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Resumo 

Acredita-se que a reputação das áreas de recursos humanos vem a ser uma variável 
negligenciada nesta literatura. Nos últimos 10 anos, em âmbito internacional, os estudos sobre a 
reputação aumentaram significantemente. Diversas medidas de reputação, no nível 
organizacional, foram propostas a fim de aumentar o grau de precisão deste constructo. A 
reputação de uma unidade organizacional pode estar relacionada com a rotatividade dos seus 
colaboradores, com a implementação das suas políticas e práticas, com a motivação dos seus 
funcionários, entre outros aspectos. Esta pesquisa, de natureza qualitativa, ocorreu por meio de 
entrevistas e grupos focais em 11 órgãos públicos federais brasileiros. Este estudo contribui 
academicamente ao dimensionar teoricamente a reputação das áreas de recursos humanos na 
administração pública, a qual é formada por três fatores: credibilidade, confiança e qualidade do 
serviço. 
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1 Introdução 

 
Inúmeros esforços na academia foram realizados a fim de determinar o que 

mensurar e como mensurar a efetividade dos resultados de RH (LENGNICK-HALL et 
al, 2009). Segundo Baruch (1997), há diversas abordagens de mensuração da 
efetividade. As principais são: a abordagem de atendimento de objetivos, survey de 
atitudes, avaliação da reputação e abordagem de análise de atividades. Dentre estas e 
outras abordagens, destacam-se aquelas que utilizam os stakeholders da unidade de 
recursos humanos como fonte de dados (LENGNICK-HALL et al, 2009). 

A avaliação da reputação envolve a avaliação por vários stakeholders. O seu uso 
como critério de efetividade vem sendo sugerido, mas ainda é raro, devido a 
dificuldades que afetam a confiabilidade e a validade da medida (TSUI, 1982). 

Em nível macro de análise, a reputação é, provavelmente, um dos recursos mais 
estratégicos das organizações (BOYD; BERGH; KETCHEN, 2010). Apesar de se 
estudar prioritariamente a reputação das organizações, esta é importante para várias 
entidades, como indivíduos, indústrias, departamentos e grupos (COYNE, 2010). 

Seria então a reputação uma forma de analisar a efetividade das unidades de 
recursos humanos? Seria um constructo útil na análise das implementações dos sistemas 
de RH nas organizações, que consequentemente, gerariam impacto no desempenho 
organizacional após institucionalizados? Que fatores levam uma unidade a desenvolver 
uma boa reputação? Quais fatores interferem na construção de uma reputação? É 
possível gerenciar a reputação do RH? 

Estas são algumas questões que incentivam a proposição deste plano de pesquisa 
e visam demonstrar a relevância do estudo desta variável sobre os resultados das 
unidades de recursos humanos. Desta forma, este trabalho objetiva dimensionar 
teoricamente o constructo da reputação das áreas de recursos humanos da administração 
pública brasileira, identificando os componentes (ou dimensões) da reputação e os 
stakeholders da área de recursos humanos. 

 
2 Referencial teórico 

 
A partir de análise do significado de reputação, nota-se que o termo possui 

natureza delineada no nível do indivíduo, afinal, confere-se que a reputação é “um 
conceito de que goza uma pessoa por parte do público, da sociedade em que vive”, 
enquanto que o ato de reputar parte de quem estima ou leva em conta algo em relação a 
alguém (DICIONÁRIO LAROUSSE, 1999).  

A origem do termo é latina (putatio) e comum a palavras como imputar e 
disputar, significando aquele que calcula e analisa (DE QUEIROZ, 1960). Reputar, 
então, não se resume a identificar ou lembrar uma imagem projetada por alguém, 
referindo-se mais precisamente ao juízo reflexivo e calculado que o observador 
considera sobre aquilo/aquele que avalia.  

Apesar destas perspectivas etimológicas, reputação é um constructo que, ao 
menos no campo das organizações, aproxima-se de alguns termos que podem gerar 
confusões aparentes tais como: gerenciamento de impressão, status de celebridade, 
clima, legitimidade, credibilidade, identidade e imagem (COYNE, 2010). Neste sentido, 
dadas as ambiguidades possíveis, é relevante diferenciar a reputação de cada um dos 
constructos proximais esclarecendo sua distinção e similitudes para maior precisão 
conceitual.  
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Gerenciamento de impressão se refere às tentativas dos indivíduos de controlar 
reputação ou percepção por meio de estratégias, como a intimidação ou a bajulação 
(GOFFMAN, 1959; LEARY; KOWALSKI, 1990). Status de celebridade, por outro 
lado, se concentra no fato de a organização ser bem conhecida, sendo medido a partir do 
quanto mais ela aparece na mídia. Algumas entidades podem ter grande exposição, 
embora não sejam necessariamente bem conhecidas, tampouco tenham boa reputação 
(BERGH; KETCHEN; BOYD; BERGH, 2010). Clima, de outro modo, refere-se às 
interpretações de políticas e procedimentos (KLEIN; KOSLOWSKI, 2000). 

Legitimidade, credibilidade, identidade e imagem, por sua vez, seriam as 
terminologias mais próximas de reputação, visto que, em princípio, todas ocorrem a 
partir de percepções da organização carregadas por indivíduos e grupos internos ou que 
a circundam (COYNE, 2010).  

A legitimidade se preocupa com a hipótese de que as ações de uma entidade são 
apropriadas dentro de um sistema socialmente construído de normas, valores e crenças 
(SUCHMAN, 1995). Embora envolva percepções, a legitimidade é diferente de 
reputação, pois é específica em relação à possibilidade de um recurso de uma 
organização ou indivíduo ser apropriado e aceito de acordo com as normas.  

Já a credibilidade se refere a uma fonte, a uma mídia ou a uma mensagem. Ela 
pode ser influenciada pela reputação, mas é diferente das percepções ou avaliações de 
uma entidade. “Posso confiar nesta informação?” ou “Posso levar a sério esta 
informação?” são questões que remetem à credibilidade de uma fonte, mídia ou 
mensagem (RIEH; DANIELSON, 2007). 

Identidade organizacional representa o que uma organização ou um indivíduo é 
(ASHFORTH; MAEL, 1989; FOREMAN; WHETTEN, 2002), enquanto a reputação 
pode ser relacionada ao modo como uma organização ou indivíduo é percebido. No 
modelo de Argenti e Forman (2002), a identidade corresponderia às concretizações de 
referência da organização, a exemplo da marca, ao passo que a imagem seria o reflexo 
destes elementos a partir dos stakeholders, de sorte que o alinhamento entre a 
identidade e a imagem geraria uma boa reputação corporativa, e vice-versa.  

Por fim, entende-se por imagem as tentativas de uma organização em transmitir 
reputação para as partes interessadas, por meio de comunicação corporativa – logotipos 
e arquiteturas são chamados de marca ou imagem organizacional (DUTTON; 
DUKERICH; HARQUAIL, 1994) – ou “o que os agentes organizacionais querem que 
os stakeholders entendam sobre a sua organização” (WHETTEN; MACKEY, 2002).  
Para Davies et al (2001), ao tratar da medição da reputação, a coloca como o resultado 
da soma entre identidade e imagem. 

Embora existam diversas formas de definição e operacionalização deste 
constructo, as propostas de conceito para reputação vêm sendo trabalhadas com apoio 
em modelos que reproduzem a percepção seminal de Fombrun (1996), que já data de 
quase 20 anos. Em seu livro, Frombrun (1996) colocou a reputação corporativa como 
“uma representação perceptual das ações passadas e perspectivas futuras de uma 
empresa que descreve o apelo global da firma sob seus principais constituintes quando 
comparada a outros concorrentes”.  

Whetten e Mackey (2002) definem reputação a partir de uma linha ontológica 
que considera as organizações como atores sociais, ou seja, estas possuem identidades 
próprias, autorizados a exercer relações sociais como uma coletividade e possuindo 
direitos e responsabilidades, como se a coletividade fosse um único indivíduo.  
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Figura 1 – O modelo de autogerenciamento consistindo em Identidade, Imagem e Reputação. 

Fonte: Whetten e Mackey (2002) 

 
A Figura 1 demonstra os três constructos (identidade, imagem e reputação) 

dentro de um processo de comunicação simétrica entre o alvo (organização ou 
indivíduo) e os seus stakeholders. Define-se imagem e reputação como: 

Imagem organizacional é o que os agentes organizacionais querem 

que os stakeholders externos entendam que é mais central, durável e 

distintivo sobre a sua organização. Reputação organizacional é um 

tipo particular de feedback, recebido por uma organização pelos seus 

stakeholders, a respeito da credibilidade das afirmações sobre a 

identidade organizacional 

(WHETTEN; MACKEY, 2002). 
 
A proposta de reputação como um constructo multidimensional oferece 

contribuições importantes. A proposição de ultrapassar uma única dimensão no 
constructo de reputação organizacional não só abre o espectro de percepção do 
fenômeno, como também traz ganhos interessantes para o fortalecimento teórico em 
Comportamento Organizacional, principalmente por aumentar a precisão teórica das 
definições constitutivas de reputação com maior fidedignidade ao fenômeno.  

Lange, Lee e Dai (2011) destacam a existência de múltiplos conceitos, múltiplas 
dimensões e operacionalizações utilizadas nos estudos sobre reputação organizacional. 
A partir de uma revisão de literatura sobre reputação organizacional, estes autores 
ressaltam o conceito de reputação organizacional (e consequentemente sua 
operacionalização) variando entre três dimensões: sendo conhecido(a), sendo 
conhecido(a) por algo e favorabilidade generalizada.   

A primeira diz respeito à visibilidade da empresa e/ou uma percepção coletiva 
sobre seu destaque. Esta dimensão aborda questões como: (a) quais são as 
representações perceptuais compartilhadas da organização pelos seus stakeholders?; e 
(b) como são mantidos estes entendimentos comuns? 

Já a segunda dimensão se refere a uma previsibilidade percebida dos resultados 
organizacionais e de comportamentos relevantes de interesse do público. Questões sobre 
as expectativas dos intervenientes sobre os resultados organizacionais e sobre o 
atendimento destas expectativas elucidam esta dimensão. 

Por fim, a terceira dimensão diz respeito a percepções ou julgamentos da 
organização (de forma global) como boa, atraente e apropriada. Esta dimensão é 
refletida por questões como: (a) quais opiniões generalizadas e avaliações são mantidas 
pelos stakeholders?; (b) dentro de um conjunto social, o quanto estas opiniões são forte 
e consistentemente mantidas? 
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Dentre estas dimensões, a sendo conhecido por algo e a favorabilidade 
generalizada envolvem o julgamento dos intervenientes sobre a organização. Ou seja, 
são medidas perceptivas. Já a dimensão sendo conhecido é uma medida descritiva, de 
caráter não avaliativo, ou seja, não envolve julgamento (LANGE et al, 2011). 

 

 
Figura 2 – Três dimensões da Reputação Organizacional 

Fonte: LANGE et al (2011) 

 
Ao se operacionalizar o constructo reputação, é importante ressaltar que as 

variáveis e suas medidas são captadas em níveis distintos, que ultrapassam a simples 
coleta de dados em nível individual. Além do nível de análise da variável, a 
diferenciação de sujeitos e grupos ao colher a percepção de stakeholders influencia, 
diferentemente, cada uma destas dimensões (LANGE et al, 2011).  

A multidimensionalidade pode contribuir no aprofundamento das pesquisas, 
teóricas e empíricas, de três maneiras. Primeiramente, traz à tona a questão de como e 
quando a reputação pode ser idiossincrática para um conjunto de indivíduos e, como 
mudar um critério de como esta é concebida, pode ter consequências consideráveis no 
sentido de reputação para uma dada organização. Segundo, a representação 
tridimensional da reputação organizacional, teoricamente ortogonal, propõe a 
consideração do caráter distintivo e da sobreposição entre três conceituações diferentes. 
Por fim, esta representação oferece a oportunidade de considerar a reputação 
organizacional como tipologia, na qual cada dimensão possui diferentes implicações na 
pesquisa e na gestão da reputação (LANGE et al, 2011). 

Depois de se analisar a definição do constructo sob uma perspectiva ontológica e 
sua multidimensionalidade, é importante visualizar a reputação sobre mais de um nível 
de análise. Klein e Koslowski (2000) ressaltam que uma explicação do fenômeno 
organizacional deve, necessariamente, incluir conceitos de múltiplos níveis de análise. 
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Desta forma, a seguir será apresentado um modelo multinível de reputação, aplicável 
aos níveis micro (indivíduo), meso (grupos/áreas) e macro (organizacional). 

Em levantamento bibliográfico amplo, realizado em diversas bases de dados 
(ProQuest, Annual Reviews, Oxford Journals, Scielo, Cambridge Journals, 
SpringerLink, JSTOR, ASP-EBSCO, Science Direct, Emerald Insight, Spell e Sage 
Journals), foi possível localizar apenas um estudo que propunha e teorizava sobre a 
reputação como um constructo multinível. Apesar da grande quantidade de estudos 
científicos que abordam esta variável em nível macro (organizacional) e em nível micro 
(indivíduo), nenhum estudo abordou a reputação como um conceito interagindo em 
diversos níveis. Coyne (2010), em sua tese de doutorado na Ohio State University, 
teoriza sobre a reputação como um constructo multinível, acrescentando a reputação no 
nível da unidade (unit reputation). 

Coyne (2010) inova não só com uma teorização multinível de reputação, mas 
também ao inserir uma variável negligenciada nas pesquisas acadêmicas: a reputação 
refletida. A maioria dos estudos explora a reputação sob a perspectiva do(s) 
observador(es) - uma entidade que está realizando um julgamento da reputação – em 
vez do “alvo” - a entidade que é percebida (o alvo pode ser uma organização, um 
indivíduo, um grupo, um departamento, entre outras entidades). O ponto de vista do 
alvo sobre as avaliações dos observadores sobre ele mesmo é denominado “reputação 
refletida”. Este processo de avaliação sobre o que os outros pensam ocorre na mente do 
alvo. O Quadro 1 diferencia ambas as terminologias. 

 

Ponto de vista Reputação percebida Reputação refletida 

Definição Avaliação do observador sobre o alvo 
Visão do alvo sobre a avaliação do 

observador sobre o alvo 

Stakeholder Coletivo Individual 

Processo Ocorrendo na mente do observador Ocorrendo na mente do alvo 

Objetivo Julgamento mais confiável do alvo 
Visão mais confiável sobre como os 

outros veem o alvo 

Saídas 
Reputação do alvo influencia atitudes e 

comportamentos do observador 

Reputação refletida do alvo influencia 

comportamentos e atitudes do alvo 

Quadro 1: Diferenças entre os pontos de vistas da reputação 
Fonte: Coyne (2010) 

O modelo da “reputação como informação” (dá-se este nome por ter sido 
elaborado com base na teoria do processamento de informação) combina os pontos de 
vista da reputação percebida e a reputação refletida. Primeiramente, na visão tradicional 
de reputação, informações (do alvo, do ambiente, interpessoais e do observador) 
influenciam a percepção do observador sobre a reputação do alvo, e estas percepções 
afetam os comportamentos e as atitudes do observador. Estas atitudes e 
comportamentos do observador em relação ao estado interno do alvo, à informação 
ambiental e à informação interpessoal servem como feedback para o alvo, influenciando 
sua própria percepção sobre a visão do observador sobre sua reputação. A reputação 
refletida, então, influencia as atitudes e comportamentos do alvo (COYNE; 2010), como 
se nota na Figura 3. 
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Figura 3 – Framework “Reputação como informação” 
Fonte: Coyne (2010) 

 
O modelo que explora a reputação da unidade foi construído com base da 

reputação refletida da unidade. A reputação refletida da unidade é uma percepção 
coletiva de como os membros do grupo acreditam que são vistos pelos outros, tanto 
internamente quanto externamente à organização. Esta medida é considerada importante 
porque a forma como os próprios colaboradores percebem como os outros veem o seu 
grupo afeta o seu comportamento. Os membros do grupo são ao mesmo tempo alvo e 
observadores na medida. 

Esta medida tem dois componentes principais (Figura 4). O primeiro é a 
qualidade (ou a favorabilidade das percepções sobre o grupo). Um grupo que acredita 
que a sua unidade é vista positivamente, possui uma qualidade de reputação refletida 
favorável. Logo, a qualidade da reputação refletida da unidade se refere à proximidade 
da média do grupo ao final positivo da escala de resposta. O segundo componente é a 
força, ou a quantidade de acordo (concordância) entre os membros do grupo sobre a 
reputação refletida da unidade. Quando a força é alta, os membros possuem percepções 
similares sobre como os outros veem seu grupo (sua unidade). Por serem medidas 
diferentes, os seus resultados também devem ser diferentes (COYNE, 2010).  

A ideia principal do modelo é a de que um colaborador acredita que 
características chave agem como sinais sobre a reputação do grupo para seus 
constituintes, dentro e fora da organização. A Figura 4 demostra que sinais de 
favorabilidade influenciam a qualidade da reputação refletida da unidade e que fontes de 
informações de cognição compartilhada afetam a força da reputação refletida da 
unidade, sendo que a força modera a relação entre a qualidade e atitudes e 
comportamentos, como: satisfação no trabalho, comportamentos esperados 
(voluntariado, ajuda aos colegas de trabalho, suporte ao alcance dos objetivos 
organizacionais, entre outros) e motivação. 
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Figura 4 – Modelo de reputação refletida da unidade 

Fonte: Coyne (2010) 

 
A partir das reflexões sobre o conceito de organização e da 

multidimensionalidade da reputação, nesta pesquisa, as organizações serão entendidas 
como atores sociais, em consonância com Scott (2003) e Whetten e Mackey (2002). 
Desta forma, pelo princípio da equivalência funcional, indivíduos e organizações serão 
tratados de forma semelhante, assim como as unidades organizacionais.  

Também é assumida a multidimensionalidade da reputação, sendo que, para o 
levantamento de opiniões, serão utilizadas as dimensões sendo conhecido por algo e 
favorabilidade generalizada como base para elaboração do questionário 
semiestruturado. 

 
 

3 Métodos e técnicas de pesquisa 

 
Para o alcance dos objetivos propostos, priorizou-se a realização de grupos 

focais com gestores das unidades de recursos humanos, em 11 órgãos da administração 
pública brasileira, dos poderes legislativo, judiciário, executivo e indepentendes. Ao 
todo foram entrevistados 53 indivíduos, adotando-se um roteiro de entrevista 
semiestruturado a fim de identificar as dimensões da reputação de RH e os stakeholders 
da área, além de adotar a concepção de reputação refletida da unidade. 

Este instrumento foi estruturado a partir do modelo de autogerenciamento, que 
propõe a definição de identidade, imagem e reputação (WHETTEN; MACKEY, 2002). 
Assim, dividiu-se o instrumento em dois tópicos: a) identidade e imagem de RH e b) 
Grupos de interesse/Atores e Reputação de RH. Utilizou-se a análise de conteúdo como 
técnica de análise de dados. 

 
 

4 Resultados e discussão 

 
Três dimensões identificadas da reputação da área de recursos foram: confiança, 

credibilidade e qualidade do serviço. O Quadro 2 mostra como ficou a saturação teórica 
após análise de conteúdo. 
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Organizações Confiança Credibilidade Qualidade do serviço 

Órgão 1 X X X 
Órgão 2 X X X 
Órgão 3 X X X 
Órgão 4 X X X 
Órgão 5 X X X 
Órgão 6 X X X 
Órgão 7  X X 
Órgão 8 X X X 
Órgão 9 X X X 

Órgão 10  X X 
Órgão 11 X X X 

Quadro 2: Saturação teórica por organização 
Fonte: próprio autor 

 
As expectativas geradas pelo RH, quando cumpridas (ou não), também ressaltam 

a credibilidade da área. Portanto, a credibilidade está relacionada com a dimensão sendo 
conhecido por algo, proposta por Lange et al (2011). Esta associação ocorre porque a 
credibilidade remete às expectativas dos stakeholders sobre os resultados da área e das 
suas informações transmitidas. Já a confiança frequentemente se refere a um conjunto 
de crenças, disposições e comportamentos associados à aceitação de um risco ou 
vulnerabilidade (TSENG; FOGG, 1999). 

Relaciona-se, então, a confiança com a dimensão favorabilidade generalizada, de 
cunho valorativo e relacionada a uma percepção geral da unidade de RH. Enquanto isso, 
a credibilidade, por se pautar na expectativa de um resultado, seria encaixada na 
dimensão sendo conhecido por algo. 

Quanto à qualidade do serviço, percebeu-se, em diversos relatos, uma 
dificuldade em se obter alguma informação da unidade de recursos humanos ou aonde 
encontrar uma informação desejada. Na visão dos participantes, uma unidade que 
mantém relacionamento com todos os servidores do órgão deve ser, minimamente, 
acessível e transparente.  

Outro comportamento esperado é derivado do relacionamento entre o RH e seus 
stakeholders: o atendimento ao cliente. Este aspecto está relacionado à forma como os 
servidores são recebidos pela área de recursos humanos para solicitar alguma demanda 
e pelo atendimento em si. Julga-se que este atendimento deve ser cordial e prestativo. 

Por fim, o RH é visto, também, pela sua eficiência. Como área meio, as políticas 
e práticas de RH são voltadas, basicamente, para os servidores. Estes, por sua vez, 
entendem que, ao demandar algo do RH, esta solicitação deve ser atendida com rapidez 
e agilidade. 

O segundo objetivo deste estudo visava identificar os stakeholders das áreas de 
recursos humanos. Conforme o Quadro 3, os grupos de interesse identificados foram: a) 
alta gestão, b) gestores e c) servidores (em geral). Pela percepção dos servidores da 
unidade de recursos humanos, estes seriam os grupos que atuariam, de formas distintas, 
na formulação e implantação das políticas e práticas da área. 
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Organizações Alta gestão Gestores Servidores 

Órgão 01 X X X 
Órgão 02 X X X 
Órgão 03 X X X 
Órgão 04 X X X 
Órgão 05 X X X 
Órgão 06  X X 
Órgão 07  X X 
Órgão 08 X  X 
Órgão 09 X X X 
Órgão 10 X X X 
Órgão 11 X X X 

Total 9 10 11 

Quadro 3: Atores da área de RH 
Fonte: próprio autor 

 
Com a identificação destes atores e dos componentes da reputação, propõe-se 

uma definição constitutiva da reputação das áreas de recursos humanos: 
 
Juízos de valor emitidos por servidores, gestores e membros da alta gestão 

acerca das suas expectativas quanto à qualidade dos serviços prestados pelas áreas de 
gestão de pessoas em termos de eficiência, transparência e acessibilidade. 

 
“Juízos de valor emitidos” representa o componente atitudinal e valorativo, por 

retratar a confiança, a qual se refere a um conjunto de crenças, disposições e 
comportamentos. Seria equivalente à representação da dimensão favorabilidade 
generalizada, proposta por Lange et al (2011). Neste trecho ressalta-se quem são os 
grupos de interesse que emitirão estes juízos de valor (no caso, servidores, gestores e 
membros da alta gestão), o que diferencia da definição formulada na sessão 4.1. 

Já o trecho “ (juízo de valor) acerca das expectativas” remete à credibilidade do 
RH quanto às suas mensagens emitidas aos grupos de interesse. Complementarmente, o 
trecho “ (expectativas) quanto à qualidade dos serviços prestados pelas áreas de gestão 
de pessoas em termos de eficiência, transparência e acessibilidade” detalha sobre quais 
objetos o juízo de valor será baseado. Estes aspectos de credibilidade se referem à 
dimensão. 

Além disso, a dimensão sendo conhecido(a) por algo retrata percepções sobre a 
probabilidade de alguns resultados ou comportamentos da área ocorrerem no futuro. A 
previsão de comportamentos e resultados é um dos elementos que distingue a reputação 
de seus constructos similares (HELM, 2011; BROMLEY, 2002; FOMBRUN et al, 
2000; WARTICK, 2002). 

Pode-se comparar o termo “expectativas” com “perspectivas futuras” na 
definição de reputação proposta por Fombrun (1996) – “uma representação perceptual 
das ações passadas e perspectivas futuras de uma empresa que descreve o apelo global 
da firma sob seus principais constituintes quando comparada a outros concorrentes”. 

Helm (2011) propõe que a reputação organizacional é uma “avaliação geral dos 
stakeholders sobre a organização, em respeito ao seu passado, presente e futuro, 
gerenciando as relações com estes stakeholders a fim de ressaltar a habilidade da 
empresa em atender as expectativas destes, além de fornecer um apelo global da 
organização frente aos seus concorrentes”. Novamente, o termo “expectativas” está 
presente, sendo relacionado com uma perspectiva temporal na definição.   
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Olhando a definição pela ótica de Whetten e Mackey (2002), o trecho “ 
(expectativas) quanto à qualidade dos serviços prestados pelas áreas de gestão de 
pessoas em termos de eficiência, transparência e acessibilidade” seriam a credibilidade 
das afirmações sobre a identidade do RH. Já o trecho “Juízos de valor emitidos por 
servidores, gestores e membros da alta gestão” se refere ao tipo particular de feedback 
pelos stakeholders da unidade de gestão de pessoas. 

 
5 Considerações finais 

 
São grandes e conhecidos os desafios que as unidades de RH devem superar na 

busca da legitimação e consolidação de suas políticas e práticas, as quais adquirem, 
cada vez mais, uma visão estratégica. 

Na administração pública, o desafio se torna maior pelo ambiente organizacional 
e institucional ser diferente do âmbito privado. A escassez de estudos específicos neste 
setor obriga a inúmeras iniciativas e tentativas e implantação de modelos desenvolvidos 
no setor privado, sem a mínima reflexão sobre a sua aderência ao novo campo 
organizacional. Este estudo buscou, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento 
da teoria de recursos humanos na Administração Pública Brasileira, ao analisar o 
fenômeno da reputação nestas unidades.  

Inovou-se, primeiramente, ao trabalhar com o constructo da reputação em nível 
meso de análise. Segundo, ao identificar a contribuição teórica do mesmo para a 
especificidade das unidades de recursos humanos no setor público.  

Deve-se ressaltar as principais limitações deste estudo, a fim de que próximas 
iniciativas como esta forneçam dados ainda mais confiáveis. Primeiramente, o 
levantamento de dados ocorreu apenas com os atores internos das unidades de recursos 
humanos dos órgãos. Sendo os stakeholders parte importante da reputação, seria 
recomendável realizar entrevistas e grupos focais com estes atores externos ao RH (no 
caso, com os membros da alta gestão, os gestores e os servidores dos órgãos públicos), 
dando maior confiabilidade à pesquisa. 

Outra triangulação interessante seria com os próprios participantes da pesquisa. 
Uma devolutiva dos dados consolidados da pesquisa poderia ser validada com eles, 
reforçando as análises realizadas. 

Apesar das triangulações reforçarem os resultados da pesquisa, Helm (2007) ao 
criar sua escala de reputação corporativa, observou que, mesmo levantando as 
dimensões de reputação entre vários stakeholders, estas dimensões eram as mesmas. 
Nem após análise quantitativa, estas dimensões mudavam por grupo de atores, pois a 
reputação é uma avaliação geral sobre um alvo. Portanto, acredita-se que estas 
limitações possam ter pouco efeito prático nos resultados finais do estudo. 

Por fim, sugere-se que os grupos focais ocorram com servidores de mesmo nível 
hierárquico. A presença dos gestores de RH pode inibir a participação dos seus 
subordinados durante o levantamento de opiniões. 

Questiona-se também se nós, pesquisadores, podemos enxergar as práticas de 
RH impactando a reputação da unidade, já que possuímos conhecimento relevante sobre 
estas. Mas será que a alta gestão, os gestores e os funcionários (ou servidores) das 
organizações possuem este ponto de vista? 

Conclui-se ressaltando que a reputação é um constructo relevante e inexplorado 
na área de estudos da Gestão de Pessoas. Seu uso em modelos teóricos e metodológicos 
pode elucidar diversas estratégias de atuação estratégica do RH, além de ser um 
indicador de eficácia destas unidades. Com o desenvolvimento teórico e metodológico 
das pesquisas em reputação de RH contribuirá para os avanços da Gestão de Pessoas 
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como um todo, principalmente da Administração Pública, a qual carece de modelos 
adequados ao seu cenário.   
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