Os problemas da gestão de pessoas na administração pública: uma
análise bibliográfica
André Luis Da Silva Baylão (Universidade Federal Fluminense) andrebaylao@gmail.com
Victor Miranda de Oliveira (Faculdade do Sudeste Mineiro) victor91jf@yahoo.com.br

Resumo:
Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de encontrar uma correlação entre algumas das bases
científicas mais clássicas da gestão de recursos humanos e a problemática da gestão de pessoas na
administração pública no Brasil. Para tanto, de um lado, foi realizada uma revisão bibliográfica para
levantamento dos problemas e, de outro, um aprofundamento para melhor compreensão dos principais
aspectos de duas teorias consagradas do desenvolvimento de pessoas. Com isso, embora não seja
conclusiva, esta pesquisa termina por contribuir para o debate acadêmico e serve como base de
sugestões práticas para a implementação no dia a dia das instituições públicas.

Palavras chave: Gestão de pessoas, Administração pública, Desenvolvimento de pessoas.

The management of the problems of people in the public
administration: a literature review

Abstract
This research was developed in order to find a correlation between some of the classical scientific
basis of human resource management and the issue of people management in the public administration
in Brazil. Therefore, on one hand, a literature review was conducted to survey the problems and on the
other, a deepening to better understand the key aspects of both consecrated theories of development of
people. Thus, while not conclusive, this research ends up contributing to the academic debate and
serves as the basis for practical suggestions for implementation on a daily public institutions.
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1 Introdução
1.1 Apresentação do tema/contextualização/histórico/objeto de estudo
Não é de hoje que a máquina pública brasileira é criticada pela má qualidade dos serviços
prestados à população em geral, em que pese a alta tributação, que posiciona o país entre as
mais elevadas cargas tributárias de todo o planeta.
As críticas são legítimas diante de tantos casos de desrespeito aos direitos mais elementares
do cidadão. Afinal, não temos um sistema de saúde pública minimamente eficiente, não
podemos nos orgulhar de nosso aparato de segurança pública, os casos de corrupção dominam
o noticiário nacional e as soluções parecem distantes e insatisfatórias.
Diante de um cenário tão desafiador, o que está claro é a necessidade de transformações
capazes de mudar esta realidade tão precária, desoladora e desmotivante. Para ser sustentável,
esta mudança deve partir da natureza do sistema público, do seu cerne, das suas células mais
profundas e essenciais, das pessoas que o representam: os seus servidores e agentes públicos.
Não é possível imaginar grandes avanços em termos de gestão pública sem levar em conta o
fator humano que, por ser o recurso mais elementar de movimento da máquina pública,
termina por ditar os rumos nesta seara.
Assim sendo, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a identificação e a descrição dos
problemas mais citados pela academia científica, no que se refere à gestão de pessoas na
administração pública no Brasil, o que foi feito através de revisão bibliográfica.
Em seguida, após a construção do quadro de problemas identificados, realizaremos uma
análise detida à luz de alguns estudos clássicos de gestão e desenvolvimento de pessoas, tendo
como pretensão a identificação de algumas possíveis soluções ou sugestões para a melhoria
dos serviços públicos tão essenciais a toda a população.
1.2 Descrição do problema de pesquisa e hipóteses
Diante da contextualização da problemática que permeia a má qualidade dos serviços públicos
oferecidos à população brasileira, e da constatação de que transformações sustentáveis neste
terreno perpassam, necessariamente, pela gestão de pessoas, o problema que norteia a
pesquisa em tela é: à luz de consagradas teorias de desenvolvimento de pessoas, existem
soluções capazes de mitigar os principais problemas a serem enfrentados pela gestão de
pessoas na administração pública no Brasil?
Nesse diapasão, supomos que, embora o desafio que se impõe não seja de trivial superação,
estudos clássicos de gestão de pessoas podem oferecer respostas condizentes e adequadas para
indicar caminhos a serem seguidos para uma notável melhoria da qualidade do serviço
público no Brasil.
1.3 Objetivos geral e específicos
O objetivo geral deste estudo é encontrar uma correlação entre algumas das bases científicas
mais clássicas da gestão de recursos humanos e a problemática da gestão de pessoas na
administração pública no Brasil.
Assim sendo, para alcançar o objetivo acima especificado, devemos superar os seguintes
objetivos específicos ao longo do estudo:

Identificar os principais problemas da gestão de pessoas da administração pública
brasileira; e

Compreender os principais aspectos de algumas das teorias e estudos mais citados
quanto ao desenvolvimento de pessoas.

1.4 Justificativa
A presente pesquisa se justifica sobre quatro ângulos de relevância: acadêmica, para a
sociedade, profissional e pessoal.
No que se refere à justificativa acadêmica, verificou-se, ao longo da revisão bibliográfica,
uma carência de pesquisas nesta área, além de um consenso dos estudiosos quanto à
necessidade precípua de desenvolvimento de publicações e estudos no tema proposto. Estes
fatores elevam o grau de importância deste trabalho, de modo que serve ao propósito de
fundamentar e embasar a sua relevância acadêmica.
A necessidade de desenvolvimento de pesquisas nesta área tem uma correlação muito forte
com os problemas da gestão de pessoas na esfera pública brasileira que atingem toda a nossa
sociedade. Desta maneira, também encontramos justificativa social para este trabalho, já que
tem potencial para contribuir para discussões e melhorias práticas para a população.
A justificativa profissional encontra respaldo nas atividades atuais deste pesquisador, que tem
trabalhado de modo direto com questões que tocam nesta temática em sua rotina profissional.
Do mesmo modo, a justificativa pessoal se atrela ao interesse que este estudioso tem no
assunto, por considerá-lo de extrema relevância para a quebra de paradigmas e para os
destinos do país.
1.5 Resultados que se espera alcançar
Considerando os objetivos citados anteriormente, esta pesquisa tem como pretensão alcançar
os seguintes resultados:

Propor um quadro de problemas identificados na gestão de pessoas na administração
pública;

Apresentar as principais bases conceituais dos seguintes estudos de desenvolvimento
de pessoas:
o

Teoria da expectância de Victor Vroom;

o

O modelo de enriquecimento de cargos de Oldman e Hackman; e


Interpretar os problemas identificados na gestão de pessoas na administração pública à
luz dos estudos de desenvolvimento de pessoas citados no tópico anterior, com a finalidade de
propor soluções às principais questões.
1.6 Delimitação da pesquisa
A presente pesquisa está geograficamente delimitada ao território brasileiro, uma vez que
busca retratar a realidade somente deste país.
Do ponto de vista temporal, por tratar de questões de nosso tempo, este estudo não tem a
finalidade de realizar aprofundamentos históricos capazes de justificar o atual estado das
coisas ou quadro situacional, de modo que se aplica ao presente, analisando dados e questões
relativamente recentes e que fazem parte da sociedade brasileira contemporânea.
Quanto aos aspectos teóricos e bibliográficos, por diversas limitações, o estudo em tela não
tem como pretensão esgotar o tema, mas apenas contribuir para o debate científico, de modo a
oferecer uma nova compreensão das questões e possíveis soluções, com base na interpretação
e cruzamento de diferentes estudos e teorias.

2 Referencial teórico
2.1 Os principais problemas da gestão de pessoas da administração pública brasileira na
visão acadêmica
Na visão de Fonseca (2013), no Brasil as estratégias de desenvolvimento são realizadas de
forma emergente por meio do atendimento às necessidades dos atores organizacionais e não
por meio de estratégias formais pré-concebidas com base no alinhamento estratégico. O que
deixa transparecer a existência de um processo descentralizado e informal de decisão.
Para ele, podemos notar a baixa relevância que alinhamento estratégico tem em nossas
organizações, já que este mesmo alinhamento termina cedendo à dimensão informal, o que
leva o pesquisador a afirmar que:
O tradicional foco na definição centralizada de procedimentos e no monitoramento
da política de capacitação por meio de informações sobre quantidades e tipos de
treinamentos não atinge o cerne da modernização da atividade de capacitação nas
organizações públicas que depende da obtenção de maior autonomia e legitimidade
das unidades de gestão de pessoas para sua atuação integrada à organização. (Fiúza,
2010, p. 45)

Esta subjetividade também se assemelha às constatações de Fiuza (2010) no sentido de que
algumas políticas de gestão de pessoas são mais percebidas, mais adequadas e mais eficazes
quando levam em consideração os valores pessoais dos colaboradores, a sua percepção de
justiça organizacional e o tipo de organização em que trabalham. A pesquisadora também
levanta a questão do baixo volume de produção científica nesta seara, o que se constitui em
um fator que dificulta avanços e inovações neste tema, o que também foi citado por
Cavalcante (2013).
De outro lado, Fonseca (2013) assevera que existe uma necessidade latente em se atribuir
maior autonomia para as unidades de gestão de pessoas, de modo que elas possam absorver
novos modelos de gestão de recursos humanos e evitar a descontinuidade de políticas por
conta da rotatividade de dirigentes politicamente indicados.
Camões (2013) parece concordar com Fonseca (2013) quanto ao insucesso da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que se deu a partir do Decreto nº. 5.707 do ano de
2006. Para ela, algumas das causas da falta de êxito esperada foram:


A existência de múltiplas arenas decisórias envolvidas;



Distintos atores e interesses;



Imprecisão de objetivos, especialmente os implícitos;



Ineficiência dos instrumentos delimitados.

Na visão de Camões (2013), aspectos inerentes ao processo político ainda exercem grande
influência no processo e são determinantes para o resultado. Do mesmo modo, a estudiosa
acredita que políticas que trabalhem somente com a variável capacitação são frágeis e se
tornam reféns de interesses particulares e iniciativas individuais.
No mesmo sentido, Véras (2013) reforça a ideia de que investir em capacitação por si só não é
o suficiente, sendo necessário o desenvolvimento de ações de capacitação que levem em
consideração as reais necessidades da entidade, além de se preocupar com a crença que os
servidores têm sobre o próprio potencial.
Fetzner et al (2010) propõem um caso de ensino no qual descrevem a história dos desafios a
serem superados por um funcionário público que assume uma posição de gerência e decide
propor uma nova Avaliação de Desempenho para a organização em que trabalha. Dentre os

muitos problemas encontrados, os mais críticos descritos pelos funcionários públicos e
equipes são:


a falta de feedback;



a desmotivação com suas funções;



o despreparo do avaliador para aplicar a avaliação;


a falta de sensibilização prévia para compreender o processo e poder influenciar nos
seus destinos; e


a falta de mensuração e acompanhamento dos resultados.

Entretanto, estes problemas pareciam os mesmos quase uma década antes, quando a pesquisa
de Silva (2001), que também tratava dos efeitos da avaliação de desempenho em uma
organização pública, constatou as mesmas questões, incluindo-se ainda:


a ausência de planejamento;



a falta de sensibilização prévia;



o despreparo dos avaliadores;



a falta de comunicação e/ou comunicação deficiente entre avaliadores de avaliados.

Ao analisar o grau de influência dos gestores de recursos humanos na forma como as
organizações encaram e percebem a política de desenvolvimento de pessoas do governo
federal, Cavalcante (2013) conclui que esta influência praticamente não se faz nota, o que a
leva a propor que o órgão central implemente uma série de iniciativas com a finalidade de
incluir esses gestores nos processos de formulação e de implantação de novas diretrizes
estratégicas de gestão organizacional.
Nascimento & Simões (2011) oferecem um novo enfoque que enriquece o nosso escopo de
desafios a serem superados, agora sob a perspectiva da gestão de conflitos. As pesquisadoras
encontram aspectos positivos nas divergências internas entre os servidores da instituição de
ensino pesquisada, mas revela que muitos têm efeitos ruins para as pessoas envolvidas e para
toda a organização. Nesse sentido, elas revelam que:
(...) vários conflitos interpessoais são notórios, e que os mais relevantes são os
conflitos de carreira entre grupos com formação acadêmica e enquadramento
funcional diferentes, que também envolvem disputas políticas, interesses
divergentes, relações de poder e até mesmo concepções pedagógicas contrárias.
(Nascimento & Simões, 2011, p. 34)

Ainda na visão de Nascimento & Simões (2011), mister ressaltar as conclusões acerca da
importância do papel do gestor na intermediação e na solução desses conflitos, que tem em
suas mãos a possibilidade de mediar a situação e guiá-la para um desfecho muito melhor para
todas as partes envolvidas. As pesquisadoras também citam a desmotivação, a insatisfação e a
fata de comprometimento com a instituição como consequências da existência de conflitos
interpessoais.
Nicolazzi (2013), ao analisar a crença de um grupo de servidores quanto à gestão de pessoas
por competências, deparou-se com uma compreensão conceitual distorcida por parte dos
funcionários, já que estes acreditavam que poderiam ter suas competências aleatórias melhor
aproveitadas pela instituição, como se esta última fosse conceber cargos que se enquadram ao
perfil de seus membros, quando, na verdade, os membros é que deveriam ser preparados e
estimulados para desenvolver as habilidades essenciais para cada atividade ou função.

A crença de que a implementação da Gestão de Pessoas por Competências
proporcionará a realocação das pessoas em cargos que estariam de acordo com
competências e vontades dos servidores foi outro aspecto que se destacou dentre os
discursos dos participantes. Acreditar no novo modelo de gestão, que é baseado em
competências, supõe a crença no aproveitamento de competências individuais que
foram desenvolvidas aleatoriamente pelos próprios servidores em cursos de
graduação, mestrado, especializações e em demais tipos de capacitação, que muitas
vezes não estão associados à função que escolheram exercer na administração
pública. (Nicollazzi, 2013, p. 76)

Nicolazzi (2013) reitera a importância de se trabalhar na sensibilização dos servidores antes
da implementação de cada nova política ou modelo, da mesma forma que é essencial
identificar as crenças e ajustá-las antes da implementação de qualquer mudança.
Esta é uma conclusão que também já havia sido apontada por Silva (2008), em estudo gestão
do conhecimento e gestão de pessoas nas organizações públicas. Na visão de Silva (2008),
muito ainda precisa ser feito para que as melhores práticas sejam implementadas no setor
público, sobretudo para alinhar algumas boas iniciativas à estratégia institucional.
Silva (2008) também revela que muitos servidores têm o seu desempenho e nível
motivacional afetado por conta de desvios de função, já que passam a realizar atividades que
não são inerentes ao cargo para o qual prestaram concurso público, devendo ocorrer a revisão
do desenho desses cargos e funções.
No entendimento de Amaral (2013), em estudo sobre a gestão por competências na
Administração Pública, ainda temos muitas barreiras a superar para uma melhoria
significativa em nossa gestão de pessoas, sendo possível elencar uma série de limitações,
como:


a ausência de sensibilização dos dirigentes;



a falta de pessoal qualificado para implementar novas diretrizes;



a ausência do sistema de apoio (Sistema de Gestão por Competências);



a fragilidade do planejamento;


absoluta carência de ações que motivem e propiciem o comprometimento dos
servidores;

a coleta de dados que não servem a nenhum propósito, pois as informações não são
utilizados na prática; e

nenhuma mudança significativa proveniente da implantação do modelo de gestão por
competência, o que demonstra a sua total inocuidade.
Entretanto, em que pese a multiplicação de iniciativas mal sucedidas, Brandão et al (2013)
estudaram as questões acerca da gestão de pessoas no caso da incorporação do Banco Nossa
Caixa pelo Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujos cargos de gestão é
determinado pelo governo (controlador da companhia). Conforme exposto naquela pesquisa,
os resultados revelaram que os funcionários egressos tinham uma percepção muito positiva
sobre o processo de incorporação de pessoas ocorrido à época, com excelentes indicadores de
satisfação no trabalho, capacitação, comunicação, dentre outros.
2.2 Teoria da expectativa (expectância)
A teoria da expectância (ou teoria das expectativas) foi desenvolvida por Victor Vroom
(1962) com base na constatação de que as pessoas se comportam de acordo com a percepção
que têm da probabilidade de que seus esforços irão levar a um dado nível de desempenho.

Este mesmo desempenho, por sua vez, resulta em maiores resultados para a pessoa ou, mais
valor.
Como podemos notar, existem três eventos citados: expectativa, esforço e desempenho. Nesse
sentido, as pessoas normalmente desenvolvem dois tipos de crenças que interligam os três
eventos acima:

Expectativa, que liga esforço e desempenho e se refere à impressão que as pessoas têm
quanto à probabilidade de que seus esforços lhes permitirão atingir suas metas de
desempenho.

Instrumentalidade, que conecta desempenho a resultados e se refere à probabilidade
percebida de que o desempenho se fará acompanhar de um determinado resultado.

Valência, que trabalha o valor de um resultado para a pessoa que o contempla,
podendo ser positiva como no caso de uma viagem internacional, um bônus salarial, ou
negativa, como no caso em que cresce o ressentimento de outros membros da equipe com o
desempenho acima da média de um dos indivíduos ou situações de inveja.
Para os estudiosos da teoria da expectância, uma pessoa não estará altamente motivada se:

acreditar que não poderá ter desempenho bom o bastante para atingir os resultados
positivos que sabe que a organização proporciona aos de alto desempenho;

souber que pode realizar a tarefa e estiver bastante certa de quais serão os resultados
finais (promoção, salário melhor...), mas não desejar esses resultados ou acreditar que os
resultados negativos superam os positivos (expectativa e instrumentalidade altas, mas baixa
valência);

souber que pode realizar as tarefas e desejar os resultados decorrentes, mas duvidar de
resultados derivados do desempenho e do esforço (expectativa e valência positivas, mas baixa
instrumentalidade);
Considerando isso, o gestor que deseja ver suas equipes motivadas deve:


Maximizar as expectativas;



Identificar o que realmente tem valor para a sua equipe;



Fazer do desempenho um instrumento para resultados positivos.

2.3 O Modelo de enriquecimento de cargos de Oldman e Hackman
De acordo com este modelo desenvolvido pelos cientistas Hackman & Oldham em 1980, os
melhores resultados ocorrem quando as pessoas experimentam três estados psicológicos
críticos (Hackman & Oldham, 2005), quais sejam:

Acreditam estar fazendo algo significativo, porque o seu trabalho é importante para
outras pessoas.


Sentem-se pessoalmente responsáveis pelo seu trabalho.



Ficam sabendo quão bem realizaram o seu trabalho.

E estes estados psicológicos podem ser atingidos, simultaneamente quando cinco dimensões
centrais estão presentes nos cargos. São elas:
a)
Existe demanda para uma variedade de competências nas mais variadas atividades da
organização, de modo que o colaborador não fique preso a uma mesma atividade por toda a
sua história profissional.

b)
Os colaboradores podem observar a importância das suas funções nos resultados
finais.
c)
As tarefas e funções são importantes para a vida de outras pessoas, são dotadas de
significado e valor para terceiros, de modo que podem gerar reconhecimento pelo bom
trabalho realizado.
d)
Existe liberdade para a tomada de decisões e o colaborador não fica adstrito somente a
funções engessadas e obrigado a seguir uma enorme cartilha de regras.
e)
Existe feedback. Os colaboradores recebem informações sobre o próprio desempenho
de modo que podem trabalhar para melhorar seus resultados.
3 Procedimentos metodológicos
A presente pesquisa é um estudo qualitativo, quanto à forma de abordagem, por se basear na
compreensão de preceitos subjetivos do conhecimento humano, além de desenvolver um
estudo em que as informações são oriundas de fontes bibliográficas qualitativas.
Caracteriza-se por ser uma verdadeira pesquisa bibliográfica, lastreada em estudos
preexistentes, utilizando-se do método indutivo.
Ademais, adotamos para classificação da pesquisa a taxionomia proposta por Vergara (2010),
que apresenta como referência de análise essencial: quantos aos fins e quantos aos meios.
Quanto aos fins, este trabalho é classificado, como pesquisa explicativa, já que buscamos
identificar e esclarecer os principais desafios à gestão de pessoas na administração pública no
Brasil.
Quanto aos meios, a presente pesquisa é essencialmente bibliográfica, pois se trata de “estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (Vergara, 2010).
Superada a taxonomia metodológica, Vergara (2010) conceitua universo de pesquisa como
“um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo), que possuem as
características que serão objeto de estudo”, e amostra como “uma parte do universo escolhida
segundo algum critério de representatividade”. Dessa forma, o universo do estudo em questão
é o serviço público brasileiro, sobretudo as pessoas e os problemas correlatos desse universo.
Para a seleção do repertório bibliográfico foi realizada um procedimento bibliométrico
simplificado, através da busca de pesquisas na base de dados da CAPES disponível na
internet (www.periodicos.capes.gov.br), e que reúne diversos bancos de publicações
acadêmicas a nível nacional e internacional.
Realizamos consulta com a seguinte expressão "gestão de pessoas na administração pública",
optando pela ordem de relevância definida pela CAPES. Foram levantadas 874 publicações,
dentre as quais apenas as 60 primeiras foram analisadas. Dos 60 estudos analisados, apenas 13
apresentaram real alinhamento com a finalidade deste trabalho e foram todos utilizados como
referencial teórico desta pesquisa.
4 Desenvolvimento
A revisão bibliográfica a respeito da gestão de pessoas no Brasil nos permitiu o
desenvolvimento de um quadro, no qual os principais problemas apontados foram listados,
conectando-os diretamente aos estudiosos que o citaram.
Neste sentido, optamos por listar apenas aqueles problemas que foram vislumbrados por, ao
menos, dois estudos revisados, de modo que obtivemos o seguinte resultado:

Descrição do Problema Encontrado

Pesquisadores

Falta de feedback

Fetzner et al (2010) e Silva (2001)

Despreparo do avaliador para aplicar a avaliação de desempenho Fetzner et al (2010) e Silva (2001).
Falta de sensibilização prévia para compreender o processo e
poder influenciar nos seus destinos

Fetzner et al (2010), Nicolazzi
(2013), Véras (2013), Silva (2001),
Amaral (2013)

Falta de mensuração e acompanhamento dos resultados.

Fetzner et al (2010), Amaral
(2013) e Silva (2001).

Baixo volume de produção científica na área de gestão de
pessoas na administração pública

Fiuza (2010), Cavalcante (2013)

Maior necessidade de alinhamento das práticas com a estratégia
institucional.

Silva (2008) Amaral (2013)

Ausência de Planejamento

Silva (2001) Amaral (2013)

TABELA 01 - Problemas Encontrados x Pesquisadores

Ao cruzarmos as informações coletadas acima com as duas teorias clássicas analisadas (teoria
da expectância e teoria do enriquecimento de cargos), foi possível construir uma segunda
série de quadros que colocam alguns dos problemas mais recorrentes de frente para a sua
exata previsão teórica, o que termina por viabilizar um sadio debate sobre possíveis soluções,
todas previamente defendidas pelos estudiosos que desenvolveram estes ensaios teóricos.
Inicialmente, quanto à teoria da expectância, antes de expormos os resultados da nossa
análise, é importante lembrar que, segundo este postulado, uma pessoa não estará realmente
motivada se:

Elemento 01 - Acreditar que não poderá ter desempenho bom o bastante para atingir
os resultados positivos que sabe que a organização proporciona aos de alto desempenho.

Elemento 02 - Souber que pode realizar a tarefa e estiver bastante certa de quais serão
os resultados finais (promoção, salário melhor...), mas não desejar esses resultados ou
acreditar que os resultados negativos superam os positivos (expectativa e instrumentalidade
altas, mas baixa valência).

Elemento 03 - Souber que pode realizar as tarefas e desejar os resultados decorrentes,
mas duvidar de resultados derivados do desempenho e do esforço (expectativa e valência
positivas, mas baixa instrumentalidade).
Descrição do Problema
Encontrado

Falta de feedback.

Teoria da expectância
A falta de feedback perfaz todos os três elementos citados pela teoria
da expectância, de modo que, à luz daquele arcabouço teórico, fica
praticamente impossível que alguém se motive diante de
circunstâncias tão desfavoráveis.

Despreparo do avaliador Entendemos que o elemento desmotivador mais adequado ao caso é o
para aplicar a avaliação de elemento 3, já que, se o avaliador não está preparado, há grandes
desempenho.
chances de o avaliado duvidar dos resultados derivados do seu

desempenho e do seu esforço.
Falta
de
sensibilização
A falta de sensibilização é um problema que perfaz ou tangencia os
prévia para compreender o
três elementos desta teoria. Não há como se falar em expectativa,
processo e poder influenciar
instrumentalidade e valência elevadas, sem sensibilização.
nos seus destinos.
Identificamos maior correlação com o terceiro elemento, pois os
Falta de mensuração e resultados do seu desempenho estão em cheque. Não há nenhuma
acompanhamento
dos certeza, por parte do servidor, de que um maior esforço ou
resultados.
performance da sua parte trará efeitos positivos visíveis para
terceiros, ou mesmo, para a entidade.
Baixo volume de produção
científica na área de gestão
Não se aplica.
de pessoas na administração
pública.
Maior
necessidade
de
alinhamento das práticas
com
a
estratégia
institucional.

Este é um problema que se relaciona diretamente a todos os
elementos desmotivadores citados por Victor Vroom. Como tem
relação direta com o planejamento estratégico, a justificativa do item
abaixo termina por complementar esta conclusão.

Ausência de Planejamento

Este é um problema de estratégia. Se não há plano, todos os métodos
e ações passam a ser questionáveis, pois não há absolutamente nada
que fundamente a sua aplicação, tampouco o seu alinhamento
institucional. Este é o maior desafio de todos, já que toda a
organização acaba se movendo de um modo um tanto quanto caótico,
sem um direcionamento a ser seguido. Por conta disso, entendemos
que todos os elementos de Vroom se relacionam com este desafio,
que deve ser o primeiro a ser superado.

TABELA 02 - Descrição dos Problemas x Teoria da Expectância

No que se refere especificamente à teoria de Hackman & Oldham, devemos nos lembrar que,
para que os colaboradores atinjam um estado psicológico pleno para que se sintam motivados
e, consequentemente, atinjam melhor performance, faz-se necessário observar as cinco
dimensões a seguir:

1ª Dimensão - Existe demanda para uma variedade de competências nas mais variadas
atividades da organização, de modo que o colaborador não fique preso a uma mesma
atividade por toda a sua história profissional.

2ª Dimensão - Os colaboradores podem observar a importância das suas funções nos
resultados finais.

3ª Dimensão - As tarefas e funções são importantes para a vida de outras pessoas, são
dotadas de significado e valor para terceiros, de modo que podem gerar reconhecimento pelo
bom trabalho realizado.

4ª Dimensão - Existe liberdade para a tomada de decisões e o colaborador não fica
adstrito somente a funções engessadas e obrigado a seguir uma enorme cartilha de regras.

5ª Dimensão - Existe feedback. Os colaboradores recebem informações sobre o
próprio desempenho de modo que podem trabalhar para melhorar seus resultados.
Com base nisso, vamos ao quadro que analisa todos os problemas elencados à luz desta última
teoria.

Descrição do Problema
Encontrado
Falta de feedback.

Teoria do enriquecimento de cargos
Ofensa clara à 5ª dimensão, além de prejuízo às 2ª e 3ª dimensões,
como efeito colateral da falta de feedback.

Despreparo do avaliador Esta carência apenas traz prejuízos potenciais, sendo que não
para aplicar a avaliação de podemos afirmar, sem estudos prévios, a correlação entre esta
desempenho.
deficiência e impactos nas dimensões desta teoria.
Falta
de
sensibilização
prévia para compreender o
processo e poder influenciar
nos seus destinos.

Este problema impacta todas as dimensões desta teoria, direta ou
indiretamente. Não há como se falar do preenchimento de qualquer
um dos requisitos acima sem que ocorra uma sensibilização prévia
das pessoas envolvidas.

Falta de mensuração e Este problema contraria, de modo direto, a 2ª dimensão. Afinal, como
acompanhamento
dos avaliar a importância de uma função se ninguém mensura ou
resultados.
acompanha os resultados finais?
Baixo volume de produção
científica na área de gestão
Não se aplica.
de pessoas na administração
pública.
Por este ser um problema de alinhamento estratégico, responsável por
todo o desdobramento de práticas e atividades que se vê, não
Maior
necessidade
de
podemos ignorar o seu efeito negativo sobre todas as dimensões
alinhamento das práticas
citadas acima. Talvez, junto com o problema da ausência de
com
a
estratégia
planejamento (conforme item abaixo), este seja o maior problema de
institucional.
todos na administração pública, e o responsável pelos resultados ruins
que identificamos na realidade do serviço público brasileiro.
Ausência de Planejamento

Idem item acima.

TABELA 03 - Descrição dos Problemas x Teoria do Enriquecimento de Cargos

O desenvolvimento dos quadros analíticos acima permite que avancemos um pouco mais e
descortinemos algumas soluções para as questões elencadas. Em primeiro lugar, entendemos
que, tanto o problema de ausência de planejamento estratégico, quanto o de falta de
alinhamento institucional, devem figurar como os primeiros problemas de gestão que
precisam ser enfrentados, com consequente mitigação dos seus efeitos colaterais.
Talvez, a capacitação em planejamento estratégico e suas ferramentas gerenciais, aplicada aos
gestores institucionais, seja uma necessidade imperiosa, que vem antes de qualquer outra, já
que impactam diretamente todos os elementos e dimensões de ambas as teorias estudadas,
causando prejuízos em todos os aspectos analisados.
No que se refere à falta de sensibilização dos servidores, ao despreparo do avaliador, à
ausência de feedback, e à falta de mensuração e acompanhamento dos resultados, devemos
nos lembrar que, como vimos, todas estas carências impactam negativamente os níveis de
motivação dos colaboradores. Como soluções potenciais, à luz dos preceitos teóricos,
recomenda-se que:

1 - Os gestores sejam capacitados para melhor identificar os valores pessoais e coletivos
dos seus subordinados e equipes de trabalho, bem como, alinhar os valores percebidos aos anseios
institucionais.


- Programas de conscientização dos colaboradores sejam desenvolvidos, sobretudo no que
concerne à missão institucional, aos seus objetivos e à correlação entre estes elementos e a função
desempenhada por cada integrante.


- Ações de potencialização dos instrumentos oficiais de comunicação organizacional
sejam implementadas, de forma que os muitos ruídos, mitos e crenças sejam mitigados,
permitindo um melhor alinhamento entre as pessoas, repartições, equipes, líderes,
departamentos e entidades.

Ressalta-se que estas três sugestões não podem ser empreendidas de modo isolado ou
por setores específicos da organização. Elas devem ser uma iniciativa de todos, em conjunto,
em prol de todos os envolvidos, inclusive da própria sociedade.
5 Considerações Finais
A revisão bibliográfica, quanto à gestão de recursos humanos no país, permitiu trazer à tona
os principais, e mais recorrentes, problemas e desafios a serem superados pelos governantes,
gestores e, porque não, pela própria sociedade brasileira.
Também foi possível descortinar os aspectos centrais de duas das mais renomadas teorias de
desenvolvimento de pessoas: os estudos sobre à expectância, de Victor Vroom, e a teoria
sobre o enriquecimento de cargos, de Hackman & Oldham.
Toda a análise desenvolvida neste estudo bibliográfico nos permitiu, como era o nosso
objetivo geral, encontrar forte correlação entre as bases científicas e a problemática da gestão
de pessoas na administração pública no Brasil.
Com isso, foi possível vislumbrar um conjunto de soluções que podem se apresentar como
soluções eficazes aos desafios que precisamos enfrentar o quanto antes.
Deste modo, acreditamos que, longe de ser conclusiva, esta pesquisa tenha contribuído para o
debate acadêmico, além de servir como base de sugestões práticas para implementação no dia
a dia das instituições públicas, que tenham na melhoria de suas práticas um objetivo a ser
perseguido.
Por fim, sugerimos que estudos futuros nesta seara venham a realizar o cruzamento dos
problemas encontrados na sistemática brasileira com outras teorias de desenvolvimento de
pessoas, de modo a tornar mais rico o arsenal de soluções a dispor dos nossos gestores
públicos, da mesma forma que termina por enriquecer o diálogo científico, que é tão carente
nesta temática.
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