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Resumo 

Em um cenário de modernização da gestão pública, observam-se tentativas de transposição de 

modelos de gestão de pessoas do setor privado e deve-se considerar que aspectos ambientais e 

organizacionais interferem nessa transposição. O presente artigo buscou identificar os fatores 

institucionais, políticos, organizacionais e setoriais que podem interferir na implementação de 

princípios da gestão estratégica de pessoas em uma empresa pública. Foi realizada pesquisa de 

natureza descritiva e abordagem qualitativa, na qual se empregou pesquisa documental e 

levantamento de opiniões. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Os 

resultados indicam que os principais fatores interferentes estão relacionados a aspectos: i) 

culturais, devido ao perfil dos empregados da empresa; ii) políticos, pois na empresa os projetos 

estratégicos tendem a ser descontinuados; e iii) setoriais, pois a unidade de gestão de pessoas 

goza de baixa credibilidade e reputação. Conclui-se que iniciativas de implementação de 

princípios da gestão estratégica de pessoas constituem sobretudo um processo de mudança 

cultural. 
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1 Introdução 

 

Em um movimento de reforma no setor público, impulsionado sobremaneira 

pelo New Public Management (Nova Gestão Pública), observam-se esforços no sentido 

de tornar a gestão de pessoas uma ferramenta de gerenciamento estratégico das 

organizações, visto que é a partir da execução de políticas e práticas de pessoal que os 

intentos institucionais e relativos às unidades de trabalho podem ser alcançados 

(Camões & Meneses, 2016).  

Deve-se considerar, ainda, que o aprimoramento constante da administração 

pública implica em investimentos na capacidade de inovação, bem como na mudança de 

processos e competências, a fim de sustentar as práticas de gestão e a prestação de 

serviços públicos à sociedade. Ressalta-se que as metodologias de gestão de pessoas 

quando aplicadas ao setor público devem ser adequadas às especificidades de cada 

organização (Behn, 2003; Uwakweh & Maloney, 1991). 

Diante disso, a relevância prática do estudo se justifica através dos esforços 

envidados para a consolidação de novas práticas de gestão estratégica de pessoas na 

esfera pública. Em termos acadêmicos, deve-se considerar ainda a existência de uma 

lacuna teórica nos estudos referentes ao tema (Reynaud & Todescat, 2016), de forma 

que novas experiências são oportunidades que podem contribuir para avanços na área, 

tanto em termos teóricos quanto metodológicos. 

Este estudo se baseou no levantamento de informações sobre o contexto e as 

metodologias de gestão de pessoas atualmente praticadas em uma empresa pública, 

objeto de análise da pesquisa. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

identificar os fatores institucionais, políticos, organizacionais e setoriais que podem 

interferir na implementação de princípios da gestão estratégica de pessoas em uma 

empresa pública. 

Este trabalho, portanto, encontra-se organizado em quatro partes. Primeiramente,  

são indicados e explicados os elementos que devem compor o rol de objetos de uma 

análise organizacional com vistas à introdução de princípios estratégicos de gestão de 

pessoas em organizações do setor público; adiante, faz-se um detalhamento dos 

procedimentos e técnicas científicas de pesquisa utilizados para operacionalizar a etapa 

de levantamento e análise de informações; em seguida  são expostos os resultados 

obtidos, os quais revelam os aspectos que deverão ser, prioritariamente, contornados em 

um momento de desenvolvimento e implementação de novas práticas de gestão de 

pessoas; e, ao final, são apresentadas as principais conclusões tecidas a partir do 

trabalho realizado. 

 

 

2 Fundamento Teórico 

 

O Brasil viveu, nas últimas décadas, a discussão da reforma administrativa e, 

com isso, o desenvolvimento de um novo modelo de gestão pública, baseado na 

administração gerencial, sendo capaz de melhor atender às demandas do cidadão, ao 

tempo que oferece maior eficiência nos serviços públicos (De Paula, 2005). Nesse 

cenário de reformas iniciadas por diversos governos, a gestão de recursos humanos no 

setor público tem recebido atenção, dado que novas abordagens na área poderiam 

favorecer o recrutamento e seleção de equipes qualificadas, aprimorar a efetividade dos 

custos organizacionais e servir como propulsoras de uma cultura dirigida para o 

desempenho (Truss, 2008). 
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Surge, nesse contexto, o conceito de gestão estratégica de pessoas – GEP –,  que 

pode ser entendido como o repensar das políticas, subsistemas, práticas e atividades da 

Gestão de Pessoas, de forma a assumir 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 objetivo de facilitar a implantação dos planos da organização, e 

alavancar os seus resultados e a sua capacidade de resiliência (Côrtes, 2016).  

Nesse sentido, a literatura aponta fatores críticos de sucesso para implementar e 

refinar as políticas e práticas envolvidas na GEP, tais como: compromisso dos 

executivos; existência de um patrocinador que tenha visão estratégica dos modelos de 

GP da organização; apoio consistente da gerência de linha durante um período 

significativo de tempo; recursos financeiros adequados; sistemas de contabilidade 

inteligentes; e reação positiva da força de trabalho (Boxall, 1996). 

Tratando especificamente do sucesso da implementação da GEP no setor 

público, tais fatores críticos ganham ainda mais relevância e, embora se reconheça a 

importância da GEP no atual processo de modernização da gestão pública no Brasil, 

observam-se tentativas irrefletidas de transposição de modelos estratégicos de gestão de 

pessoas desenvolvidos majoritariamente no setor privado. Considerando a 

especificidade do setor público, que se apresenta como um cenário normalmente mais 

restritivo do que o setor privado (Ingraham & Rubaii-Barrett, 2007), há maiores 

dificuldades para a transposição de práticas estratégicas gerenciais. Assim, deve-se 

levar em consideração que o ambiente institucional, estrutural e cultural de 

organizações públicas constitui fator que pode limitar as iniciativas de unidades de 

gestão de pessoas de alinhamento de suas políticas e práticas às diretrizes estratégicas e 

processuais das organizações (Fonseca, Meneses, Silva Filho & Campos, 2013).  

Como aponta a literatura sobre o assunto, geralmente esses fatores restritivos 

tratam dos seguintes aspectos: i) institucionais: componentes do ambiente externo das 

organizações públicas que afetam o seu funcionamento, sua estruturação e a condução 

de suas atividades, podendo acarretar complicações quanto à flexibilidade e às 

adaptações necessárias para mudanças internas; ii) políticos: advêm da dinâmica e dos 

relacionamentos entre grupos, relacionando-se em grande medida à formação de agenda 

e à tomada de decisões a partir de questões tais como poder, uso de influência, conflito 

de interesses, construção de coalizões, negociação e barganha; iii) organizacionais: 

caracterizam o ambiente interno das organizações públicas, tais como a organização 

interna, a estrutura hierárquica, a cultura organizacional, as relações interpessoais e os 

processos de trabalho; e iv) setoriais: elementos sob controle da própria unidade de GP 

ou que a caracterizam e condicionam o seu trabalho, sendo essenciais para a sua 

efetividade, como, por exemplo, a quantidade e o perfil dos profissionais lotados nos 

setores de pessoal (e.g., Camões & Meneses, 2016; Côrtes, 2016; Fonseca, 2013). O 

Quadro 1 contém maiores explicações sobre todos os aspectos que foram considerados 

no presente diagnóstico, apresentando as categorias que compõem cada um dos fatores 

citados, bem como as definições aqui adotadas de cada um dos conceitos. 

 
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 
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Fatores Categorias Definição constitutiva proposta 

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 

Quadro 1 – Síntese das definições constitutivas propostas para os fatores interferentes 

Nota. Fonte: Côrtes (2016, p.103). 
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3 Método 

 

Esta seção especifica detalhadamente o processo de pesquisa adotado a fim de 

cumprir com os objetivos propostos, isto é, identificar fatores interferentes na 

implementação de políticas de Gestão de Pessoas em uma empresa pública. 

 O Quadro 2 resume as principais características metodológicas do estudo 

conduzido. Adianta-se que a pesquisa contou com duas grandes etapas, quais sejam: 

inicialmente uma contextualização por meio de pesquisa documental e, a seguir, a 

realização de entrevistas com o corpo funcional a fim de esclarecer e aprofundar as 

informações obtidas. 

 

Abordagem Técnica Instrumento Amostragem Fontes de informação 
Análise de 

dados 

Qualitativa 

Pesquisa 

Documental 
Não aplicável Flexível 

Documentos oficias 

físicos e eletrônicos de 

domínio da Diretoria 

de Gestão de Pessoas e 

demais unidades 

organizacionais 

Análise de 

conteúdo 

pré-

categorial 

temática 

Entrevista 

Roteiro de 

entrevista 

semiestruturada 

Rígida 

Gestores e 

empregados 

selecionados em razão 

da afinidade com o 

objeto de pesquisa 

Análise de 

conteúdo 

pré-

categorial 

temática 

Quadro 2 – Descrição sucinta dos métodos, procedimentos e técnicas de pesquisa  

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Nesse sentido, a primeira fase - pesquisa documental - consistiu na reunião de 

documentos oficiais da empresa, os quais continham elementos relevantes para a 

compreensão do contexto organizacional e institucional da empresa. A composição do 

acervo foi indicada inicialmente pelos empregados de uma das gerências da Diretoria de 

Gestão de Pessoas. Após a exploração do material e leitura dos conteúdos, outros 

documentos foram acrescentados à análise, a fim de que fossem saturadas as evidências 

sobre os fatores interferentes (institucionais, políticos, organizacionais e setoriais). 

Conforme apresentado na Tabela 1, foi consultado um total de 70 documentos. 

 
Tipo de Documento Quantidade de documentos 

Aparato Legal-Normativo 10 

Orientações Trabalhistas 10 

Normas Organizacionais 13 

Diretrizes Organizacionais 8 

Sistema de gestão de pessoas 20 

Relatórios Organizacionais 9 

Total 70 

Tabela 1 – Quantidade de documentos analisados por tipo  

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Cada um dos documentos foi submetido à análise de conteúdo por pelo menos 

dois pesquisadores. A definição dos tipos de documento, por sua vez, fora estabelecida 

durante este processo de análise de dados e informações. A seguir, deu-se início à fase 

de entrevistas com fins de complementar ou aprofundar elementos expressos nos 

documentos. Esse levantamento qualitativo de opiniões foi conduzido coletivamente 

com atores-chaves, os quais poderiam também contribuir para o levantamento de fatores 

interferentes ao desenvolvimento e à implementação de novas metodologias de gestão 

de pessoas. Dessa forma, as entrevistas foram conduzidas por duplas ou trios de 

pesquisadores da Universidade de Brasília, a fim de possibilitar a condução (papel de 

entrevistador) e o registro do áudio das sessões (papel de observador). Nesse sentido, 

durante duas semanas, entre os dias 14 e 29 de novembro de 2016, foram consultados 

61 entrevistados, provenientes de 10 unidades da empresa. 

Todos os documentos e transcrições das entrevistas foram analisados pela equipe 

de pesquisadores segundo a técnica da análise de conteúdo. Nesse sentido, foram 

identificados os trechos que abordavam possíveis aspectos interferentes e, em seguida, 

procedeu-se com a categorização de tais trechos naqueles fatores comunicados 

anteriormente: institucional, político, organizacional e setorial. A seção a seguir, então, 

apresenta os resultados desse processo de pesquisa, os quais apontam os aspectos que 

deverão ser prioritariamente contornados no processo de pesquisa e desenvolvimento 

em voga. 

 
 

4 Resultados 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos pela análise de conteúdo, 

promovendo a explicação e discussão das categorias que foram abordadas com maior 

frequência ao longo dos processos de pesquisa, isto é, os elementos que se apresentaram 

mais comumente como fatores interferentes, de maneira que necessitam maior cuidado 

na abordagem. A Tabela 2 sumariza esses resultados e apresenta a frequência de trechos 

correspondentes a cada categoria e fator. 

 

Fatores Categorias Frequência Total 

Institucionais 

Legislação e normas externas 10 

23 
Mecanismos de controle externo 8 

Relações institucionais(ª) 5 

Aspectos societais 0 

Políticos 

Apoio da alta administração 14 

43 

Configuração política da organização 12 

Descontinuidade administrativa 11 

Habilidade política da liderança de GP 3 

Inserção estratégica da unidade de GP 3 

Organizacionais 

Aspectos culturais 65 

151 

Recursos organizacionais 35 

Engajamento de gestores e servidores 21 

Estrutura organizacional 9 

Normas internas 9 

Planejamento estratégico organizacional 7 

Comunicação institucional 5 
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Setoriais 

Reputação da unidade de GP 50 

82 

Recursos da unidade de GP 14 

Metodologia de implementação 6 

Integração estratégica de GP 5 

Autonomia da unidade de GP 3 

Estrutura da unidade de GP 2 

Coexistência do papel funcional de GP 2 

TOTAL 299 

Tabela 2 – Frequência dos fatores interferentes por categoria 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

(ª) nova categoria (ex-post). 

Primeiramente, vale destacar que, entre os fatores institucionais, foi identificada 

a necessidade de acrescentar uma nova categoria denominada “Relações Institucionais”. 

Embora a categoria não conste daquelas previstas no modelo proposto por Côrtes 

(2016) adotado para a proposição de categorias ex ante, ela foi construída 

empiricamente e respeitou os critérios científicos adotados em pesquisas operadas 

mediante a técnica da análise de conteúdo, tais como exaustividade e pertinência, ou 

seja, a necessidade de abarcar todo o conteúdo obtido pelos resultados com as 

categorias trabalhadas. Esta nova categoria enfoca as interações da organização com 

grupos e atores diversos, a exemplo das associações de empregados e sindicatos.  

De modo geral, conforme indica a Tabela 2, tem-se os fatores organizacionais, 

especialmente os de natureza cultural, como elemento de maior destaque na pesquisa 

então conduzida. Provavelmente estes elementos chamaram a atenção em razão das 

mudanças organizacionais pretendidas com a introdução dos princípios gerencialistas 

que alicerçam as metodologias de gestão estratégica de pessoas. Em termos práticos, o 

desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias de gestão não podem ser 

restringidos à sua dimensão técnica, devendo, além disso, prever programas e ações 

com vistas à introjeção, por todo o corpo funcional da empresa, de referenciais 

comportamentais condizentes com os preceitos da moderna gestão organizacional e de 

pessoas, a exemplo do diálogo, da resolução de conflitos, do feedback, da colaboração e 

da cooperação.  

A seguir, serão apresentados os resultados para cada um dos fatores 

separadamente (fatores institucionais, fatores políticos, fatores organizacionais e fatores 

setoriais), a fim de garantir maior profundidade nas discussões. 

 

4.1 Fatores institucionais 

Faz-se importante retomar que os fatores institucionais são componentes do 

ambiente externo das organizações públicas que afetam o seu funcionamento, sua 

estruturação e a condução de suas atividades e, por conseguinte, podem impactar a 

efetividade das políticas e práticas de GP (Fonseca, 2013). 

Conforme indica a Tabela 3, entre os aspectos institucionais, predominou a 

categoria denominada legislação e normas externas, seguida de mecanismos de controle 

externo. Este resultado indica que a maior parte dos fatores interferentes de natureza 

externa à organização tratam de imposições legais e medidas regulatórias, de forma que 

há um aparato normativo que orienta a definição e a implementação das políticas de 

gestão de pessoas no âmbito da empresa.  

 
Fator Categorias Frequência Total 
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Institucionais 

Legislação e normas externas 10 

23 
Mecanismos de controle externo 8 

Relações institucionais(ª) 5 

Aspectos societais 0 

Tabela 3 – Frequência dos fatores institucionais por categoria 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

(ª) nova categoria (ex-post). 

Os trechos da categoria legislação e normas externas tratam especialmente da 

indução, por imposição legal, do desenvolvimento de novas metodologias de Gestão de 

Pessoas com o objetivo de estancar ações judiciais, o que ressalta a necessidade de se 

observar a legalidade das ações a serem tomadas a fim de evitar cenários semelhantes.  

Quanto aos mecanismos de controle externo, foram elencadas recomendações 

elaboradas pelos órgãos de controle e fiscalização, que ratificam a necessidade de 

elaboração de um plano estratégico e de investimento em políticas de Gestão de 

Pessoas, sobretudo relacionadas a treinamento e capacitação, necessidade de reposição 

de pessoal e criação de indicadores para possibilitar o acompanhamento dos atos da 

área.  

Estes aspectos mais salientes nos documentos e nas falas dos entrevistados 

apontam para a necessidade de que as regras de novas políticas de gestão estratégica de 

pessoas levem em consideração o disposto no aparato normativo-legal que rege os 

assuntos em questão.  

 

4.2 Fatores políticos 

De acordo com a definição adotada no referencial teórico, os fatores políticos, 

por sua vez, são aqueles que advêm da dinâmica e dos relacionamentos entre grupos, 

sendo muito relacionados à formação de agenda e à tomada de decisões a partir de 

questões tais como poder, uso de influência, conflito de interesses, construção de 

coalizões, negociação e barganha (Camões & Meneses, 2016). 

A Tabela 4 demonstra que as categorias mais recorrentes, entre os aspectos 

políticos, foram a configuração política da organização, o apoio da alta administração e 

a descontinuidade administrativa. Tais fatores estão diretamente relacionados ao cenário 

tradicionalmente político da empresa estudada, decorrente da sobreposição de critérios 

técnicos por políticos na ocupação de postos do alto escalão. 

 

Fator Categorias Frequência Total 

Políticos 

Apoio da alta administração 14 

43 

Configuração política da organização 12 

Descontinuidade administrativa 11 

Habilidade política da liderança de GP 3 

Inserção estratégica da unidade de GP 3 

Tabela 4 – Frequência dos fatores políticos por categoria 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

Em relação à configuração política da organização, os entrevistados 

colocaram que a escolha da direção da organização é exclusivamente política e a gestão 

é aparelhada, de forma que boa parte dos cargos de gestão são ocupados mediante 



9 

 

influência de partidos, sendo que, por vezes, o gestor não possui a competência técnica 

ou o perfil adequado para assumir a posição. 

Acerca da categoria apoio da alta administração, os trechos destacados 

apontam a Diretoria Colegiada e o Conselho de Administração da empresa como atores-

chave para a implementação de políticas de Gestão de Pessoas. Apesar de essencial, 

percebe-se que atualmente o envolvimento da alta administração está direcionado ao 

desenvolvimento de agendas pontuais, inclusive devido às questões políticas. 

Entretanto, segundo os entrevistados e os documentos levantados, nota-se que as 

últimas presidências têm demonstrado maior interesse no sentido de realizar mudanças e 

se empenhado em fortalecer ações de Gestão de Pessoas relevantes para a organização, 

tais como suprimento de necessidade de pessoal, capacitação e avaliação de 

desempenho.   

Enfim, a descontinuidade administrativa é apontada como consequência da 

configuração política da organização que, por sua vez, é fortemente dependente de 

mudanças de governo e trocas de partidos políticos.  Foi destacado que é recorrente a 

interrupção de projetos estratégicos, como o próprio planejamento estratégico da 

organização, já iniciado e descontinuado várias vezes. Também decorre desse motivo a 

alta rotatividade gerencial observada na companhia, presente em todos os níveis. 

Diante do exposto, torna-se imperativo considerar que aspectos de natureza 

política podem impor barreiras, especialmente em se tratando da legitimidade dos 

membros da alta liderança e a possibilidade de descontinuidades. Assim sendo, além da 

relevância de se disseminar o valor estratégico das ações de Gestão de Pessoas com 

vistas à obtenção de patrocínio institucional, faz-se necessário empoderar e fortalecer a 

atuação desse setor. 

 

4.3 Fatores organizacionais 

Como consta no referencial teórico, os fatores organizacionais são aqueles que 

compõem o ambiente interno dos órgãos públicos e os caracterizam, contingenciando as 

políticas e práticas de GP adotadas, tais como a organização interna, estrutura 

hierárquica, cultura organizacional, relações interpessoais e processos, a exemplo 

daqueles referentes à contratação e ao orçamento (Fonseca, 2013) 

De acordo com a Tabela 5, os aspectos culturais foram notados com frequência 

superior àqueles retratados em outras categorias, abarcando aspectos como a reação do 

corpo funcional a mudanças e a flexibilidade da cultura organizacional. Além disso, a 

pequena quantidade de recursos organizacionais e falta de engajamento do corpo 

funcional foram apontados como aspectos que podem ser compreendidos como 

barreiras para novas tecnologias de gestão. 

 
Fatores Categorias Frequência Total 

Organizacionais 

Aspectos culturais 65 

151 

Recursos organizacionais 35 

Engajamento de gestores e servidores 21 

Estrutura organizacional 9 

Normas internas 9 

Planejamento estratégico organizacional 7 

Comunicação institucional 5 

Tabela 5 – Frequência dos fatores organizacionais por categoria 
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Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

Essencialmente, os aspectos culturais dizem respeito à resistência dos 

funcionários a mudanças. Segundo os entrevistados, além da possibilidade de 

praticamente todas as áreas oferecerem resistência às possíveis mudanças decorrentes da 

implementação de projetos de gestão de pessoas, os servidores mais antigos merecem 

atenção especial na medida em que são mais avessos à mudança e menos adeptos de 

iniciativas de capacitação.  

Diante desse cenário, para que sejam implementadas novas metodologias, parte 

dos entrevistados apontou que se faz necessário o planejamento de um processo de 

gestão da mudança com vistas à mudança de mentalidade do corpo funcional da 

empresa. Nesse sentido, considera-se que a alta liderança – Conselho Administrativo e 

Diretoria Colegiada -  deve responsabilizar-se por dar início ao processo de mudança 

em questão, o qual, por sua vez, deve prever iniciativas de valorização e de 

reconhecimento dos empregados da empresa.  

Outro aspecto indicado pelos participantes foi a descontinuidade de projetos 

estratégicos, prática recorrente na organização, devido à falta de um nível apropriado de 

maturidade para a condução de políticas organizacionais. Foi mencionado que não se 

nota na empresa a prática do feedback, tampouco iniciativas voltadas para a melhoria 

contínua do desempenho individual e das equipes de trabalho; por tal motivo os 

participantes alegaram que ações de sensibilização e divulgação são essenciais para 

tornar os empregados da empresa receptivos a novas metodologias em 

desenvolvimento. 

Além dos aspectos culturais, os recursos organizacionais também se 

destacaram na análise dos componentes do fator organizacional.  O aspecto mais citado 

como um ponto de atenção foi a falta de recursos financeiros para capacitação e 

promoção dos empregados. Já em relação ao corpo funcional da empresa, foram 

mencionados pelos entrevistados: o despreparo do corpo gerencial; o elevado número de 

funcionários com formação de nível médio; a desqualificação do quadro efetivo, cuja 

formação não está alinhada com as atividades desempenhadas atualmente pela empresa; 

o envelhecimento do quadro de pessoal; e o alto número de cedidos. Além disso, foram 

apontadas ainda dificuldades relativas aos recursos tecnológicos dos quais a empresa 

dispõe, considerados deficientes pelos participantes.  

Por fim, foram recorrentes trechos que tratam da falta de engajamento de 
gestores e servidores nas políticas de gestão de pessoas, situação esta atribuída  à falta 

de esclarecimento do corpo funcional sobre as iniciativas do setor de pessoal da 

empresa, à incompreensão  de que a efetividade das práticas de gestão de pessoas 

depende da colaboração de todos os empregados da companhia, à desmotivação dos 

empregados e até mesmo à resistência; este aspecto se torna ainda mais importante no 

caso da avaliação de desempenho, prática não tratada com a devida seriedade pelos 

empregados da empresa. 

Frente a isso, além dos aspectos técnicos a serem considerados no 

desenvolvimento de novas metodologias, é imprescindível o desenvolvimento de ações 

que promovam a sensibilização e o envolvimento de todo o corpo funcional da empresa. 

A fim de se contrapor, precipuamente, os aspectos vistos como pontos negativos para a 

implementação das novas tecnologias de gestão de pessoas, faz-se necessário 

disseminar e alicerçar valores e comportamentos condizentes com a necessária mudança 

cultural, tais como colaboração, cooperação e resolução de conflitos. 

 

4.4 Fatores setoriais 
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Conforme definição adotada neste trabalho, os fatores setoriais dizem respeito às 

variáveis departamentais sob controle da própria unidade de GP ou que a caracterizam e 

condicionam o seu trabalho, sendo essenciais para a sua efetividade e uma decorrente 

transição para a atuação estratégica (Fonseca, 2013). 

De acordo com o apresentado pela Tabela 6, foi possível verificar que a 

categoria reputação da unidade de GP foi a mais abordada ao longo das entrevistas e do 

levantamento documental. De maneira geral, percebeu-se que a percepção geral dos 

servidores da empresa acerca da unidade de Gestão de Pessoas é negativa, embora haja 

o reconhecimento de que o setor tem buscado se aprimorar para realizar um trabalho 

cada vez mais satisfatório. Em seguida, a escassez de recursos foi apontada como um 

aspecto setorial que pode impactar no desenvolvimento e implementação das 

metodologias de gestão de pessoas. 

Devido à importância atribuída à área, nota-se que há grandes expectativas em 

torno de suas práticas, ainda que grande parte dos colaboradores não tenham ainda 

percebido resultados adequados, como no caso da escassa oferta de treinamento, um 

aspecto recorrentemente abordado. Há críticas em relação ao elevado número de ações 

judicias que, segundo os entrevistados, é reflexo da má qualidade das ações do setor de 

gestão de pessoas – baixa reputação -, ainda reconhecido pela excessiva burocracia, 

pela falta de interação com as demais áreas da organização para a definição de suas 

políticas, pela falta de comunicação e divulgação de suas práticas e pela resistência em 

acatar melhorias propostas por outros atores.  

 

Fatores Categorias Frequência Total 

Setoriais 

Reputação da unidade de GP 50 

82 

Recursos da unidade de GP 14 

Metodologia de implementação 6 

Integração estratégica de GP 5 

Autonomia da unidade de GP 3 

Estrutura da unidade de GP 2 

Coexistência do papel funcional de GP 2 

Tabela 6 – Frequência dos fatores setoriais por categoria 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

Nesse sentido, a fim de melhorar a credibilidade da diretoria, foi apontada a 

necessidade de modernização da gestão e da sua estrutura, bem como a capacitação do 

corpo técnico. Os entrevistados chegam a reconhecer algumas iniciativas de melhoria 

no setor, entre a renovação da direção e o firmamento da parceria com a Universidade 

de Brasília, mas alegam, acima de tudo, que anseiam mais por resultados efetivos do 

que por movimentos de mudança. 

Merece destaque também a categoria relativa aos recursos da unidade de 
gestão de pessoas. Novamente foi mencionada a falta de recursos financeiros para 

promover a capacitação dos funcionários da companhia como um todo, não só da área 

de Gestão de Pessoas; além disso, foi apontado que a unidade não dispõe de 

ferramentas, softwares e recursos tecnológicos adequados para acompanhar o 

crescimento da empresa. Em relação aos empregados alocados na área, apontou-se a 

importância de se atualizarem e se qualificarem para promover a renovação da gestão, 

além da inexistência de política de gestão do conhecimento na área, o que, associado à 

alta rotatividade tratada previamente, impacta na qualidade das atividades 

desenvolvidas pelo setor. Em contraposição a tais críticas, os entrevistados 
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compreendem que parte da responsabilidade pela provisão dos recursos necessários à 

consecução de programas e ações de gestão de pessoas é da própria companhia, que não 

provê os meios para que a unidade siga continuamente sendo aperfeiçoada. 

Por fim, em uma perspectiva setorial, as impressões coletadas por meio das 

entrevistas apontam que a unidade de gestão de pessoas não goza de uma reputação 

favorável ao desenvolvimento e implementação de novas metodologias de gestão de 

pessoas.  Esse resultado ratifica a importância de se envolver ativamente a alta 

liderança, o corpo funcional e as demais unidades para o sucesso do desenvolvimento e 

implementação de novos projetos e metodologias. 

 

5 Conclusões 

 

As políticas de Gestão Estratégica de Pessoas devem estar alinhadas ao contexto 

ambiental e organizacional da empresa pública, a fim de garantir que a implementação 

de novas tecnologias seja bem-sucedida. Diante disso, foram levantados aspectos 

institucionais, políticos, organizacionais e setoriais que podem potencialmente interferir 

no andamento desses projetos, devendo, assim, ser considerados ao longo do 

desenvolvimento e implementação das metodologias em questão.    

Nesse sentido, algumas categorias de fatores interferentes se sobressaíram, 

sobretudo aquelas pertencentes ao fator organizacional. A análise evidenciou que a 

maior barreira a ser enfrentada é de natureza cultural, uma vez que os funcionários da 

organização em estudo são resistentes a iniciativas de mudança e não costumam se 

engajar nas políticas e práticas de gestão de pessoas da empresa.  A recomendação é de 

que estes pontos sejam superados a partir da inclusão do corpo funcional no 

desenvolvimento das metodologias de gestão em questão, bem como a partir da 

disseminação das ações de gestão de pessoas por toda a empresa. Além disso, a falta de 

recursos organizacionais, sejam eles humanos, financeiros ou tecnológicos, associada à 

a baixa reputação da unidade de gestão de pessoas, torna claro que o êxito das políticas 

de gestão de pessoas depende da participação ativa não apenas do setor de pessoal, mas 

de outras unidades e colaboradores. 

Em suma, a conclusão a que se chega é de que o sucesso das ações de pesquisa e 

desenvolvimento de sistemas de gestão de pessoas depende do reconhecimento do valor 

estratégico pelos membros da alta liderança, do corpo gerencial e de todos os 

colaboradores da empresa. Mais do que uma intervenção de natureza técnica na 

dinâmica organizacional da empresa, as iniciativas devem ser tratadas como um 

processo de mudança, com vistas ao favorecimento da internalização de valores 

tipicamente notados em organizações orientadas para a aprendizagem e para resultados. 

 

 

Referências  

 

Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. Public 

Administration Review, 63(5). 

Boxall, P. (1996). The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human Resource 

Management Journal, 6(3), 59-75. 

Camões, M. R. S. & Meneses, P. P. M. (2016) Gestão de pessoas no governo federal: análise da 
implementação da política nacional de desenvolvimento de pessoal. Cadernos ENAP, 45, 104p. 

Côrtes, F. G. (2016). Gestão estratégica de pessoas no Legislativo Federal: desafios e possibilidades 

(Dissertação de mestrado). Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 



13 

 

De Paula, A. P. P. (2005). Administração Pública Brasileira Entre o Gerencialismo e a Gestão Social. 
RAE-Revista de Administração de Empresas, 45(1). 

Fonseca, D. R. (2013). Autonomia de unidades de gestão de pessoas para desempenho das atividades 
estratégicas de capacitação na Administração Pública Federal (Dissertação de mestrado). 

Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 

Fonseca, D. R., Meneses, P. P. M., Silva, A. I., Filho, & Campos, N. G. (2013). Autonomia para gestão 
estratégica de pessoas no setor público federal: perspectivas de análise e agenda de pesquisa. Revista 

de Administração Pública, 47(6), 1451-1475. 

Ingraham, P. W. & Rubaii-Barrett, N. (2007). Human resource management as a core dimension of 

public administration. Foundations of Public Administration Series, Public Administration Review 

Website. 

Reynaud, P. D. & Todescat, M. (2016). Avaliação de desempenho humano na esfera pública: estado 

da arte na literatura internacional e nacional. REGE-Revista de Gestão. 

Truss, C. (2008). Continuity and change: the role of the HR Function in the modern public sector. Public 

Administration, 86(4), 1071-1088. 

Uwakweh, B. O., & Maloney, W. F. (1991). Conceptual model for manpower planning for the 

construction industry in developing countries. Construction Management and Economics, 9(5), 451-465. 

 

 

 


	Resumo
	1 Introdução
	2 Fundamento Teórico
	3 Método
	4 Resultados
	4.1 Fatores institucionais
	4.2 Fatores políticos
	4.3 Fatores organizacionais
	4.4 Fatores setoriais

	5 Conclusões
	Referências


