorrências 
2014 

Ocorrências 
2015 

Total 

44 30 49 56 54 45 278 

 

  

 Esclarecemos que o total demonstrado no quadro é de 278 servidores com as 

ocorrências de vacâncias que interessam a presente pesquisa. Porém, ao 

analisarmos o banco de dados utilizado para a aplicação do questionário, verificou-
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se a inexistência de alguns dados necessários para o alcance dessas pessoas, tais 

como e-mail e telefone atualizado. Na busca por essas informações, obteve-se 

sucesso em alguns casos, porém, não houve êxito com 10 (dez) desses indivíduos. 

Nesse sentido é que trabalhamos com a população de 268 pessoas. 

 

3.1.3 Fases da pesquisa 

 

 O presente estudo constitui-se de duas etapas. Na primeira, indispensável a 

qualquer estudo científico, foi realizado o devido levantamento do referencial teórico, 

utilizando-se de artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado, teses, 

sites de pesquisa: Spell, Scielo e Google Acadêmico. Além desses meios, foram 

utilizadas também publicações em revistas, legislações referentes à carreira da 

categoria técnico-administrativa em educação e legislações institucionais, tais como: 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN 2010-2019 e Planejamento 

Estratégico da PROGESP/2016. 

 A segunda etapa diz respeito à coleta e análise dos dados, agregando valor e 

respaldo à pesquisa através do estudo e discussão dos dados coletados. Na fase da 

coleta dos dados, a primeira providência realizada foi à aplicação do questionário em 

forma de pré-teste. Este exercício é a prova preliminar do questionário antes da sua 

aplicação (GIL, 1999). O objetivo dessa ação é a de evidenciar possíveis falhas, 

como inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidades, imprecisão na 

redação, constrangimentos ao informante, etc. (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 Através da ferramenta Google Docs16 foi aplicado o instrumento no período de 

21/04/2016 a 25/04/2016. Para tanto, contamos com a colaboração de 6 (seis) 

servidores da UFRN, sendo 4 (quatro) deles com experiência na área de gestão de 

pessoas e 2 (dois) experientes na aplicabilidade de pesquisas, que responderam às 

questões de forma hipotética.  

 A justificativa para a escolha desse grupo foi motivada pela riqueza de 

contribuição nesse momento da pesquisa, tendo em vista que possuíam tanto a 

vivência institucional como a experiência no campo do estudo científico. Portanto, a 

                                                             
16

 Google Docs: É um pacote de aplicativos baseado na web. Possui processador de textos, planilhas 
e apresentações gratuitas. Possui a funcionalidade de pesquisa através da criação de formulários, 
organizando as respostas obtidas em forma de tabelas ou gráficos.   
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partir desse feedback foi possível realinhar o questionário com o intuito de melhor 

disponibilizá-lo e assim facilitar o entendimento dos respondentes. 

 O retorno do pré-teste se deu pela ferramenta Google Docs, sendo 

organizadas as respostas em planilha de Excel, a qual permaneceu isolada da 

pesquisa real. As sugestões das melhorias foram enviadas via e-mail 

(retencaodepessoalufrn@gmail.com) para análise do instrumento, sugerindo desde 

a clareza na formulação das perguntas até a possibilidade de abrir espaço para que 

o respondente mencione outra opção e/ou mais de uma opção, além das 

disponibilizadas nas questões de múltipla escolha. 

 

3.1.4 Procedimentos da coleta de dados 

  

A coleta de dados ocorreu entre os dias 03 e 24 de maio de 2016, sendo 

utilizado um questionário on-line, com 21 questões fechadas, através da ferramenta 

Google Docs. A referida ferramenta permitiu encaminhar via e-mail o link para 

acessar o questionário eletrônico. Além disso, foi possível a tabulação dos dados de 

forma imediata às respostas em uma planilha online via Microsoft Excel. Foi possível 

também o acompanhamento em tempo real das análises estatísticas e descritivas 

dos dados coletados. 

 O link que leva ao questionário foi enviado através de e-mail, acompanhado 

de convite a participar da pesquisa para a população de 268 (duzentos e sessenta e 

oito) indivíduos. Ressalta-se que os contatos dos ex-servidores da UFRN (e-mail e 

telefones) foram levantados através de pesquisa no Extrator SIAPE, inclusive, em 

alguns casos em que o servidor permaneceu no Serviço Público Federal, o endereço 

de e-mail já se encontrava atualizado por se tratar da base de dados única do 

Ministério do Planejamento. 

 Para o envio do link do questionário foi criado o endereço eletrônico 

específico para essa finalidade, denominado: retencaodepessoalufrn@gmail.com. 

Foram utilizadas estratégias para atrair os respondentes, tais como: redes sociais – 

Facebook e WhatsApp, bem como através da ajuda de amigos em comum da 

pesquisadora e dos respondentes, no intuito de sensibilizá-los a participar da 

pesquisa. 

mailto:retencaodepessoalufrn@gmail.com
mailto:retencaodepessoalufrn@gmail.com
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 A participação do grupo foi voluntária e, em conjunto com o questionário, foi 

disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando o 

conteúdo e o objetivo da pesquisa e dando a garantia do sigilo dos dados pessoais 

ao serem divulgadas as respostas. O TCLE foi inserido no formulário eletrônico da 

pesquisa e o respondente só poderia dar continuidade às respostas caso 

confirmasse a ciência e a concordância. 

 Como já mencionado anteriormente, o questionário ficou disponível aos 

respondentes no período de 03 a 24 de maio de 2016, perfazendo, portanto, um total 

de 22 (vinte e dois) dias. Ao final desse período, obtivemos o retorno de 122 

respostas do total de 268 questionários enviados, o que equivale a 45,15% da 

população. É importante salientar que, do montante da amostra, afirmamos que 14 

e-mails não foram recebidos, confirmado através de alerta do provedor via 

mensagem eletrônica. Vale lembrar também que se buscou o contato com essas 

pessoas para providenciar a correção do endereço eletrônico, porém não houve 

sucesso na comunicação. 

  

3.2 Análise e discussão dos resultados 

  

 A partir deste tópico serão esclarecidos os resultados encontrados na coleta 

de dados, assim como as discussões provenientes dessas respostas, a fim de 

elucidar as questões da pesquisa e ratificar o embasamento científico sobre os fatos 

que envolvem a retenção de pessoal no ambiente da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

 

3.2.1 Metodologia estatística 

 

Inicialmente, realizou-se análise descritiva do perfil sócio-demográfico e 

laboral dos respondentes, bem como das questões específicas da pesquisa sobre 

vacância da UFRN entre 2010 e 2015, por meio de distribuições de frequências 

absolutas e relativas (%) apresentadas em tabelas. Em particular, além de classificar 

as idades em faixas etárias, se analisou estatísticas descritivas de medidas de 

tendência e de dispersão dos dados, como por exemplo: mínimo, máximo, média e 
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desvio padrão. Vale ressaltar que algumas variáveis são de múltiplas respostas (10, 

12, 15, 16, 21), com isso a soma dos percentuais poderá ultrapassar 100%. 

Logo em seguida, identificou-se quais variáveis deveriam ser cruzadas (duas 

a duas) a fim de verificar indícios de associação linear e, por consequência, buscar 

respostas para os objetivos da pesquisa. Para isso, foram utilizadas tabelas 

cruzadas, gráficos e o teste Qui-quadrado ou teste exato de FISHER (caso se 

obtenha valores esperados inferiores a 5). O teste Qui-quadrado, assim como o 

teste exato de Fisher, são utilizados para avaliar a associação linear entre duas 

variáveis qualitativas e testam as seguintes hipóteses: 

H0: Não há associação linear entre as variáveis 

H1: Há associação linear entre as variáveis 

Para todos os testes estatísticos realizados o nível de significância foi 5%, ou 

seja, há evidências para a rejeição da hipótese H0 caso valor-p<0,05. 

O banco de dados foi obtido em formato .csv do Excel 2013, oriundo do 

formulário Google e, posteriormente importado para o software SPSS 20.0. Este 

último foi utilizado para construção de tabelas, gráficos e realização dos testes 

estatísticos. 

 

3.2.2 Perfil da amostra 

 A partir dos dados coletados e da pesquisa documental, realizada por meio do 

Sistema SIAPE, foi possível obter o perfil da população pesquisada. As informações 

foram catalogadas conforme a Tabela 1 e organizadas através das variáveis e da 

freqüência absoluta. 

 

Tabela 1 - Frequência absoluta e relativa (%) das variáveis relacionadas com o perfil 

sócio-demográfico e laboral da amostra. 

Variáveis 
Frequência 

absoluta 
% 

Faixa etária 

De 18 a 25 anos 4 3,3 

De 26 a 30 anos 42 34,4 

De 31 a 40 anos 60 49,2 

De 41 a 50 anos 12 9,8 

De 51 a 60 anos 4 3,3 

Gênero Masculino 74 60,7 
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Feminino 48 39,3 

Escolaridade 

Ensino médio 11 9,0 

Ensino superior 106 86,9 

Mestrado 4 3,3 

Doutorado 1 0,8 

Tempo de serviço na 
UFRN 

até 1 ano 22 18,0 

entre 1 ano a 6 anos 80 65,6 

entre 6 anos a 12 anos 14 11,5 

acima de 12 anos 6 4,9 

Classe da carreira 

Classe “A” ou “B”, nível fundamental 2 1,6 

Classe “´C”, nível fundamental e médio 12 9,8 

Classe “D”, nível médio 79 64,8 

Classe “E”, nível superior 29 23,8 

Cargo 

Assistente em administração 59 48,4 

Auxiliar em administração 9 7,4 

Técnico de tecnologia da informação 9 7,4 

Técnico de laboratório-área 8 6,6 

Engenheiro-área 6 4,9 

Outros cargos de classe C ou D 8 6,6 

Outros cargos da classe E 23 18,9 

Unidade de lotação 

Campus Central 100 82,0 

Unidades localizadas fora do Campus Central 11 9,0 

Unidades Hospitalares/Natal (HUOL, HOSPED e 
MEJC) 

5 4,1 

CERES/FACISA/EAJ 6 4,9 

Natureza do 
desligamento 

Vacância por posse em outro cargo 
inacumulável 

98 80,3 

Exoneração 24 19,7 

Total 122 100,0 

Fonte: Pesquisa/2016 

 

Os dados a seguir são resultados da amostra da pesquisa no total de 122 

respondentes, de um universo de 268 pessoas, e também da pesquisa documental, 

realizada através dos dados extraídos do sistema de controle de pessoal SIAPE, no 

intuito de enriquecer as informações não atingidas no questionário. Nesse sentido, 

segue a descrição do perfil desses participantes. 

Inicialmente, analisa-se a faixa etária e observa-se uma maior concentração 

dos participantes nas idades de 31 a 40 anos (49,2%) e de 26 a 30 anos (34,4%), 

com uma idade mínima observada de 25 anos, máxima de 59 anos e idade média 

de 34 anos com um desvio padrão de 6,7 anos. No que diz respeito ao gênero, 

60,7% dos participantes que aderiram à pesquisa se declararam masculino, 

enquanto que o gênero feminino apresentou um percentual de 39,3%. No quesito 

escolaridade, a grande maioria (86,9%) possui nível superior. Por outro lado, 76,2% 

eram de cargos com requisito de nível médio ou inferior.  
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Esses dados indicam a constatação do perfil qualificado desses servidores à 

época do exercício dos cargos. Observa-se, portanto, um significativo número de 

pessoas detentoras de nível superior que ocupavam cargos com requisitos de 

ingresso que não exigiam tal qualificação de acordo com a Lei nº 11.091/2005. Tal 

fato pode ser compreendido através do que menciona Rost (2010), ao se reportar à 

figura dos talentos nos ambientes de trabalho da contemporaneidade. O autor fala 

que se trata de profissionais qualificados e diferenciados e que fazem parte de uma 

disputa constante pelo lugar no mercado de trabalho e, nessa situação específica da 

pesquisa, na sua maioria, são pessoas selecionadas através de concursos públicos 

para cargos de nível de escolaridade aquém dos seus conhecimentos de educação 

formal. 

 Ao serem interrogados sobre o cargo a que pertenciam, o destaque nas duas 

modalidades das vacâncias em estudo, é o de Assistente em Administração 

(48,4%). Trata-se de cargo de nível médio com atividades de suporte administrativo 

para as áreas meio e fim das IFES, de acordo com o Ofício nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC. Confrontando ainda a resposta relacionada à 

escolaridade contrapondo-se a exigência de ingresso no cargo, remete-se à 

importância das discussões ocasionadas pela Mesa Redonda organizada pela 

ENAP (2004 e 2005) e mencionada na obra de Fevorini et al. (2014), momento em 

que os gestores públicos e especialistas da área de gestão de pessoas discutiram 

sobre as distribuições das atividades de acordo com as competências, sendo este 

um fato importante na busca de alinhar esses profissionais qualificados com as 

atividades dos seus cargos. 

Com relação ao tempo de serviço na instituição, 65,6% permaneceram entre 

1 e 6 anos e 18% até 1 ano, totalizando em 83,6% da amostra com até 6 anos de 

tempo na UFRN. A maioria estava lotada no campus central (82%) e a natureza dos 

desligamentos foi, em sua maioria, vacância por posse em outro cargo inacumulável 

(80,3%), seguido de exoneração (19,7%). O tempo de serviço no cargo, de até 6 

(seis) anos, demonstra a inquietude desses profissionais, mencionada por Andrade 

e Boas (2009) ao abordarem as ocorrências de rotatividade de caráter a pedido. Os 

autores mencionam essas saídas como sendo de caráter pessoal, muitas vezes 

relacionadas a motivos profissionais, e principalmente voltadas para as novas 

tendências de mercado. Nessa situação específica da pesquisa, conforme 
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corroboram os dados dos tipos dos desligamentos, os pedidos de vacâncias, 

ocorreram, na sua maioria, para ocupar novo cargo público. Nesse sentido, 

considera-se, mais uma vez, a qualificação dos pesquisados e a ocupação dos seus 

respectivos cargos na UFRN como fator da decisão das saídas. 

 

3.2.3 Questões específicas sobre os aspectos das vacâncias na UFRN 

 

Quando questionados sobre o objetivo da saída da UFRN, 65,6% 

responderam assumir novo cargo público em outra Instituição, enquanto que 22,1% 

foram para assumir novo cargo público na própria UFRN. Através da pesquisa 

documental, constata-se que o fato de algumas dessas pessoas terem optado por 

permanecer na Instituição confirma a busca pela oportunidade de exercerem as 

competências das suas formações, seja ela de nível superior, pelas ocorrências de 

posses em cargos de formação específica ou até mesmo cargos de nível médio que 

exigiam cursos técnico-profissionalizantes.  

Ao serem abordados sobre haver uma nova possibilidade de trabalho ao sair 

da UFRN, 86,9% disseram que “sim” (no serviço público ou emprego público). Dessa 

maneira, quando foi perguntado quais os motivos que levaram ao desligamento, 

77% responderam “aprovação em concurso público”. Vale destacar que 12,3% se 

disseram insatisfeitos com a UFRN, no âmbito salarial e/ou da administração do 

Órgão na sua totalidade. As causas mais citadas entre os insatisfeitos foram a tabela 

salarial inerente à carreira dos servidores técnico-administrativos em educação 

(91,2%). A partir deste dado, se confirma que as questões salariais no serviço 

público estão no rol dos grandes desafios da área de gestão de pessoas, no que diz 

respeito ao trabalho da retenção de pessoal, uma vez que a legislação prevê tabelas 

salariais que devem ser obedecidas e, no caso das IFES, os servidores técnico-

administrativos têm o Plano de Carreira denominado PCCTAE, regido pela Lei nº 

11.091/2005 e ainda pela Lei nº 13.325/2016. 

Diante dessas dificuldades legais é que, conforme afirma Bispo (2010), a área 

de gestão de pessoas deve atuar no planejamento para que ocorram as 

oportunidades de reconhecimento do servidor por parte da Organização, buscando o 

valor de cada profissional através de recursos da própria legislação em pauta que 
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prevê, por exemplo, capacitações profissionais, oportunidades de tutorias, enfim, 

algo que motive esses servidores, além das questões financeiras. Além disso, 

verificou-se como motivo de insatisfação a falta de preparo dos gestores e, 

consequentemente, a ingerência nos ambientes de trabalho (29,4%); a pouca 

oportunidade de crescimento profissional na Instituição, inclua-se a assunção de 

Função Gratificada – FG e Cargo de Direção – CD (23,5%); as questões que 

perpassam desde a jornada de trabalho até as dificuldades de convivência com os 

pares, os ruídos de comunicação, enfim, o clima organizacional (20,6%).  

Ainda ligada às questões de satisfação, buscou-se respostas quanto as 

razões que motivaram a experiência de se submeter a um novo concurso público. 

Ocorreu uma divisão entre atuar na área de formação e, consequentemente, 

melhorar o salário (41,0%) e buscar por melhor salário (40,2%). A diferença básica 

entre estas duas últimas questões é relacionada à opção por carreiras de outros 

poderes, que não o executivo federal, pois, em algumas situações, mesmo que não 

seja na área de formação, possuem salários bem mais atrativos do que da carreira 

dos servidores técnico-administrativos das IFES, conforme descrito nos Editais de 

seleção.  

Todas estas respostas confirmam o que a literatura relata através de Souza 

(2009), no sentido de afirmar que uma das grandes dificuldades das IFES é a de 

lidar com questões de remuneração, satisfação, motivação e reconhecimento das 

pessoas. Porém, causa surpresa que, ao serem questionados se voltariam a 

trabalhar na UFRN, 43,4% falaram que não, pois já estão satisfeitos 

profissionalmente e/ou financeiramente, e 32,0% afirmaram que sim, pois estão 

parcialmente satisfeitos, seja no âmbito financeiro e/ou profissional. Este é um dado 

considerado equilibrado, principalmente tendo em vista os relatos de insatisfação 

salarial.  

Tal fato pode ser explicado, por exemplo, através das relações de trabalho 

encontradas na UFRN em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que, 

apesar de atuar num ambiente de alta complexidade administrativa pelas diversas 

áreas encontradas na IFE, busca trabalhar de acordo com as exigências pedidas 

pelo novo mercado de trabalho e, consequentemente, pelos colaboradores.  
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De acordo com o seu Planejamento Estratégico e através de Programas 

como o Qualidade de Vida e o Escritório de Ideias, a PROGESP visa proporcionar 

momentos para ouvir as demandas dos servidores e levar a qualidade de vida para 

o trabalho. Ainda no intuito de pesquisar a satisfação relacionada à IFE, a pergunta 

seguinte foi: “Se você optasse por retornar à UFRN, em qual aspecto gostaria que 

fosse diferente do seu vínculo passado?”. A assunção de outro cargo efetivo foi 

citada por 58,2% dos respondentes, fato esse que pode ser explicado pelo alto 

número de servidores com escolaridade de nível superior e que buscam atuar na 

área de formação. 

Na sequência, foram abordados os pontos positivos e negativos encontrados 

na UFRN. Dentre os positivos, foram citados: Ambiente de trabalho favorável no 

âmbito das relações interpessoais e/ou materiais (67,21%), Oportunidade de 

participar de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho e/ou Programa de 

Capacitação Profissional (60,66%), Oportunidade de ascender na Carreira por meio 

das Legislações do Plano de Carreira (41,8%) e Oportunidade de exercer cargos de 

gestão: Funções Gratificadas e Cargo de Direção (13,93%).  

Destaca-se nessas questões, ao se reportar a um ambiente de trabalho 

favorável, o mencionado pelos autores Ferreira et al. (2009), no momento em que 

abordam a importância da evolução da administração contemporânea e afirmam que 

os processos das relações de trabalho se voltam para algumas categorias, sendo 

uma delas a perspectiva humana dentro das Organizações, ou seja, o que é visado 

nos ambientes organizacionais é a função dando lugar às formas e substituindo os 

modelos mecanicistas de gestão que, se aplicados, podem ser causadores das 

desmotivações.   

Ainda no âmbito da análise dos fatores positivos vistos na Instituição, ao 

serem mencionados os Programas de Qualidade de Vida e Capacitação 

Profissional, remete-se a Fleury (2010), que aborda esse tópico a partir do relato do 

equilíbrio entre as dimensões técnicas e sociais do trabalho. O autor demonstra a 

necessidade de se enfatizar o fator humano nas organizações de trabalho e, aliado a 

este fato, o Plano de Carreira dos servidores Técnico-Administrativos em Educação 

trouxe o direito do desenvolvimento de pessoal, ocasionando a obrigação do Órgão 
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em promover políticas de capacitação para seus servidores técnico-administrativos 

com base no Decreto nº 5.707/2006. 

Em se tratando dos pontos negativos, foram mencionados: Baixos salários 

inerentes aos cargos efetivos (64,8%), Jornada de trabalho (34,4%), Falta de 

oportunidades de assumir funções gratificadas e/ou cargos de direção (27,0%), 

Clima Organizacional – inclua-se a avaliação dos gestores (14,8%) e Falta de 

estrutura física, material e tecnológica (8,2%). Nessa etapa, tornam-se a ser 

mencionadas com relevância as questões salariais inerentes à carreira em pauta, o 

que corrobora os quesitos anteriores, quando os pesquisados afirmam buscar novos 

concursos públicos objetivando atuar na área de formação em conjunto com a 

melhor remuneração desses cargos. Esse fato pode ser adicionado aos fatores 

motivacionais tomando como base os estudos de Eckert et al. (2011), ao afirmarem 

que, nos dias atuais, as pessoas estão sempre em busca de oportunidades de 

salários mais atrativos. 

Em relação a ter o potencial aproveitado na instituição, 59,8% disseram que 

“sim” e 40,2% que “não”. Do total, 49,2% deles responderam que “sim, mesmo não 

exercendo cargos de gestão”. Já quanto à valorização e reconhecimento do 

trabalho, 88,5% responderam que têm o trabalho valorizado e reconhecido por pelo 

menos um membro do ambiente de trabalho (gestores, colegas de trabalho e público 

atendido). Sobre estes resultados, reportamos às questões da satisfação no 

ambiente laboral, fato estudado por Siqueira (2008), que busca entender o 

comportamento organizacional e dos gestores para que se conheça o tema e assim 

se possa trabalhar no construto da retenção de pessoal. Este entendimento pode 

inclusive evitar o absenteísmo e minimizar as questões salariais, considerando a 

busca por alternativas para este último por se tratar de um fator que não há como se 

ter o controle, tendo em vista a obediência às legislações em vigor. É fato que, 

conforme afirma o autor, é de suma importância que a Organização tenha o 

feedback do servidor sobre as questões de satisfação que envolvem os ambientes 

de trabalho. 

O instrumento da pesquisa trouxe ainda as questões 10 e 12 construídas de 

forma idênticas. Nesse sentido, é oportuno esclarecer que o objetivo de repetir o 

questionamento foi o de trabalhar de forma preventiva, vislumbrando um possível 
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impacto nos cruzamentos dos dados estatísticos e assim respaldar as respostas 

referentes ao bem-estar encontrado nas relações de trabalho na UFRN. Para tanto, 

é que optamos por trazer nestas questões a abordagem dos prováveis fatores que 

poderiam ter ocasionado a insatisfação durante o exercício do cargo.  

Foram abordados também os temas referentes ao Programa de Qualidade de 

Vida, os canais de comunicação e a organização do trabalho na instituição. Sobre os 

impactos do Programa Qualidade de Vida da PROGESP, o maior percentual indicou 

a opção “Não sabia das ações do Programa Qualidade de Vida”, com 31,1%, 

seguido da opção “Importante, mas não tinha oportunidade de participar, pois a 

dinâmica do meu trabalho não permitia”, com 28,7%.   

O alto índice de desconhecimento do Programa Qualidade de Vida pode ser 

atribuído à linha temporal da pesquisa, uma vez que o referido Programa passou a 

ser divulgado e disseminado a partir de outrubro de 2012, após a aplicação de uma 

pesquisa diagnóstica e, a partir de 2014, a UFRN passou a destinar orçamento 

próprio para o Programa e intensificar as ações que permeiam a qualidade de vida 

no trabalho. Buscou-se esta resposta isolada considerando a necessidade de 

complementar as questões que envolvem a análise do cuidado que a Instituição 

mantém com os seus servidores e a percepção que essas pessoas têm das ações 

que auxiliam nos fatores motivacionais e de satisfação com o trabalho.   

No que tange aos canais de comunicação da UFRN, a opinião dos 

participantes é a seguinte: “Percebi uma eficiência na comunicação da UFRN, 

motivada principalmente pelos recursos tecnológicos existentes na Instituição” 

(40,2%); “Percebi muitas dificuldades no âmbito da comunicação, apesar da 

existência dos Sistemas de Informações” (31,1%); “Apesar da complexidade dos 

processos da UFRN, à época, percebi uma melhoria na comunicação, pelo menos 

no meu setor de trabalho” (24,6%). No tocante à organização do trabalho na 

instituição, várias opiniões (positivas e negativas) foram dadas, são elas: 

“Inexistência de planejamento” (37,7%); “Problemas nas execuções das atividades - 

influências do atendimento, prazos e distribuições das tarefas” (37,7%); “Bom 

envolvimento da equipe” (34,4%); “Existência de planejamento” (32,8%); “Pouco 

conhecimento da legislação” (17,2%). 
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Tabela 2 - Frequência absoluta e frequência relativa (%) dos quesitos específicos da 
pesquisa de vacância na UFRN entre 2010 e 2015. 

Variáveis 
Frequência 

absoluta 
% 

7 - A sua saída da UFRN 
objetivou? 

Assumir novo cargo público em outra 
Instituição 

80 65,6 

Assumir novo cargo público na própria 
UFRN 

27 22,1 

Outros 15 12,3 

8 - Ao sair da UFRN, já 
havia uma nova 
possibilidade de trabalho? 

Sim. No serviço público ou emprego 
público 

106 86,9 

Não. 8 6,6 

Outros 8 6,6 

9 - Quais os motivos que 
levaram ao seu 
desligamento? 

Aprovação em concurso público. 94 77,0 

Insatisfação com a UFRN, no âmbito 
salarial e/ou da administração do Órgão na 
sua totalidade. 

15 12,3 

Outros 13 10,7 

10** - A sua insatisfação 
com UFRN diz respeito: 

À tabela salarial inerente à Carreira dos 
servidores Técnico-Administrativos em 
Educação. 

31 91,2 

À falta de preparo dos gestores e, 
consequentemente, à ingerência nos 
ambientes de trabalho. 

10 29,4 

Pouca oportunidade de crescimento 
profissional na Instituição (inclua-se a 
assunção de Função Gratificada – FG e 
Cargo de Direção – CD). 

8 23,5 

Questões que perpassam desde a jornada 
de trabalho até as dificuldades de 
convivência com os pares, os ruídos de 
comunicação, enfim, o clima organizacional 

7 20,6 

11 - A experiência de se 
submeter a um novo 
concurso público foi 
motivada pela(s) 
seguinte(s) razão(s): 

Atuar na área de formação e, 
consequentemente, melhorar o salário. 

50 41,0 

Busca por melhor salário. 49 40,2 

A saída da UFRN não foi motivada pela 
aprovação em concurso público. 

8 6,6 

Outros (inclusive insatisfação) 15 12,3 

12** - A sua insatisfação 
com UFRN diz respeito: 
 

À falta de preparo dos gestores e, 
consequentemente, à ingerência nos 
ambientes de trabalho 

5 83,3 

Exclusivamente à tabela salarial inerente à 
Carreira dos servidores Técnico-
Administrativos em Educação. 

4 66,7 

Pouca oportunidade de crescimento 
profissional na Instituição (inclua-se a 
assunção de Função Gratificada – FG e 
Cargo de Direção – CD) 

4 66,7 

Questões que perpassam desde a jornada 
de trabalho até as dificuldades de 
convivência com os pares, os ruídos de 
comunicação, enfim, o clima organizacional 

3 50,0 

13 - Sobre a sua 
experiência na UFRN, 
você voltaria a trabalhar na 
Instituição? 

Não. Pois, já estou satisfeito(a) 
profissionalmente e/ou financeiramente. 

53 43,4 

Sim. Pois estou satisfeito(a) parcialmente, 
seja no âmbito financeiro e/ou profissional. 

39 32,0 

O meu vínculo continuou na UFRN 29 23,8 
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Sim. Pois estou desempregado(a). 1 0,8 

14*** - Se você optasse 
por retornar à UFRN, em 
qual aspecto gostaria que 
fosse diferente do seu 
vínculo passado? 

Assunção de outro cargo efetivo 71 58,2 

Lotação em outro setor de Trabalho 19 15,6 

Salário 9 7,4 

Jornada de trabalho 7 5,7 

Manteve vínculo no órgão 7 5,7 

Mudança da chefia 5 4,1 

Carreira 3 2,5 

Não retornaria ao Órgão 1 0,8 

15* - Destaque os 
aspectos positivos que 
encontrou na UFRN 

Ambiente de trabalho favorável no âmbito 
das relações interpessoais e/ou materiais 

82 67,21 

Oportunidade de participar de Programas 
de Qualidade de Vida no Trabalho e/ou 
Programa de Capacitação Profissional 

74 60,66 

Oportunidade de ascender na Carreira por 
meio das Legislações do Plano de Carreira 

51 41,8 

Oportunidade de exercer cargos de gestão: 
Funções Gratificadas e Cargo de Direção 

17 13,93 

16* - Destaque os 
aspectos negativos que 
encontrou na UFRN 

Baixos salários inerentes aos cargos 
efetivos 

79 64,8 

Jornada de trabalho 42 34,4 

Falta de oportunidades de assumir funções 
gratificadas e/ou cargos de direção 

33 27,0 

Clima Organizacional, inclua-se a 
avaliação dos gestores 

18 14,8 

Falta de estrutura física, material e 
tecnológica 

10 8,2 

17 - Você considera que o 
seu potencial foi bem 
aproveitado na Instituição? 

Sim. Mesmo não exercendo cargos de 
gestão 

60 49,2 

Não. As oportunidades de envolvimento 
com as atividades já estavam preenchidas 
pelos servidores mais antigos 

23 18,9 

Não. A chefia não delegava competências 15 12,3 

Sim. Inclusive exerci cargos de gestão 13 10,7 

Não. Particularmente, não tinha interesse 
pelas atividades do Setor 

11 9,0 

18 - O trabalho que você 
realizava era valorizado e 
reconhecido? 

Sim. Pelos gestores e demais colegas de 
trabalho 

38 31,1 

Sim. Pelos gestores, demais colegas de 
trabalho e público atendido 

35 28,7 

Sim. Apenas pelos colegas de trabalho e 
público atendido 

17 13,9 

Não havia reconhecimento nem 
valorização do meu trabalho 

14 11,5 

Sim. Apenas pelos colegas de trabalho 6 4,9 

Sim. Apenas pelos gestores e público 
atendido 

5 4,1 

Sim. Apenas pelo público atendido 4 3,3 

Sim. Apenas pelos gestores 3 2,5 

19 - Qual a sua opinião 
sobre os impactos do 
Programa Qualidade de 
Vida da PROGESP no seu 
antigo ambiente de 

Não sabia das ações do Programa 
Qualidade de Vida 

38 31,1 

Importante, mas não tinha oportunidade de 
participar, pois a dinâmica do meu trabalho 
não permitia 

35 28,7 
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trabalho? Importante, inclusive participava dos 
projetos do Programa Qualidade de Vida 

28 23,0 

Na época, não existia o Programa 
Qualidade de Vida 

16 13,1 

Não considero relevantes as ações do 
Programa Qualidade de Vida 

4 3,3 

Quando estava com problemas no trabalho 
e/ou na vida pessoal, o Programa 
Qualidade de Vida contribuía para o meu 
bem-estar 

1 0,8 

20 - Qual a sua opinião 
sobre os canais de 
comunicação na UFRN? 

Percebi uma eficiência na comunicação da 
UFRN, motivada principalmente pelos 
recursos tecnológicos existentes na 
Instituição 

49 40,2 

Percebi muitas dificuldades no âmbito da 
comunicação, apesar da existência dos 
Sistemas de Informações. 

38 31,1 

Apesar da complexidade dos processos da 
UFRN, à época, percebi uma melhoria na 
comunicação, pelo menos no meu setor de 
trabalho. 

30 24,6 

Outros 5 4,1 

21**** - Qual sua opinião 
sobre a organização do 
trabalho na Instituição? 

Inexistência de planejamento 46 37,7 

Problemas nas execuções das atividades - 
influências do atendimento, prazos e 
distribuições das tarefas 

46 37,7 

Bom envolvimento da equipe 42 34,4 

Existência de planejamento 40 32,8 

Pouco conhecimento da legislação 21 17,2 

Outros 8 6,6 

Fonte: Pesquisa/2016 
 

  
(*) A soma dos percentuais é maior do que 100%, pois se trata de uma variável de múltiplas respostas;  
(**) A soma dos percentuais é maior do que 100%, pois se trata de uma variável de múltiplas respostas; 
Vinculada à variável anterior. 
(***) Houve uma recategorização da opção "Outros" por haver um percentual considerável de respostas.  
(****) Houve uma recategorização da opção "Outros" por haver um percentual considerável de respostas; 
Múltiplas respostas.  
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3.2.4 Cruzamento de variáveis 

 

A seguir, serão apresentados os resultados dos testes estatísticos realizados, 

bem como os gráficos do cruzamento das variáveis que tiveram associação linear 

estatisticamente significantes. 

 

Tabela 3 - Valor-p do teste exato de Fisher para o cruzamento da variável “A sua 

insatisfação com UFRN diz respeito:” (categoria tabela salarial) versus as variáveis 

que seguem. 

Cruzamentos - Insatisfação com a tabela salarial 
Versus 

Valor-p
a 

A experiência de se submeter a um novo concurso público foi motivada 
pela(s) seguinte(s) razão(s) 

0,426 

Sobre a sua experiência na UFRN, você voltaria a trabalhar na 
Instituição? 

0,508 

Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 0,022* 

O trabalho que você realizava era valorizado e reconhecido? 0,006* 

Qual a sua opinião sobre os canais de comunicação na UFRN? 0,629 
(*) Estatisticamente significante a 5% 
Nota: Foi considerado apenas a resposta (categoria) mais citada no quesito 10 
(a) Teste exato de Fisher 
 

 

De acordo com a tabela 3, identificou-se que há evidência de associação 

linear entre a variável “Insatisfação com a tabela salarial” e “Você considera que o 

seu potencial foi bem aproveitado na Instituição?” (Valor-p=0,022). Dos que 

consideram que o potencial foi bem aproveitado na instiuição, 100,0% estão 

insatisfeitos com a tabela salarial. Já dos que consideram que não tiveram o 

potencial bem aproveitado, 71,4% estão insatisfeitos e 28,6% disseram que não 

estão insatisfeitos com esse quesito (gráfico 1). 

Outra associação linear estatisticamente significante a 5% foi entre as 

variáveis “Insatisfação com a tabela salarial” e “O trabalho que você realizava era 

valorizado e reconhecido?” (Valor-p=0,006). Dos respondentes que acham que o 

trabalho realizado era valorizado e reconhecido, 96,6% estavam insatisfeitos com a 

tabela salarial e apenas 3,4% não estavam insatisfeitos. Por outro lado, dos que 

consideraram que não tinham o trabalho reconhecido e valorizado, 60,0% não 

estavam insatisfeitos com a tabela salarial e 40,0% estavam insatisfeitos (gráfico 2). 

Para as demais variáveis as associações não foram estatísticamente significantes, 

ou seja, uma independe da outra. 
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Gráfico 1 - Frequência relativa (%) da variável “A sua insatisfação com UFRN diz 

respeito:” (categoria tabela salarial) segundo a variável “Você considera que o seu 

potencial foi bem aproveitado na Instituição?” 

 

                       Fonte: Pesquisa/2016 

 

 

Gráfico 2 - Frequência relativa (%) da variável “A sua insatisfação com UFRN diz 

respeito:” (categoria tabela salarial) segundo a variável “O trabalho que você 

realizava era valorizado e reconhecido?”. 

 

                     Fonte: Pesquisa/2016 

Não sim 

17 - Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na 
Instituição? 

71,4% 

100,0% 

28,6% 

0% 

Tabela salarial Sim Tabela salarial Não 

Não sim 

18 - O trabalho que você realizava era valorizado e reconhecido? 

40,0% 

96,6% 

60,0% 

3,4% 

Tabela salarial Sim Tabela salarial Não 
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Tabela 4 - Valor-p do teste exato de Fisher e Qui-quadrado para o cruzamento da 

variável “Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição?” 

versus as variáveis que seguem. 

Cruzamentos - Você considera que o seu potencial foi 
bem aproveitado na Instituição? Valor-p 

Versus 

A experiência de se submeter a um novo concurso público 
foi motivada pela(s) seguinte(s) razão(s) 

0,0654
a 

Sobre a sua experiência na UFRN, você voltaria a 
trabalhar na Instituição? 

0,0157
b 
* 

O trabalho que você realizava era valorizado e 
reconhecido? 

0,0003
b 
* 

(*) Estatisticamente significante a 5% 
(a) Teste exato de Fisher 
(b) Teste Qui-quadrado 

 

Conforme tabela 4, verifica-se evidências de associação linear 

estatisiticamente significante a 5% entre as variáveis “Você considera que o seu 

potencial foi bem aproveitado na Instituição?” e “Sobre a sua experiência na UFRN, 

você voltaria a trabalhar na Instituição?” com um valor-p de 0,0157. Das pessoas 

que disseram que voltariam a trabalhar na UFRN, 69,6% responderam que tiveram o 

potencial bem aproveitado na instituição. Já dos que sinalizaram que não voltariam a 

trabalhar na UFRN, 52,8% consideraram que não tiveram seu potencial bem 

aproveitado na instituição (gráfico 3). 

Ainda na tabela 4, outro indício de associação linear foi obtido, agora entre as 

variáveis “Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição?” e 

“O trabalho que você realizava era valorizado e reconhecido?”, apresentando um 

valor-p=0,0003. Dos respondentes que acham que o trabalho era valorizado e 

reconhecido, 65,7% disseram que tiveram o potencial bem aproveitado na 

insitiuição. Para os que responderam que o trabalho não foi valorizado e 

reconhecido, 85,7% não tiveram o potencial bem aproveitado na UFRN (gráfico 4). 

Não houve indícios de associação linear entre as variáveis “Você considera 

que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição?” e “A experiência de se 

submeter a um novo concurso público foi motivada pela(s) seguinte(s) razão(s)”, ou 

seja, as razões de se submeter a um novo concurso público independem de ter o 

potencial bem aproveitado ou não na instituição. 
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Gráfico 3 - Frequência relativa (%) da variável “Você considera que o seu potencial 

foi bem aproveitado na Instituição?”segundo a variável “Sobre a sua experiência na 

UFRN, você voltaria a trabalhar na Instituição?”. 

 

                 Fonte: Pesquisa/2016 

 

Gráfico 4 - Frequência relativa (%) da variável “Você considera que o seu potencial 

foi bem aproveitado na Instituição?” segundo a variável “O trabalho que você 

realizava era valorizado e reconhecido?”. 

 

               Fonte: Pesquisa/2016 

 

Sim Não 

Sobre a sua experiência na UFRN, você voltaria a trabalhar na 
Instituição? 

69,6% 

47,2% 

30,4% 

52,8% 

Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 

Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 

sim Não 

O trabalho que você realizava era valorizado e reconhecido? 

65,7% 

14,3% 

34,3% 

85,7% 

Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 

Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Através da presente pesquisa, buscou-se conhecer o perfil dos servidores 

com ocorrência de vacância por posse em outro cargo inacumulável e exoneração, 

vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período de 2010 a 

2015. Procurou-se, também, identificar a percepção que os pesquisados têm do 

ambiente de trabalho na referida Instituição e, enfim, buscar respostas através dessa 

população que auxiliem a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas nas questões do 

Plano de Ação de retenção de pessoal. 

 No que diz respeito ao perfil dos respondentes que aderiram ao instrumento 

da pesquisa, constatou-se, na sua maioria, uma média de idade de 34 anos, 

permanecendo por até 6 (seis) anos no cargo e sendo a maior parte do gênero 

masculino, no percentual de 60,7% versus 39,3% que se declararam do gênero 

feminino. 

Identificou-se também o importante dado da escolaridade dos respondentes 

que, na sua maioria, possuía o nível superior à época do exercício do cargo. Esta 

constatação serviu de embasamento para as respostas pela busca de novos 

concursos públicos, sendo este o maior motivo da saída do cargo, representada pelo 

percentual de 80,3%. Esses respondentes buscavam claramente a melhoria salarial, 

tanto com base nas suas formações acadêmicas para exercerem cargos de nível 

superior, quanto na formação específica de nível médio, objetivando ingresso nos 

cargos de nível técnico-profissionalizante, vistos principalmente na pesquisa 

documental ao assumirem novos cargos na própria UFRN.  

Considerando um dos objetivos específicos, relacionado à satisfação, a 

pesquisa buscou as respostas através do questionamento sobre um possível 

descontentamento com a UFRN em conjunto com os fatos elencados nos pontos 

positivos e negativos encontrados na Instituição. Observou-se, nessa etapa, que o 

destaque para as questões de insatisfação foi relacionado à tabela salarial inerente 

à carreira Técnico-Administrativa, apresentando um percentual de 91,2%. Foi 

mencionado também, no percentual de 29,4%, a insatisfação gerada pela falta de 

preparo dos gestores, número esse bem próximo ao da pouca oportunidade de 
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crescimento profissional na Instituição, destacando-se a escassez de assumir 

funções gratificadas e de cargos de direção, no percentual de 23,5%.  

As questões de assunção de cargos de confiança consistem em um problema 

institucional constante, considerando a grande estrutura da Universidade, 

demonstrada através dos Regimentos Internos das Unidades que vêm sendo 

atualizados de acordo com as demandas da administração moderna, ou seja, 

proporcionando diversos ambientes para que ocorra a distribuição das 

competências. Em contrapartida, a Instituição convive com a pouca quantidade de 

funções gratificadas e cargos de direção disponíveis no ambiente da IFE. Vale 

ressaltar que a última oportunidade de distribuição de função para o Órgão foi 

realizada com o advento da Lei nº 2.677/2012, que distribuiu as retribuições 

específicas pelo exercício da função de Coordenadores de Cursos através da 

rubrica denominada Função de Coordenação de Curso (FCC). 

No que se refere aos pontos positivos e negativos encontrados na IFE, os 

respondentes optaram, em maior percentual (67,2%), por aspectos relacionados ao 

clima organizacional, avaliando ser um ambiente de trabalho favorável o oferecido 

pela UFRN. Outro ponto importante é o reconhecimento das ações relacionadas à 

área de gestão de pessoas, representados pelo Programa Qualidade de Vida em 

conjunto com o Programa de Capacitação Profissional.  

Relacionados a estes resultados, têm-se os dados coerentes às respostas 

que falam da possibilidade de retorno à UFRN. Os percentuais se aproximaram, 

prevalecendo os que não voltariam a trabalhar na Instituição (43,4%), enquanto que 

as opções pelo retorno representam 32,0%. Nesta resposta, o que chama a atenção 

é que, mesmo na busca por melhores salários, conforme demonstrado na pesquisa, 

observa-se um número significante de pessoas que se declararam satisfeitas 

parcialmente no novo vínculo.  

Ao elencarem os pontos negativos, os respondentes tornaram a mencionar os 

baixos salários da carreira e também citaram a jornada de trabalho, com 34,4% das 

respostas, sendo estes os pontos com maior significância de percentual referente as 

avaliações negativas. Com relação à jornada de trabalho criticada na pesquisa, a 

Universidade lançou, neste ano de 2016, a Resolução nº 010/2016-CONSAD, que 

possibilitou a jornada de trabalho flexibilizada para 30 horas semanais, desde que 
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obedecidos os requisitos para concessão dispostos nesta Legislação e no Decreto 

nº 4.836/2003. 

O aproveitamento do potencial desses servidores na Instituição foi avaliado 

de maneira positiva, apresentando um resultado de 59,8% contra uma avaliação 

negativa de 40,2%. Ressalta-se que mesmo especificando a questão quanto à 

valorização do trabalho, independente da assunção de cargos de confiança, 

prevaleceu ainda uma avaliação positiva quanto ao fato, representada pelo 

percentual de 49,2%. 

Ao se buscar questões que abordam fatores motivacionais ocorridos durante 

o exercício do cargo, independente dos fatores voltados à remuneração, questionou-

se sobre a valorização e reconhecimento do trabalho desempenhado e o resultado 

encontrado é bastante significante, contabilizado em 88,5% que responderam haver 

reconhecimento por parte de pelo menos um dos envolvidos nas tarefas 

desempenhadas na Unidade de exercício. 

Entende-se que esta pesquisa poderá contribuir para iniciar as discussões de 

um fenômeno complexo de se administrar dentro de uma Organização, que é o da 

saída dos servidores no âmbito da administração pública. Assim, ao se reportar ao 

termo “início”, compreende-se que, a partir deste material, poderão ocorrer os 

desdobramentos das ações institucionais e até das pesquisas científicas com 

abordagens no tema e vinculadas a diversas vertentes inerentes ao assunto. Diante 

do estado da arte, verificou-se que há uma diversidade no assunto central, que é a 

retenção de pessoal, no sentido de que os pesquisadores focalizam em áreas 

perpassando pela pesquisa específica das implicações salariais, fatores de atração 

de pessoal para possibilitar a retenção até a gestão por competências como fator 

motivacional. 

Ressalte-se as inúmeras possibilidades de cruzamentos e informações mais 

aprofundadas a serem realizadas diante dos dados coletados, contudo, também é 

notória a limitação e restrição de tempo hábil para finalização da presente tarefa, o 

que ocasionou tomada de decisões por determinados procedimentos estatísticos e 

realização de escolhas de abordagens. É nesse sentido que os dados ficarão 

disponibilizados para servir de suporte para outras análises sobre o tema. 



79 

 

 

Apesar das limitações, tem-se a consciência de que, a partir destes dados 

preliminares, é possível auxiliar a Instituição nas suas práticas de gestão de pessoas 

e contribuir com o processo que se inicia no Órgão, que é o relacionado a ter o 

feedback dos seus colaboradores para a continuidade do êxito da gestão 

Universitária. Espera-se que, por meio da disponibilidade dos dados, os gestores da 

UFRN possam ter ferramentas para tomadas de decisões referentes ao plano de 

retenção de pessoal e para o preenchimento das lacunas oriundas dessa pesquisa. 

Verificou-se que alguns dos respondentes declaram ter permanecido na 

Instituição ao optarem por fazer novo concurso público na própria UFRN e, nesse 

sentido, reitera-se a importância em continuar os estudos que envolvem o tema 

desta pesquisa recomendando o trabalho imediato com esses servidores. Essas 

pessoas poderão apresentar motivos significantes que contribuam para enriquecer 

os rumos da gestão na Universidade e, por esta razão, sugere-se pesquisas futuras 

conduzidas por estudos de caso para aprofundar a percepção desses servidores nas 

mais variadas óticas das relações de trabalho, através do viés mais qualitativo com o 

instrumento da entrevista.  

Outra possibilidade no presente trabalho é para que sirva de embasamento 

histórico, considerando que foi pesquisado um período em que já houve mudanças 

nas atividades da gestão de pessoas, sendo implantadas novas ações nessa área, 

conforme afirma o Planejamento Estratégico da PROGESP e, nesse sentido, 

sugere-se um estudo comparativo considerando os marcos temporais e as novas 

ações de melhorias na área de gestão de pessoas ocorridas ao longo do tempo. 

Essas são as contribuições referentes à continuidade e aprofundamento da 

pesquisa com as possibilidades de novos trabalhos objetivando o auxílio a que 

propôs a autora, que é o de poder contribuir com essa área da gestão de pessoas 

por considerar que se trata de matéria urgente, sendo uma das garantias para o bom 

funcionamento da Instituição. 

Com base nos dados da pesquisa e considerando o público que aderiu ao 

preenchimento do questionário, pode-se inferir que, no geral, esses servidores 

consideram as relações de trabalho na Instituição de maneira favorável, 

diagnosticadas através das questões que tratam do reconhecimento do trabalho e 

do bom clima organizacional, ao mencionarem como ponto positivo o ambiente de 
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trabalho favorável no âmbito das relações interpessoais e/ou materiais. Além das 

constatações favoráveis ao Órgão, observou-se que o fator de implicação mais 

considerado na decisão de buscar outro vínculo são as questões salariais inerentes 

à carreira dos servidores técnico-administrativos, o que permitiu vincular tal fato à 

formação superior dessas pessoas, que buscam atuar nas suas áreas de formação. 

Enfim, espera-se que os objetivos propostos tenham sido alcançados na 

pesquisa, principalmente no que se refere à motivação da pesquisadora em ter 

oportunidade de contribuir com os planos estratégicos da área de gestão de pessoas 

da UFRN e na missão tão nobre que é a de ouvir as experiências vivenciadas por 

estes profissionais durante o exercício na Instituição. E, através dessas informações, 

nortear a Organização para que não somente retenha as pessoas, mas que estas 

adquiram o sentido de pertencimento e desenvolvam as suas atividades de forma 

saudável, sobretudo usufruindo do bem-estar institucional.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

1- Data de nascimento: 

_____/______/_______ 

 

2- Gênero 

A- (     ) Masculino 

B- (     ) Feminino 

C- (     ) Outro ________________  

 

3-Tempo de serviço na UFRN 

A- (    ) até 1 ano 

B- (     ) entre 1 ano a 6 anos 

C- (     ) entre 6 anos a 12 anos 

D- (     ) acima de 12 anos 

4- Cargo exercido: 

A- (     ) Nível “A” ou “B”, nível fundamental 

B- (     ) Nível “´C”, nível fundamental e médio 

C- (     ) Nível “D”, nível médio 

D- (     ) Nível “E”, nível superior 

 

5-Unidade trabalho, à época do exercício na UFRN (lotação) 

A- (     ) Campus Central  

B- (     ) Unidades localizadas fora do Campus Central (Ex.: Departamento de 

Odontologia, Departamento de Farmácia, etc.) 

C- (     ) Unidades Hospitalares/Natal (HUOL e MEJC) 

D- (     ) Hospital Universitário Ana Bezerra – Santa Cruz 

E- (     ) CERES – Caicó 

F- (     ) CERES – Currais Novos 

G- (     ) FACISA – Santa Cruz 

H- (     ) Escola Agrícola de Jundiaí – Macaíba 

I- (     ) CRUTAC- Macau 

J- (     ) CRUTAC – Santo Antônio 

K- (     ) CRUTAC – Nova Cruz 

6-Natureza do desligamento: 

A- (     ) Vacância por posse em outro cargo inacumulável 

B- (     ) Exoneração 

 

7-A sua saída da UFRN objetivou: 
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A- (      ) Assumir novo vínculo público na própria UFRN 

B- (      ) Assumir novo vínculo público em  outra Instituição 

C- (      ) Outro _____________ 

8- Ao sair da UFRN, já havia uma nova possibilidade de trabalho? 

A- (     ) Sim. No serviço público ou emprego público 

B- (     ) Sim. Na condição de autônomo 

C- (     ) Não. 

D- (     ) Outros ______________ 

9-Quais os motivos que levaram ao seu desligamento? 

A (     ) Aprovação em concurso público 

B (     ) Otimizar o tempo visando à preparação para um novo concurso público 

C (     ) Otimizar o tempo para se dedicar aos estudos de Pós-Graduação 

D (     ) Motivação de cunho familiar/pessoal 

E (     ) Insatisfação com a UFRN, no âmbito salarial e/ou da administração do Órgão na 

sua totalidade. 

F (      ) Outros ________________________ 

Em caso de resposta a alternativa "E", responder à pergunta de número 10.  Para 

as demais respostas, passar para a pergunta de número 11 (no formulário Google 

Docs foram utilizados canos e a referida observação foi reformulada explicando o 

encaminhamento automático das questões) 

10- A sua insatisfação com UFRN diz respeito:  

Poderá responder mais de 1 questão 

A- (     ) Exclusivamente à tabela salarial inerente à Carreira dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação. 

B- (      ) À tabela salarial da carreira e a pouca oportunidade de crescimento 

profissional na Instituição (inclua-se a assunção de Função Gratificada – FG  e 

Cargo de Direção – CD) 

C- (     ) À falta de preparo dos gestores e, consequentemente, à ingerência nos 

ambientes de trabalho 

D- (     ) Questões que perpassam desde a jornada de trabalho até as dificuldades de 

convivência com os pares, o ruídos de comunicação, enfim, o clima organizacional. 

 

11-A experiência de se submeter a um novo concurso público foi motivada pela(s) 

seguinte(s) questão(s): 

Poderá responder mais de 1 questão 

A- (     ) A saída da UFRN não foi motivada pela aprovação em novo concurso público 
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B- (     ) Busca por melhor salário 

C- (     ) Atuar na área de formação, buscando melhorar o salário 

D- (     ) Questões familiares/pessoais 

E- (     ) Insatisfação com a UFRN, no âmbito das relações de trabalho, a saber: 

condições de trabalho e clima organizacional. 

F- (      ) Outros _____________________ 

Obs.: Em caso de resposta a alternativa "E", responder à pergunta de número 12.  

Para as demais respostas, passar para a pergunta de número 13 (no formulário 

Google Docs foram utilizados canos e a referida observação foi reformulada 

explicando o encaminhamento automático das questões)  

12- A minha insatisfação com UFRN diz respeito, especialmente: 

A- (     ) Exclusivamente à tabela salarial inerente à Carreira dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação. 

B- (      ) À tabela salarial da carreira e a pouca oportunidade de crescimento 

profissional na Instituição (inclua-se a assunção de Função Gratificada – FG  e 

Cargo de Direção –CD) 

C- (     ) À falta de preparo dos gestores e, consequentemente, à ingerência nos 

ambientes de trabalho 

D- (     ) Questões que perpassam desde a jornada de trabalho até as dificuldades de 

convivência com os pares, o ruídos de comunicação, enfim, o clima organizacional. 

13-Sobre a sua experiência na UFRN, você voltaria a trabalhar na Instituição? 

A- (     ) Não. Pois já estou satisfeito (a) profissionalmente e/ou financeiramente. 

B- (     ) Sim. Pois estou satisfeito (a) parcialmente, seja no âmbito financeiro e/ou 

profissional 

C- (     ) Sim. Pois, estou desempregado (a). 

D- (     ) O vínculo continuou na UFRN 

14- Se você optasse por retornar à UFRN, em qual aspecto gostaria que fosse diferente 

do seu vínculo passado? 

A- (      ) Assunção de outro cargo efetivo 

B- (      ) Lotação em outro Setor de Trabalho  

C- (      ) Mudança da Chefia 

D- (      ) O vínculo continuou na UFRN 

E- (      ) Outro __________________ 

15-Destaque os aspectos positivos que encontrou na UFRN  

Poderá optar por mais de 1 resposta 

A- (       ) Oportunidade de participar de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

e/ou Programa de Capacitação Profissional 

B- (       ) Oportunidade de exercer cargos de gestão: Funções Gratificadas e Cargo de 

Direção 

C- (      ) Oportunidade de ascender na Carreira por meio das Legislações do Plano de 

Carreira  
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D- (      ) Ambiente de trabalho favorável no âmbito das relações interpessoais e/ou 

materiais 

E- (       ) Outros _____________________________ 

16-Destaque os aspectos negativos que encontrou na UFRN  

Poderá optar por mais de 1 resposta 

A- (      ) Baixos salários inerentes aos cargos efetivos 

B-(      ) Falta de oportunidades de assumir funções gratificadas e/ou cargos de direção 

C-(      ) Jornada de trabalho 

D-(      ) Clima Organizacional, inclua-se a avaliação dos gestores 

F- (       ) Falta de estrutura física, material e tecnológica 

G- (      ) Outros ______________________ 

 

17-Você considera que o seu potencial foi bem aproveitado na Instituição? 

A- (     ) Sim. Inclusive exerci cargos de gestão 

B- (     ) Sim. Mesmo não exercendo cargos de gestão 

C- (     ) Não. As oportunidades de envolvimento com as atividades já estavam 

preenchidas pelos servidores mais antigos 

D- (     ) Não. A chefia não delegava competências 

E- (     ) Não. Particularmente, não tinha interesse pelas atividades do setor. 

 

18-O trabalho que você realizava era valorizado e reconhecido? 

A- (     ) Sim. Pelos gestores e demais colegas de trabalho 

B- (     ) Sim. Apenas pelos colegas de trabalho e público atendido 

C- (     ) Sim. Apenas pelo público atendido 

D- (     ) Não havia reconhecimento nem valorização do meu trabalho 

E- (     ) Sim. Pelos gestores, demais colegas e público atendido 

F- (     ) Sim. Apenas gestores e público atendido 

G- (     ) Sim. Apenas pelos gestores 

H- (     ) Sim. Apenas pelos colegas de trabalho 

19-Qual a sua opinião sobre os impactos do Programa Qualidade de Vida da PROGESP 

no antigo ambiente de trabalho? 

A- (     ) Na época, não existia o Programa  Qualidade de Vida 

B- (     ) Não sabia das ações do Programa  Qualidade de Vida 

C- (     ) Importante, inclusive  participava dos projetos do Programa Qualidade de Vida 

D- (     ) Importante, mas não tinha oportunidade de participar, pois a dinâmica do meu 

trabalho não permitia. 

E- (     ) Quando estava com problemas no trabalho e na vida pessoal, o Programa  

Qualidade de Vida contribuía para o meu bem-estar. 

F- (      ) Não considero relevantes as ações do Programa Qualidade de Vida. 
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20- Qual sua opinião sobre os canais de comunicação na UFRN? 

A- (     ) Percebi muitas dificuldades no âmbito da comunicação, apesar da existência 

dos Sistemas de Informações. 

B- (     ) Apesar da complexidade dos processos da UFRN, à época, percebi uma 

melhoria na comunicação, pelo menos no meu Setor de trabalho. 

C- (     ) Percebi  eficiência na comunicação da UFRN, proporcionada principalmente 

pelos recursos tecnológicos existentes na Instituição. 

D- (      ) Outros __________________________ 

 

21-Qual sua opinião sobre a organização do trabalho na Instituição? 

Poderá responder mais de 1 opção 

A- (     ) Prazos, pausas, ritmo, atendimento ao público e a falta de planejamento, 

inclusive na distribuição das tarefas, são os grandes problemas para se obter o 

sucesso das atividades. 

B- (     )  Os trabalhos são bem distribuídos, ocorre planejamento das atividades e a 

equipe na sua totalidade contribui para o êxito das tarefas, conseguindo-se cumprir 

os prazos estabelecidos, conciliando inclusive com o atendimento ao público. 

C- (      ) Existe pouco conhecimento da Legislação, por parte dos servidores e/ou 

gestores, fazendo com que o clima de insegurança e incertezas seja uma constante 

na realização das atividades. 

D- (      ) As atividades são realizadas de forma segura, pois, existe o conhecimento da 

Legislação  por parte dos servidores e/ou pelos gestores e ambos trabalham em 

harmonia. 
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APÊNDICE B –Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da pesquisa referente ao estudo de 

caso referente às Vacâncias por posse em outro cargo inacumulável e por 

exoneração, ocorridas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período 

de 2010 a 2015, a fim de analisarmos os elementos importantes para o processo de 

melhoria das relações de trabalho no ambiente da UFRN, objetivando também a 

retenção de pessoal. Para isso, contamos com a sua colaboração voluntária ao 

responder este questionário e assim contribuir para identificarmos a percepção dos 

servidores egressos da Instituição ou até mesmo para os que escolheram 

permanecer mudando apenas de cargo efetivo.  

Caso depois de consentir em sua participação, o(a) Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo à sua pessoa. O(a) Sr(a) não terá  nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com a 

pesquisadora, através do endereço eletrônico: retencaodepessoalufrn@gmail.com 

ou através do número de telefone: 84- 98723-3009 (TIM) 

 

Rainete de Medeiros Gomes 

Pesquisadora/Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais/CCHLA. 
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APÊNDICE C – E-mail enviado aos respondentes 

 

Prezado(a), 

Convido você para participar da pesquisa de mestrado intitulada: RENTENÇÃO DE 

PESSOAL, UM DESAFIO DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS: um levantamento 

na UFRN. 

Esta pesquisa pretende analisar as impressões que os servidores egressos da 

UFRN têm da referida Instituição. O objetivo final é, de acordo com as contribuições 

dos Srs., poder auxiliar a área de gestão de pessoas do Órgão no Plano de Ação 

que visa manter os servidores na Organização no que concerne à implantação de 

melhorias e aperfeiçoamento das ações já existentes para fins de satisfação dos 

seus servidores. 

O tempo previsto para o preenchimento da pesquisa é em torno de 8 a 10 minutos e 

para responder o questionário poderá acessar o link: 

https://docs.google.com/forms/d/1d16KGZkGoIl9EA7TkL0IK6oE-

VGiHQJjouAMaieX8DE/viewform?usp=send_form 

 

A sua participação é muito importante para nós e desde já agradeço a sua 

colaboração. 

Atenciosamente, 

Rainete de Medeiros Gomes 

Mestranda de Gestão em Processos Institucionais/UFRN  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d16KGZkGoIl9EA7TkL0IK6oE-VGiHQJjouAMaieX8DE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1d16KGZkGoIl9EA7TkL0IK6oE-VGiHQJjouAMaieX8DE/viewform?usp=send_form

