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Resumo 

Em um cenário de reformas gerenciais nos órgãos da administração pública, com uma 
consequente e gradual transição da gestão de pessoas (GP) de uma vertente funcional para uma 
mais estratégica, poucas foram as alterações gerenciais presenciadas no âmbito do Poder 
Legislativo, cujas organizações têm uma realidade mais permeada por aspectos políticos. Face a 
essa conjuntura, a pesquisa objetivou analisar a viabilidade de adoção dos princípios da gestão 
estratégica de pessoas (GEP) nas casas legislativas federais brasileiras, por meio da 
identificação de fatores interferentes ao processo de implementação e da avaliação da interface 
deste com a política organizacional (PO). Foi realizada uma investigação qualitativa, com 
natureza ora descritiva, ora exploratória, com realização de 14 entrevistas e dois grupos focais 
com gestores das unidades de gestão de pessoas e cúpulas administrativa e político 
administrativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tendo os dados obtidos sido 
submetidos à análise de conteúdo. Foram identificados 22 fatores interferentes, classificados 
como institucionais, políticos, organizacionais e setoriais, constatando-se que os políticos são os 
mais impactantes no cenário estudado. Também foram identificados os atores com que as 
unidades de GP interagem e que influências, positivas ou negativas, exercem, bem como os 
critérios que usam para tanto e as habilidades dos profissionais de GP que julgam importantes. 
Modelos teórico-empíricos de relações entre variáveis e da dinâmica política do processo 
decisório de GP foram propostos, concluindo-se que é possível a adoção de princípios da GEP 
no cenário estudado, desde que a área de GP e seus membros assumam uma postura ativa, com 
uso de habilidades políticas para a obtenção de suporte da alta administração e para o 
enfrentamento das condicionantes contextuais e políticas existentes. O trabalho contribuiu 
academicamente ao suprir uma lacuna de pesquisas sobre a GP no Legislativo, 
institucionalmente ao proporcionar ao Congresso Nacional um panorama contextual de GP e, 
profissionalmente, proporcionando insumos para as unidades de GP moldarem sua atuação. 
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1 Introdução 

As organizações públicas são continuamente impelidas por pressões ideológicas 
e políticas para a utilização de novas formas de governança e melhoria na sua eficiência 
gerencial, o que muitas vezes resulta em reformas gerenciais com interferência para a 
maneira como a gestão de pessoas (GP) é conduzida (Pichault, 2007). 

No Brasil, um dos efeitos das reformas inseridas ao longo da década de 1990 é a 
tentativa de atribuir uma orientação mais estratégica da GP nos órgãos do Poder 
Executivo Federal, com foco em desempenho, resultados e excelência na prestação de 
serviços, por meio da definição de meios para a motivação e capacitação dos servidores 
públicos, como no caso da implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal – PNDP (Camões; Fonseca; Porto, 2014). 

Com base em indícios de pouca efetividade no seu processo de implementação, 
verificou-se que a PNDP enfrentou entraves relacionados, por exemplo, a conflitos de 
interesse, descontinuidade administrativa, falta de integração entre subsistemas de GP, 
barreiras legais, centralização do processo decisório e aspectos culturais (Camões; 
Meneses, 2016; Fonseca; Meneses, 2016). 

Com consequências mais presentes na realidade do Executivo Federal, as 
reformas gerenciais e administrativas não tiveram muitos efeitos na GP dos demais 
Poderes da Administração Pública brasileira, como o Legislativo, cujas alterações não 
fizeram parte da pauta política do país (Lamari, 2010), sendo que iniciativas voltadas à 
promoção de uma gestão mais estratégica nesse cenário foram lideradas pelos próprios 
servidores ocupantes de funções gerenciais (Guimarães; Schwartz; Souza; Melo; 
Teixeira, 2012). 

Ademais, sabe-se que as práticas patrimonialistas ainda se fazem bastante 
presentes na administração legislativa, que possui algumas particularidades que a 
diferenciam do Executivo e Judiciário, notadamente por suas maiores flexibilidade e 
permeabilidade em relação a aspectos políticos (Cinnanti, 2011; Guimarães; Schwartz; 
Werneck; Melo, 2015). 

Diante disso, da constatação de que as investigações sobre a realidade 
administrativa das organizações legislativas federais brasileiras ainda são escassas 
(Araújo; Silva, 2012) e da necessidade de maior exploração teórica e melhor 
entendimento da política organizacional para a GP (DRORY; VIGODA-GADOT, 
2010), o presente estudo objetivou avaliar a viabilidade da gestão estratégica de pessoas 
(GEP) no Legislativo Federal brasileiro, por meio de dois objetivos específicos: 
identificação de fatores interferentes no processo de implementação e avaliação da 
interface deste com questões de natureza política. 

 
2 Referencial teórico 

 
Pode-se dizer que a GEP é a revisão das políticas, subsistemas, práticas e 

atividades de GP, de forma a alcançar uma integração estratégica com os objetivos 
organizacionais (alinhamento vertical) e uma coesão interna à função de GP 
(alinhamento horizontal), considerando-se as variáveis ambientais e os múltiplos atores 
envolvidos, com o propósito de facilitar a implantação dos planos da organização, 
alavancar os seus resultados e a sua capacidade de resiliência (Boxall, 1996; Buren; 
Greenwood; Sheehan, 2011; Cascio, 2015; Lacombe; Tonelli, 2001; Leite; 
Albuquerque, 2011; Lengnick-Hall; Beck; Lengnick-Hall, 2011). 

Ao longo da evolução histórica da GEP estiveram presentes quatro eixos 
principais de estudos: averiguação de aspectos dos ambientes externo e interno como 



3 

 

antecedentes de subsistemas de GP; ligações dos subsistemas de GP com resultados 
para atores diversos; investigação mais profunda sobre processos explicativos, por meio 
de esforços para entender as relações mediadoras que ligam subsistemas de GP a 
resultados para atores internos e externos; e investigações contingenciais nas quais as 
condições ambientais são vistas como potenciais restrições ou facilitadores para os 
efeitos benéficos dos subsistemas de GP (JACKSON; SCHULER; JIANG, 2014). 

O último eixo de investigação citado normalmente considera que os resultados 
obtidos são distintos dos planejados em razão de fatores contextuais, pois estes geram 
desafios ou mudanças inesperadas para a organização. Um exemplo da consideração do 
contexto em que a gestão de pessoas está inserida, tanto do ponto de vista externo 
quanto interno à organização, pode ser simbolizado pelo modelo conceitual de Hendry e 
Pettigrew (1990), representado na Figura 1. Nele, estão presentes fatores externos, de 
natureza socioeconômica, técnica, político-legal e competitiva, e fatores internos, 
relativos à cultura, à estrutura, à política/liderança, à tecnologia de tarefas e aos 
resultados organizacionais, que contribuiriam para a caracterização e o conteúdo da 
gestão de pessoas, em estreita relação com a estratégia corporativa. 

 

 
Figura 1 – Mudançaestratégica e gestão de pessoas 

Fonte:Traduzido de Hendrye Pettigrew (1990, p. 26) 

 
Este modelo é relevante no sentido de que gera uma estrutura orientadora para a 

condução de pesquisas sobre a GEP e sugere possíveis problemas, assuntos e temas que 
podem ser abordados (Hendry; Pettigrew, 1990), demonstrando que não há uma forma 
puramente mecânica de obter um ajuste entre a estratégia organizacional e as políticas 
de GP, já que essa interação é complexa e influenciada por fatores dos contextos 
externo e interno (Paauwe, 2004). 

Portanto, tal quadro analítico, por possibilitar a contextualização da GEP, pode 
servir como fundamento para a verificação das consequências de adaptação dos 
princípios estratégicos de GP formulados pela literatura à realidade específica da 
Administração Pública (Fonseca; Meneses; Silva; Campos, 2013). 

Com base nesse pressuposto, já há estudos que identificaram fatores contextuais 
interferentes à implementação da GEP no setor público, classificados em institucionais, 
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políticos, organizacionais e setoriais, de acordo com a natureza da interferência 
promovida (CÔRTES, 2016; CÔRTES; MENESES, 2016). 

Os fatores institucionais são elementos do ambiente externo das organizações 
públicas que influenciam o seu funcionamento, sua estruturação e a orientação de suas 
atividades e, consequentemente, podem interferir na efetividade das políticas e práticas 
de GP (CÔRTES, 2016; CÔRTES; MENESES, 2016; Fonseca, 2013). 

Já os fatores políticos são aqueles que derivam da dinâmica e dos 
relacionamentos entre grupos, sendo muito associados à formação de agenda e à tomada 
de decisões a partir de questões como poder, uso de influência, conflito de interesses, 
construção de coalizões, negociação e barganha (Camões; Meneses, 2016; CÔRTES, 
2016; CÔRTES; MENESES, 2016). 

Quanto aos fatores do tipo organizacional, compõem o ambiente interno das 
organizações públicas e as caracterizam, moldando as políticas e práticas de GP 
escolhidas, tais como a organização interna, estrutura hierárquica, cultura 
organizacional, relações interpessoais e processos (CÔRTES, 2016; CÔRTES; 
MENESES, 2016; Fonseca, 2013). 

O grupo de fatores restante, denominado setorial, é referente aos elementos sob 
controle da unidade de GP e aos aspectos que a definem ou, ainda, que decorrem do 
estilo de atuação e dos atributos e habilidades do seu dirigente e de sua equipe de 
servidores (CÔRTES, 2016; CÔRTES; MENESES, 2016; Fonseca, 2013). 

Dentre os tipos de fatores citados, sabe-se que os mais impactantes para a 
conjuntura administrativa do Legislativo são aqueles de natureza política (Cinnanti, 
2011; Guimarãeset al., 2012; Guimarães et al., 2015), mais comumente relacionados, na 
literatura, ao conceito de política organizacional (PO). 

Resumidamente, pode-se dizer que PO remete aos padrões de comportamento 
praticados por indivíduos e grupos, no domínio das organizações, para influenciar as 
decisões de outros indivíduos e grupos sobre a destinação de recursos que melhor 
satisfaça seus interesses, envolvendo táticas normalmente informais, como formação de 
coalizões, barganha, negociação e manipulação de informações (Elbanna, 2016; James, 
2006; Mayes; Allen, 1977). 

Os comportamentos políticos característicos da PO podem ter consequências 
tanto positivas quanto negativas para o processo de gestão estratégica organizacional 
(Gunn; Chen, 2006), existindo, por conseguinte, tanto táticas políticas positivas quanto 
negativas (ZANZI; O’NEILL, 2001). 

Se, em termos gerais, é possível afirmar que as decisões estratégicas da 
organização são atingidas pelos comportamentos derivados da PO, o mesmo pode ser 
válido para as questões referentes à GP, já que todas as suas decisões são 
potencialmente influenciadas por ações e agendas políticas (Ferris; Judge, 1991; 
Kacmar; Baron, 1999). 

Portanto, para que a GP assuma uma conduta mais construtiva dentro do 
contexto político organizacional, Drory e Vigoda-Gadot (2010) destacam que é 
necessário o desenvolvimento de habilidades políticas pelos profissionais da área, já que 
podem ser críticas para criar um ambiente político em que as consequências de táticas 
positivas sejam aproveitadas e de negativas sejam minimizadas. 

Como se pode perceber pela proposta desses autores, a forma como é tratada a 
GP, quando contrastada com a PO, pode indicar a efetividade das ações promovidas 
pela unidade de GP, o seu alinhamento estratégico com a organização e o processo 
decisório em que está implicada. 

O próprio processo decisório de GP, assim como as decisões estratégicas 
organizacionais, pode ser orientado pela PO, tal qual proposta de Bader (2016), que 
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entende as decisões de GP como partes de um ciclo baseado em influência, poder e 
política, em que os gerentes de topo principiam as decisões sobre GP, que vão sendo 
transferidas e processadas hierarquicamente, podendo ser aceitas, rejeitadas ou 
adaptadas pelos subordinados até o fim da cadeia, quando há uma retroalimentação e o 
início de um novo processo. 

A autora pressupõe que, apesar de a alta administração possuir o maior grau de 
poder decisório decorrente de seu nível hierárquico, é possível que os gerentes de linha 
atuem de maneira ativa para ampliar sua capacidade de influenciar os superiores e, 
assim, terem um papel nas decisões de GP, uma maior liberdade de ação e até mesmo 
serem a origem de algumas alterações nas políticas e práticas de GP. 

Quando tais conceitos são transpostos para o nível departamental das unidades 
de GP, é possível que estas também se envolvam deliberadamente no processo de 
influência das decisões acerca da GP, em busca de uma inserção e participação maiores 
nas instâncias decisórias superiores e, consequentemente, uma maior integração 
estratégica de suas políticas (Sheehan, 2005). 

Uma maneira de se analisar tal cenário e os motivos pelos quais os fatores 
políticos são importantes para a GP é a consideração de que há múltiplos grupos dentro 
e fora das organizações com interesses diferentes e influência direta e indireta na área, 
cujas relações constituem um sistema sócio-político que impacta a efetividade da 
implementação de práticas de GP (Ferrary, 2009). 

Desde meados da década de 1980, em período contemporâneo ao início dos 
estudos sobre a GEP, há propostas de se pesquisar a GP por uma perspectiva de 
múltiplos grupos de interesse (Beer; Boselie; Brewster, 2015), a exemplo de propostas 
focadas na necessidade de reputar a organização como um resultado de interações e 
trocas de recursos entre atores e de organizar os objetivos e o papel estratégico de GP de 
forma compatível com a complexidade desse ambiente (Tsui, 1984, 1987; Tsui; 
Milkovich, 1987). 

Assim, a satisfação das demandas e das expectativas dos múltiplos grupos de 
interesse daria às unidades de GP uma reputação relativa à efetividade por eles 
percebida, o que pode resultar, por exemplo, em maior apoio das instâncias 
administrativas superiores, com o consequente fornecimento de recursos para a 
consecução de políticas e programas de GP (Tsui, 1984). 

Além de ajudar a obter recursos, há apontamentos no sentido de que a reputação 
pode oportunizar uma maior participação da unidade de GP em arenas políticas 
decisórias (Brandl; Pohler, 2010) e, em decorrência, maiores níveis de autonomia para 
que a unidade de GP possa apresentar propostas e efetuar suas ações com maior 
liberdade (Ferriset al., 2007b; Fonseca, 2013; Hall; Blass; Ferris; Massengale, 2004), o 
que pode ser uma das condições para um efetivo papel estratégico da área (Fonsecaet 

al., 2013). 
Para lidar com a heterogeneidade política dos interesses, expectativas e 

necessidades dos diversos grupos, pesquisas recentes têm defendido que as habilidades 
políticas dos profissionais e dos dirigentes de GP podem ser úteis, especialmente quanto 
à capacidade de erigir uma boa reputação para a área (Fonseca, 2013; Souza, 2016a, 
2016b). 

Portanto, face às particularidades do Poder Legislativo e a natureza política das 
organizações que o constituem, o corrente estudo utilizou os preceitos teóricos sobre 
gestão estratégica de pessoas e sua interface com o contexto organizacional, com ênfase 
para fatores intervenientes institucionais, políticos, organizacionais e setoriais, além dos 
conceitos de política organizacional e sua interface com a GP, em especial quanto aos 
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grupos de interesse, habilidades políticas de GP, inserção estratégica, reputação e 
autonomia de unidades de GP. 

 
3 Métodos e técnicas de pesquisa 

 
Para atender ao primeiro objetivo específico (identificação de fatores 

interferentes à implementação da GEP), realizou-se um levantamento de opiniões, de 
natureza descritiva, com abordagem qualitativa. O universo dessa primeira parte 
abrangeu as duas casas legislativas federais, Câmara dos Deputados (CD) e Senado 
Federal (SF), e a escolha dos participantes foi realizada via amostragem rígida, uma vez 
que todos foram convidados devido à posição gerencial que ocupam dentro da unidade 
de GP, sendo que os indivíduos de um órgão tinham funções similares ou equivalentes 
aos do outro órgão, de modo a obter relatos daqueles que mais tinham proximidade com 
o planejamento organizacional e de GP e, portanto, possuíam mais condições de 
conhecer possíveis fatores intervenientes na implementação de princípios da GEP. 

Foram empregados dois instrumentos: um roteiro de entrevista semiestruturado e 
um roteiro de grupo focal, sendo que o primeiro foi elaborado a partir da literatura sobre 
princípios de GEP e tipos de contingências envolvidas na sua implementação no setor 
público, como as institucionais, políticas, organizacionais e setoriais; o segundo foi 
produzido como uma situação hipotética de implementação da GEP, para que os 
participantes fossem estimulados a trocarem opiniões sobre que dificuldades 
enfrentariam e que facilidades encontrariam, tudo baseado em suas experiências e 
conhecimentos passados. 

As entrevistas envolveram oito indivíduos, sendo quatro gestores da unidade de 
GP de cada casa, enquanto os dois grupos focais foram conduzidos com outros quatro 
gestores de cada, culminando em uma amostra de 16 participantes. 

Todos os dados coletados foram tratados conjunta e de forma integrada, tanto em 
termos de órgão de origem quanto de origem da coleta, por meio de análise de conteúdo 
(Bardin, 2011) preponderantemente pré-categórica, já que as categorias de fatores 
estavam previamente definidas na literatura (CÔRTES, 2016; CÔRTES; MENESES, 
2016). Como empiricamente notou-se a necessidade de suprimir, aglutinar ou 
desmembrar algumas categorias, houve também uma parte de análise pós-categórica. 

Quanto ao segundo objetivo específico (avaliar a interface do processo de 
implementação da GEP com a política organizacional), promoveu-se um levantamento 
de opiniões, de natureza exploratória, com abordagem qualitativa. O universo de 
pesquisa continuou o mesmo, sendo que a seleção dos participantes também foi 
realizada via amostragem rígida, contemplando gestores vinculados às unidades de GP e 
às cúpulas administrativa e político-administrativa de cada casa, sendo as pessoas com 
maior possibilidade de terem contato diário com os fatores de natureza política que 
interferem na GP. 

Foram empregados três roteiros de entrevista semiestruturados, sendo um para 
cada um dos três extratos (unidade de GP e cúpulas) e, consequentemente, as entrevistas 
envolveram, ao todo, seis indivíduos, um de cada extrato e de cada casa legislativa. 

Os dados coletados também foram tratados conjunta e integradamente, por meio 
de análise de conteúdo (Bardin, 2011) preponderantemente pós-categórica, uma vez que 
não havia categorias já definidas pela literatura compulsada. 

 
4 Resultados e discussão 
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A partir da análise e categorização dos relatos dos participantes das entrevistas e 
dos grupos focais, foi possível constatar a existência de 22 categorias de interferentes à 
implementação da GEP no Legislativo Federal, divididas entre fatores institucionais, 
políticos, organizacionais e setoriais, que também contaram com uma proposta de 
definição constitutiva para cada, conforme síntese exposta na Tabela 1. 

 
 

Fatores Categorias Definição constitutiva proposta 

Institucionais 

Aspectos societais Conjuntura econômica, macro política e social externa 

Legislação e normas 
externas 

Coerência, constância, unidade e completude do conjunto 
de leis, decretos e normas produzidas fora da organização 
que disciplinam assuntos relativos à GP 

Mecanismos de controle 
externo 

Atividades de verificação e controle do cumprimento das 
regras contidas no arcabouço legal e jurídico de GP 

Políticos 

Configuração política da 
organização 

Padrão de uso das influências e de critérios políticos na 
formação da agenda da alta administração 

Apoio da alta 
administração 

Nível de suporte decisório e fornecimento de recursos para 
a consecução das atividades de GP 

Descontinuidade 
administrativa 

Instabilidade das coalizões, mandatos políticos curtos e 
rotatividade de gestores 

Habilidade política da 
liderança de GP 

Capacidade do dirigente de GP de influenciar atores e 
grupos de interesse 

Inserção estratégica da 
unidade de GP 

Presença da unidade de GP nas arenas decisórias, com 
liberdade para discutir, formular, monitorar e revisar 
propostas para a área 

Organizacionais 

Aspectos culturais Valores predominantes e grau de resistência à mudança 

Recursos organizacionais 
Quantidade e qualidade dos recursos humanos, tecnológicos 
e financeiros controlados pela organização 

Estrutura organizacional 
Configuração estrutural da organização, envolvendo os 
níveis de hierarquização e departamentalização e a presença 
de mecanismos de governança 

Engajamento de gestores 
e servidores 

Envolvimento e participação dos gerentes de linha e 
servidores nas políticas e práticas de GP 

Comunicação 
institucional 

Nível de transparência na disponibilização de informações 
ao público externo e interno 

Normas internas 
Arcabouço normativo sobre GP produzido no âmbito 
interno das organizações 

Planejamento estratégico 
organizacional 

Processo intencional e objetivo de planejamento que 
culmina em um plano estratégico para a organização 

Setoriais 

Integração estratégica de 
GP 

Interdependência entre os subsistemas de GP e coerência 
destes com a estratégia organizacional 

Reputação da unidade de 
GP 

Percepção de servidores, gestores e alta administração sobre 
a efetividade da unidade de GP no atendimento às suas 
expectativas 

Recursos da unidade de 
GP 

Quantidade e qualidade dos recursos humanos e materiais 
controlados pela unidade de GP 

Autonomia da unidade de 
GP 

Liberdade de ação da unidade de GP para condução de suas 
atividades 

Estrutura da unidade de 
GP 

Configuração estrutural da unidade de GP, envolvendo sua 
posição na estrutura organizacional e seus níveis internos de 
hierarquização e departamentalização 

Metodologia de 
implementação 

Grau de adequação e de complexidade do modelo 
estratégico de GP adotado 

Coexistência do papel 
funcional de GP 

Proporção da divisão de tempo e esforço da unidade de GP 
dirigidos para suas atividades funcionais e estratégicas 

Tabela 1 - Síntese das definições constitutivas propostas para as categorias de fatores interferentes 
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Conforme descrição mais completa constante dos resultados apresentados por 

Côrtes (2016), a comparação entre os dados e a literatura compulsada também 
viabilizou a identificação de possíveis inter-relações entre essas 22 categorias, conforme 
será brevemente apresentado. 

No tocante aos fatores institucionais, por exemplo, infere-se que o corpo legal-
normativo externo às organizações legislativas e os decorrentes controles externo e 
judicial exercidos por cortes de contas e tribunais impactam mais na realidade das 
unidades de GP, no seu ritmo de trabalho e na sua flexibilidade para inovar e promover 
mudanças estruturais, enquanto as questões econômicas, macro políticas, sociais, 
midiáticas e o próprio contexto do setor público influenciam mais a formação de agenda 
dos dirigentes dessas organizações e o nível de apoio que eles estão propensos a 
fornecer às áreas de GP para a consecução de suas políticas e práticas. 

Já as categorias de fatores políticos, cujas características são em parte moldadas 
pelo ambiente institucional, possuem efeitos entre si, pois a configuração política da 
organização e a intensa descontinuidade administrativa afetam e compõem o complexo 
processo decisório do Poder Legislativo Federal conduzido pela alta administração, com 
influência no nível de engajamento de gestores e servidores e nas políticas e práticas de 
GP que, para serem estrategicamente integradas de forma concreta, precisariam que 
toda essa conjuntura política fosse favorável, o que aparentemente poderia ser facilitado 
pela existência de um dirigente de GP que gerenciasse a reputação da área. 

Em conformidade com a literatura contextual de GP, em um cenário hipotético 
de implementação dos princípios da GEP no Legislativo Federal, os dados demonstram 
que possivelmente a realidade organizacional é em grande parte responsável pelas 
contingências que as unidades de GP enfrentariam, até por estas serem um componente 
e um reflexo da organização, com impactos principalmente sobre os interesses 
considerados na configuração política, no nível de engajamento de gestores e 
servidores, e na integração estratégica da GP. 

Assim, percebe-se uma possível cadeia de influências mais evidentes: o 
ambiente institucional traz elementos que modelam o ambiente político da organização 
e interferem nas decisões administrativas tomadas pela alta cúpula, especialmente na 
figura das cúpulas político-administrativas, que definem características que o contexto 
estrutural terá em termos de estratégia, normas internas, recursos e estrutura, e tudo isso 
em conjunto, em uma rede de imbricadas relações entre categorias de fatores, 
condiciona a atuação e a realidade setorial de GP. 

Face ao exposto, supõe-se que, em que pese os fatores setoriais serem resultantes 
das complexas relações entre os fatores institucionais, políticos e organizacionais, é 
possível que eles também influenciem o apoio da cúpula e a configuração política por 
meio da construção de uma reputação positiva com os grupos de interesse pertencentes 
às instâncias superiores e auxiliem em um maior engajamento de gestores e servidores, 
desde que a metodologia de implementação seja condizente com a realidade 
organizacional. 

O que pode influenciar internamente o nível de reputação, a seu turno, é um 
maior grau de integração estratégica de GP, uma vez que políticas e práticas alinhadas 
com os objetivos organizacionais podem elevar a percepção que a alta administração 
possui sobre a efetividade da unidade de GP. 

E a integração estratégica de GP pode ser favorecida por alguns fatores setoriais 
como os recursos, a estrutura interna, a autonomia e a coexistência do papel funcional 
de GP. Em termos de recursos, é possível que ter uma equipe experiente e conhecedora 
da dinâmica de relacionamento entre os subsistemas ajude a melhor alinha-los. 
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Quanto à estrutura da unidade de GP, parece que quanto menos hierarquizada e 
departamentalizada, menores são as barreiras para o alinhamento horizontal. Sobre a 
autonomia, há indícios de que uma maior liberdade de ação pode dar espaço para a 
adequação dos processos aos objetivos organizacionais. E, por fim, aparentemente, a 
redução de tempo e de esforços dirigidos a atividades operacionais de GP pode fazer 
com que seu papel estratégico seja mais observado, com foco no alinhamento vertical. 

A partir dessas interconexões, também foi apresentada uma proposta de modelo 
de relacionamento entre os tipos de fatores (Figura 2), com a suposição de que há uma 
cadeia de conexões fatoriais em que os institucionais influenciariam os políticos, que 
influenciariam os setoriais e organizacionais, e estes, por sua vez, interfeririam nos 
setoriais, que poderiam retroalimentar essa corrente de relações. 

 

 
Figura 2 – Modelo simplificado de cadeia de relações entre fatores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Com base nesse modelo de relações, concluiu-se que os fatores do tipo político 

são os que mais condicionam e interferem na realidade da GP das casas legislativas 
federais brasileiras, de forma semelhante ao que já se propunha na literatura (Cinnanti, 
2011; Guimarães et al., 2015), sendo que esse tipo de fator também parece influenciar 
em grande escala os fatores organizacionais e setoriais. 

A partir dessa constatação, procurou-se avaliar melhor a caracterização política 
da CD e do SF e verificar como se dá sua interface com o processo decisório de GP e de 
que forma isso impactaria em uma eventual implementação da GEP nessas 
organizações. 

Os resultados da segunda parte do estudo indicam que a configuração da política 
organizacional no Legislativo Federal brasileiro provoca um cenário complexo para a 
GP, em que a unidade precisa lidar com variados atores externos e internos, cada um 
fornecendo apoio ou impondo restrições às atividades de GP, por diferentes motivos e 
demandando habilidades diversas dos dirigentes da área, conforme quadro resumo 
exposto na Tabela 2. 
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Ator Interferência Critério Habilidade/Atributo 

Tribunal de Contas da 
União 

Limites de ação Conformidade legal Construção de imagem 

Comissão Diretora 

Aprovação de normas 
internas 

Aspectos financeiro-
orçamentários 

Capacidade técnica 
Objetividade e clareza 
das propostas 

Pressão para adoção de 
procedimentos fora do 
padrão 

Sensibilidade do 
assunto 

Diretoria-Geral 

Abertura para 
propostas 

Aspectos financeiro-
orçamentários 

Astúcia social 
Aprovação de normas 
internas 

Adequação das normas 
internas 

Continuidade do 
Diretor de GP 

Características do 
Diretor de GP 

Capacidade técnica 

Decisão colegiada Conformidade legal 

Construção de imagem 
Intervenção junto à 
cúpula político-
administrativa 

Convergência de 
opiniões 

Pressão para adoção de 
procedimentos fora do 
padrão 

Existência de riscos Influência interpessoal 

Poder de decisão 
Impacto em outras 
unidades 
administrativas 

Networking 

Recursos financeiros 
Sensibilidade do 
assunto 

Visão estratégica Suporte decisório em 
geral 

Equipe de GP 

Elaboração conjunta de 
propostas 

Características do 
Diretor de GP 

Influência interpessoal Mobilização de 

esforços 

Tabela 2 – Quadro resumo da visão de GP sobre os atores com que mais interage 

Conforme é minuciosamente explanado por Côrtes (2016), cada um desses 
atores promove diferentes interferências, em termos de apoio ou restrições, que 
condicionam a efetividade das políticas e práticas de GP e a adoção dos princípios da 
GEP, em um intrincado cenário que envolve critérios e interesses constantemente 
conflituosos e por vezes calcados na política organizacional. 

Isso permitiu verificar que a efetividade das atividades da unidade de GP 
depende em grande parte das interferências decisórias positivas promovidas pelas 
cúpulas administrativa e político-administrativa, em termos de apoio decisório às 
propostas de GP, aporte de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, aprovação de 
normativos de seu interesse, delegação de poder de decisão e inserção do dirigente no 
processo de deliberação sobre as questões de interesse da área que, conjuntamente, 
refletem o fator de categoria política denominado de apoio da alta administração. 

A concessão desse apoio parece variar em relação a critérios diversos, dentre 
eles o relacionamento do dirigente de GP com as instâncias superiores e as 
características desse indivíduo, como seus atributos e suas habilidades, sobretudo 
aquelas de natureza política (FERRIS et al., 2007a). 
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Ademais, conforme percepção das três instâncias de poder que participaram do 
estudo, toda essa conjuntura é muito permeada por comportamentos políticos por parte 
de variados atores e grupos de interesse, com interferências na alocação e designação de 
servidores para cargos gerenciais e decisões sobre políticas e práticas de GP com base 
em critérios políticos em lugar de técnicos. 

Por conseguinte, para a implementação dos princípios da GEP nas casas 
legislativas, parece ser importante o entendimento detido pelos dirigentes de GP e um 
diagnóstico adequado sobre os padrões com que se afigura a PO (CHILD; ELBANNA; 
RODRIGUES, 2010), de forma que talvez também seja essencial o engajamento desses 
gestores em comportamentos políticos para que consigam exercer uma maior influência 
no processo decisório (LEWIS, 2002), ampliando os efeitos positivo da PO e 
minimizando os negativos (Childet al., 2010; Gunn; Chen, 2006). 

Assim, essas possíveis relações entre fatores políticos e de GP, identificadas 
empiricamente, foram contrastadas com a literatura e com o modelo de estruturação 
dinâmica de GP de Bader (2016) para propor um modelo teórico-empírico de interface 
da PO com a GP do Legislativo Federal, conforme consta da Figura 3. 

Portanto, o referido modelo pressupõe um ciclo político (BADER, 2016), em 
que há interações bidirecionais constantes entre cúpulas político-administrativa e 
administrativa (1), cúpula administrativa e dirigente de GP (2), dirigente de GP e equipe 
de GP (3), conforme representado pelas setas curvas entre eles, em um processo 
decisório complexo e multifacetado, afetado pelas relações entre as categorias de 
fatores. 

Outro pressuposto do modelo é o de que a GP está inserida em um contexto 
maior, assim como proposto por Hendry e Pettigrew (1990) e Paauwe (2004), de 
maneira que toda essa conjuntura política de GP também depende de variáveis externas 
(4), como sociedade, economia, tecnologia, macro política, legislação, mídia, controle 
externo e pressões sindicais, e variáveis internas, características da organização (5), a 
exemplo de estrutura, normas, cultura, comunicação, estratégia e recursos, o que guarda 
consonância com os achados de estudo anterior sobre a GP no Congresso Nacional. 

Quanto às relações específicas, conforme constatado, por exemplo, os 
comportamentos dos membros da cúpula político-administrativa ou de parlamentares, 
quando têm natureza política e são direcionados para objetivos outros que não os 
organizacionais, tal qual as interferências em cargos gerenciais e decisões políticas de 
GP, tendem a prejudicar a integração estratégica (6) da área (Gunn; Chen, 2006; 
MADISON; ALLEN; PORTER; RENWICK; MAYES, 1980; Zanzi; O’Neill, 2001). 

Já em relação à descontinuidade administrativa, percebeu-se, durante o estudo, 
que ela pode se dar tanto nas cúpulas político-administrativa e administrativa quanto na 
unidade de GP, sendo que quando ocorre a troca bienal dos membros da cúpula político-
administrativa, é comum que haja a rotatividade do titular da cúpula administrativa (7) 
e, consequentemente, também do dirigente de GP (8). 

Essa troca dos componentes das arenas decisórias e do dirigente de GP poderia, 
por sua vez, afetar o andamento dos projetos de longo prazo de GP, que poderiam ser 
abandonados ou reformulados, o que ocasionaria diminuição da integração estratégica 
existente (9), com possíveis prejuízos para uma eventual implementação dos princípios 
da GEP (Fonseca; Meneses, 2016). 

Quando as instâncias decisórias superiores apoiam a unidade de GP, o suporte 
fornecido pode se dar por meio de recursos, seja pelo provimento de servidores com a 
autorização de realização de concursos públicos, no caso da cúpula político-
administrativa (10), seja pelo aporte financeiro na ordenação de despesas ou 
disponibilização de equipes dedicadas de tecnologia da informação para 
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desenvolvimento de sistemas informatizados de GP, no caso da cúpula administrativa 
(11). 

 
 

 



13 

 

Figura 3 – Modelo teórico-empírico de interface entre política organizacional e gestão de pessoas no 
Legislativo Federal 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Outro possível efeito do apoio fornecido pela cúpula administrativa é na 

minimização das interferências provenientes da configuração política organizacional 
(12), já que ela parece promover uma diminuição dos conflitos de interesses no 
processo decisório da área, em uma forma de blindagem política (Child et al., 2010). 
Ademais, como é o titular da cúpula administrativa o superior hierárquico do dirigente 
de GP, o apoio dessa instância também pode se manifestar na designação do titular da 
área e na manutenção dele nessa função ao longo do tempo (13). 

Esse suporte da cúpula administrativa parece ser afetado pelas habilidades 
políticas do dirigente de GP (14), que pode ser empregada para o convencimento desse 
ator sobre a importância de seus projetos e propostas, o que de fato foi apontado pelos 
próprios participantes da cúpula administrativa como um dos critérios por ela utilizados 
no processo decisório. 

As habilidades políticas também parecem ser úteis no sentido descrito pelos 
próprios representantes da cúpula político-administrativa, de saber lidar com a visão de 
seus membros na tentativa de minimizar a divergência de prioridades que 
frequentemente ocorre na configuração política da organização (15). 

Tal capacidade também tende a ser usada pelo dirigente da área para saber o 
momento e o modo certos de interagir com a cúpula político-administrativa e, com isso, 
ser inserido estrategicamente (16) com o tempo. Um dirigente da área politicamente 
habilidoso também poderia procurar aumentar a mobilização da equipe de GP (17), 
fazendo com que seus subordinados acreditassem nele e direcionassem seus esforços 
para atingir os objetivos da unidade. 

Além disso, as habilidades políticas parecem surtir efeitos na reputação da 
unidade de GP (18), por meio da criação de uma imagem positiva da área junto aos 
atores com que se relaciona, a qual se manifestaria por meio da confiança deles acerca 
dos comportamentos esperados da unidade de GP (Souza, 2016a, 2016b). 

Maiores níveis de reputação, entendida a partir da confiança que o titular da 
cúpula administrativa possui no dirigente de GP, também podem fazer com que haja 
maiores chances desse titular continuar à frente da área (19), além de aumentar o nível 
de suporte decisório da cúpula administrativa (20), que passaria a ter uma percepção 
positiva sobre o atendimento de suas expectativas pela unidade de GP (Child et al., 
2010; Ferris et al., 2007b; Galang; Ferris, 1997;Souza, 2016a, 2016b;Tsui, 1984, 1987; 
Tsui; Milkovich, 1987) 

Como os dados demonstraram que raramente a unidade de GP tem acesso direto 
à cúpula político-administrativa, necessitando do intermédio da cúpula administrativa, 
outro possível efeito da reputação, porém proveniente apenas da literatura e por isso 
representado com uma seta tracejada, é na obtenção de apoio da cúpula político-
administrativa (21), que poderia se dar por meio de juízos de valor positivos quanto à 
credibilidade e à qualidade dos serviços prestados (Child et al., 2010; Galang; Ferris, 
1997; Souza, 2016a, 2016b; Tsui, 1984). 

A partir dos relatos de que a cúpula administrativa tende a dar mais abertura para 
participação da área nas decisões de GP quando tem uma boa percepção do dirigente da 
área, a exemplo de sua capacidade técnica, também se verificou, portanto, que essa 
inserção estratégica da GP no processo decisório poderia ser alavancada pela reputação 
(22) da unidade (Brandl; Pohler, 2010). 
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Quanto à inserção estratégica da unidade de GP, por meio de uma maior 
participação no processo decisório da área, com espaço para o dirigente junto à cúpula 
administrativa para opinar e apresentar propostas, parece influenciar o nível de 
autonomia (23) informal (Fonseca, 2013), o que por sua vez é indicado pela literatura 
como uma das condições para uma maior integração estratégica (24) de GP (Fonseca et 

al., 2013). 
Já os níveis de reputação, além de serem influenciados pelo uso de habilidades 

políticas, também podem ser fruto da mobilização da equipe de GP (25), que 
despenderia tempo e esforço para melhorar a qualidade dos serviços entregues, uma das 
dimensões da reputação (Souza, 2016a, 2016b), fazendo com que a talvez a unidade 
fosse mais bem percebida pelos diversos atores. 

Essa mobilização da equipe, entendida como um engajamento e esforço conjunto 
de seus membros para a consecução dos objetivos da unidade, também parece ser 
importante para que haja um maior alinhamento horizontal dos subsistemas de GP e, em 
decorrência disso, maior integração estratégica (26) da área (Fonseca; Meneses, 2016). 

A integração estratégica nas casas legislativas também parece ser afetada por 
uma incompatibilidade da estrutura de GP (27), em virtude da quantidade excessiva de 
níveis hierárquicos e de departamentalização da unidade (Ubeda; Santos, 2008), e pela 
quantidade de recursos disponíveis (28) para a área (Camões; Meneses, 2016; Fonseca; 
Meneses, 2016). 

Assim, o modelo proposto intenciona demonstrar, a partir de uma conjugação 
teórica-empírica, como parece funcionar o processo decisório de GP face à PO existente 
nas casas legislativas federais brasileiras, com uma suposta complexidade e um 
presumível grande número de inter-relações entre categorias de fatores interferentes. 

Portanto, a partir dos dados coletados e do referido modelo teórico-empírico, 
pode-se concluir que, de fato, uma eventual implementação dos princípios estratégicos 
de GP na Câmara dos Deputados e no Senado Federal seria principalmente 
condicionada por fatores de natureza política, conjuntura que daria relevância para uma 
condução política das atividades de GP pelo dirigente da área, que poderia empregar 
suas habilidades políticas para obtenção de apoio das cúpulas, alavancagem da 
reputação de GP e maior inserção no processo decisório estratégico organizacional. 

 
5 Considerações finais 

 
O presente estudo avaliou a viabilidade de implementação dos princípios da 

GEP nas organizações pertencentes ao Poder Legislativo Federal brasileiro, por meio da 
identificação de 22 possíveis fatores interferentes, dos tipos institucionais, políticos, 
organizacionais e setoriais, bem como do reconhecimento dos atores e grupos de 
interesse com que interagem as unidades de GP, caracterizando influências, critérios 
utilizados e habilidades importantes para os profissionais de GP. 

Ademais, traçou-se um modelo teórico-empírico de relações entre tipos de 
fatores e outro modelo sobre a interface da política organizacional na gestão de pessoas, 
com destaque para a dinâmica do processo decisório da área que envolve fatores 
políticos e setoriais. 

Por meio da conjugação dos dados com os fundamentos da GEP trazidos pela 
literatura do campo, percebeu-se que supostamente há viabilidade de se implementar os 
princípios da GEP no Congresso Nacional, sob a condição de que exista apoio da alta 
administração e de que se consiga integrar estrategicamente a GP (alinhamentos vertical 
e horizontal) e engajar os gestores e servidores no processo. 
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Tais requisitos poderiam ser obtidos pela unidade de GP principalmente por 
meio de uma postura política mais ativa, em que seria importante que o dirigente da 
área fosse proficiente em habilidades políticas, de maneira a ter um instrumental próprio 
para lidar com os tão presentes fatores políticos da realidade legislativa, procurando 
minimizar as interferências negativas dos condicionantes contextuais e aproveitar os 
facilitadores existentes. 

Quanto às contribuições da presente pesquisa, academicamente, os resultados 
encontrados ajudaram a suprir uma lacuna de pesquisas sobre a GP no Legislativo, 
ajudando a compreender como as peculiaridades desse ambiente interferem na 
efetividade das políticas e práticas de GP adotadas e a identificar que condicionantes 
contextuais e políticas existiriam caso os princípios da GEP fossem lá adotados. 

Ainda, é possível dizer que este trabalho colaborou para o campo de pesquisas 
da GEP, carente do desenvolvimento de modelos menos prescritivos e mais 
contextualizados, principalmente quando o foco são as organizações públicas, que estão 
inseridas em realidades distintas daquelas para as quais os modelos hegemônicos de GP 
foram propostos. 

Institucionalmente, a pesquisa é relevante no sentido de que proporciona ao 
Congresso Nacional e à sua alta administração um panorama contextual da GP, com a 
indicação de possíveis problemas existentes e de suas prováveis soluções, podendo ser 
um caminho para repensar a forma pela qual é conduzida a GP atualmente. 

Sob o prisma profissional, a contribuição está na possibilidade de gestores de GP 
que atuam no próprio cenário estudado ou em outros órgãos do setor público contarem 
com um rol de prováveis limitantes e facilitadores à efetividade da área, o que pode ser 
importante para que tais profissionais possam adequar rotinas e processos, além de 
procurar capacitar-se para fazer frente ao cenário delineado. 

No que tange às limitações, pode-se dizer que os modelos teórico-empíricos 
propostos, bem como as definições constitutivas alvidradas para as variáveis trabalhadas 
poderiam ter sido submetidos a um processo de validação por juízes que objetivasse o 
seu aperfeiçoamento. 

Como agenda de pesquisa, sugere-se que sejam promovidas investigações com o 
objetivo de aperfeiçoar os modelos apresentados, por meio de foco concentrado em uma 
ou poucas relações, para que seja possível confirma-las e melhor entende-las. Também 
podem ser estudadas as variáveis isoladamente, já que carecem de definições 
operacionais e de refinamento nas definições constitutivas proposta, viabilizando 
posteriores construções de medidas. 

Por fim, é forçoso reconhecer que estudar a GP no contexto do Legislativo é 
desafiador, em virtude da complexidade e dinamicidade que esse ambiente apresenta, 
mas é um meio muito próspero para promoção de pesquisas sobre o relacionamento 
entre política e administração, por ser o local onde está sediada a política nacional e a 
produção legal, o que se reflete na existência de um quadro profissional e gerencial 
misto, formado por parlamentares, servidores de carreira e servidores comissionados em 
maior proporção do que em outros órgãos públicos, cenário que favorece um processo 
gerencial permeado por negociações, barganhas, uso de influência e construção de 
coalizões. 
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