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Resumo:
Com a criação e implantação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de
Viçosa/RN/RN no ano de 2002, o prefeito municipal buscou de forma sistemática e efetiva a
erradicação de problemas inerentes ao ordenamento de cargos, salários e funções, antes desordenados
e sem uma estrutura legal que atendesse as necessidades individuais e coletivas dos servidores efetivos
e comissionados. Neste sentido, o presente estudo buscou analisar a efetividade do PCS do município
de Viçosa/RN/RN e sua relevância na satisfação dos servidores. O estudo considerou como universo
259 servidores efetivos e comissionados com uma média amostral de 155 servidores distribuídos na
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SMAPF), Secretaria Municipal de
Educação (SME) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os benefícios advindos de sua implantação
foram imediatos, o mesmo proporcionou melhorias na estrutura administrativa, salarial e na definição
de cargos, especificando as atribuições, deveres e responsabilidades dos servidores, bem como,
monitoramento das despesas com pessoal. Para os servidores, sua relevância está na legitimidade do
documento que lhes asseguram direitos, estabelecendo deveres e responsabilidades inerentes a cargos
e funções. Porém, com fragilidades por não mensurar e recompensar os servidores comprometidos
com a eficiência e eficácia na utilização dos recursos e na prestação dos serviços aos cidadãos.
Percebe-se que o PCS do município de Viçosa/RN/RN encontra-se em vigor e efetivamente
implantado, porém carecendo de atualizações.
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Resources Polices Human in Public Management: A study of the Plan
of Positions and Salaries of Viçosa/RN Municipal Servers - RN
Abstract
With the creation and implementation of the Plan of Positions and Salaries of Viçosa/RN/RN Municipal Public
Servants in 2002, the mayor sought to systematically and effectively eradicate problems inherent in planning,

salaries and functions before jumbled and without an cool that meets the individual and collective needs of actual
and commissioned servers. In this sense, the present study investigates the effectiveness of the Viçosa/RN/RN
city of PCS and its relevance in the satisfaction of servers. The study considered 259 universe effective and
commissioned servers with a sample mean of 155 distributed servers in the Municipal Administration, Planning
and Finance (SMAPF), Municipal Education (SME) and the Municipal Health Secretariat (SMS). The benefits
of its implementation were immediate, it provided improvements in administrative, salary structure and defining
positions, specifying the tasks, duties and responsibilities of the servers, as well as monitoring of personnel
expenses. For servers, their relevance is the legitimacy of the document to ensure their right, establishing duties
and responsibilities inherent in the duties and functions. But with weaknesses not measure and reward the
servants committed to the efficient and effective use of resources and delivery of services to citizens. It is noticed
that the Viçosa/RN/RN PCS is in place and effectively implemented, but lacking updates.
Key-words: Plan of Positions and Salaries, Municipal Public Management, Municipal Management.

1 INTRODUÇÃO
Os Planos de Cargos e Salários (PCS) das organizações públicas quando bem administrados,
obedecendo normas e requisitos técnicos pertinentes aos cargos e funções nas diversas áreas
operacionais, reforçam a sua relevância tornando-se uma ferramenta indispensável na
construção, implementação e controle sistêmico das políticas internas e externas. Em função
das eventuais transformações impostas pelo ambiente em que estão inseridas, fortalece os
laços e redesenha continuamente as bases estruturais de forma a atender satisfatoriamente as
necessidades dos ocupantes dos cargos, assim como o alcance das metas e objetivos da
organização.
Porém, poucos são os estudos desta natureza realizados em municípios brasileiros de pequeno
porte, principalmente os que possuem menos de 5 mil habitantes. Esse entendimento ficou
justificado após busca ativa em sites oficiais, publicações científicas e publicações do
Governo
do
RN
(http://www.periodicos.capes.gov.br/;
http://www.spell.org.br/;
http://www.femurn.org.br/; http://www.rn.gov.br/; entre outros) e não foram encontrados
outros estudos desta natureza.
Contrapondo este cenário a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN/RN no ano de 2002 implantou
o PCS no município que tem a menor população do Rio Grande do Norte (RN) em
conformidade com a Lei 007/2002 que dispõe sobre a criação e implantação do PCS. O
intuito foi criar um instrumento de atuação governamental que contribuísse com o
desenvolvimento funcional, dispondo em grupo de atividades, de forma sistemática e continua
a estruturação dos cargos, salários e funções inerentes aos diversos grupos funcionais.
Conforme coloca Motta (1997, apud SANTOS, 2010), este mundo globalizado e competitivo
e de tendência à uniformização tecnológica, o diferencial de qualidade das instituições se dá
pela competência de seu capital intelectual. As pessoas, quando valorizadas, motivadas e
comprometidas colocam à disposição das organizações seus conhecimentos, habilidades e
múltiplas experiências, que, se bem aproveitados, contribuem decisivamente para o
desenvolvimento organizacional.
Nesse sentido, o presente trabalho consiste em analisar a efetividade do Plano de Cargos e
Salários do município de Viçosa/RN e sua relevância na satisfação dos servidores, decorrentes
da implantação e execução no dia a dia dos servidores, entidades e órgão municipais.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Nesta parte apresenta-se uma síntese das Políticas de Recursos Humanos nas organizações,
definições sobre Gesão Pública Municipal e finaliza com uma abordagem sobre Gestão de
Pessoas no Serviço Público.

2.1 Políticas de Recursos Humanos
As políticas de Recursos Humanos (RH) consistem em orientar e definir os limites dentro dos
quais as ações devem ocorrer. No entanto, é de competência da área de RH a elaboração das
políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas. Essas políticas são
compreendidas como princípios e diretrizes que balizam decisões e comportamentos da
organização e das pessoas, e as práticas, como os diversos tipos de procedimentos, métodos e
técnicas utilizados para implementação de decisões e para nortear as ações no âmbito da
organização e na relação com o ambiente externo. Neste sentido, a Administração de
Recursos Humanos é compreendida como uma série de decisões integradas que formam as
relações de trabalho; sua qualidade influencia diretamente a capacidade da organização e de
seus empregados em atingir seus objetivos (CHIAVENATO 2004; DUTRA 2008;
MILKOVICH E BOUDREAU 2013).
Chiavenato (2004) ao elencar algumas políticas e práticas inerentes à gestão de pessoas as
classificam como: análise e descrição de cargos e modelagem do trabalho; recrutamento e
seleção de pessoal e admissão de candidatos selecionados; orientação e integração de novos
funcionários; administração de cargos e salários; incentivos salariais e benefícios sociais;
avaliação do desempenho das pessoas; comunicação aos funcionários; treinamento e
desenvolvimento das pessoas; higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho; relações
com os empregados e relações sindicais.
O reconhecimento e valorização do indivíduo “pessoa” como ferramenta principal para o
crescimento e permanência organizacional em um mercado amplamente competitivo, exigem
dos profissionais de RH, maior flexibilidade e competência na descrição, reformulação e
implantação dos novos cargos e funções empresariais.
Para tanto, é imprescindível às organizações contemporâneas contar com profissionais de RH
capacitados e comprometidos com a ética organizacional e pessoal dos colaboradores, haja
vista as competências e responsabilidades atribuídas a esse profissional responsável pelo
planejamento das atividades que vão desde a criação e modelagem dos cargos passando pelo
processo de recrutamento e seleção de pessoal, seguido pela administração de cargos e
salários e demais atribuições.
2.2 Gestão Pública e Gestão Municipal
Gestão Pública é o Estado em ação, mobilizando diversos recursos a favor da coletividade. A
Constituição Federal de 1988 estabeleceu diversos princípios que devem nortear a
Administração Pública. O artigo 37 estabelece que a Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ainda com base na Constituição, a Administração direta inclui os serviços desempenhados
pela estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios (no caso da
administração federal). A administração indireta ou descentralizada inclui as autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Para Moraes (2003
apud COSTIN, 2010), a Administração Pública pode ser definida “objetivamente” como “a
atividade concreta e imediata que o estado desenvolve para assegurar interesses coletivos”
como saúde, educação ou proteção à infância e, “subjetividade como conjunto de órgão e de
pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado”.
Matias-Pereira (2009, p. 62) define a administração pública como “o conjunto de serviços e
entidades incumbidos de concretizar as atividades administrativas, ou seja, da execução das
decisões políticas e legislativas”. Ainda mais, com o propósito de administrar os bens e
interesses da comunidade para o alcance do bem comum. Essa definição apresentada por

Matias-Pereira (2009) exige dos gestores municipais e do departamento de RH, amplos
conhecimentos inerentes a missão, visão e objetivos dos órgãos e entidades governamentais,
bem como do nível de conhecimentos, habilidades e competências individuais e coletivas dos
colaboradores de forma a atender satisfatoriamente os resultados planejados.
2.3 Gestão de Pessoas no Serviço Público
Discorrer sobre esse tema é essencial para melhor compreendermos a importância dessa
atividade no tratamento das pessoas e de questões fundamentais tais como, liderança, a gestão
de carreira, definições de cargos, os padrões de comunicação, o clima organizacional, entre
outros fenômenos relevantes a administração pública. Para Marconi (2010) o planejamento da
força de trabalho é fundamental, e se constitui como:
[...] o processo que deve possibilitar a estimativa da magnitude do quadro de
servidores de uma organização, de uma área ou que efetuam determinado processo de
trabalho, bem como a definição das habilidades, experiências, conhecimentos e
atitudes adequadas para desempenhar as tarefas corretas no local e momento oportuno,
de forma a contribuir para o alcance das metas e o sucesso da organização [...]
(MARCONI, 2010, p. 114, 115).

De acordo com Roseane Schikmann (2010, p. 14), a forma como a gestão dos recursos
humanos é realizada hoje se deve a um conjunto de características comuns à maioria das
organizações públicas e que podem ser evitadas. Entre elas, destacam-se: (pouca ênfase no
desempenho, o papel da gratificação, rotatividade na ocupação de posições de chefia, limite a
postura inovação, rigidez imposta pela legislação). Ainda em conformidade com a autora em
muitas organizações públicas:
A gratificação é utilizada como forma improvisada de compensação à impossibilidade
de aumento salarial. Tal fator constitui uma deformação da verdadeira função de
gratificação, que foi criada para contemplar funções desempenhadas que apresentam
algum risco ou esforço adicional aos previstos na execução da maior parte das tarefas
da organização (ROSEANE SCHIKMANN, 2010, p. 16).

É imperativo ressaltar a importância da transparência na formulação das políticas de Recursos
Humanos (RH) adotadas na organização para o fortalecimento dos vínculos
organização/servidor através de políticas de valorização e reconhecimento pessoal e
profissional do funcionário como treinamento, desenvolvimentos, progressão na carreira e
salários compatíveis com a função e as competências individuais e coletivas no ambiente
corporativo.
2.3.1 Carreira no Serviço Público
Costin (2010, p. 160), coloca que a administração pública tem suas próprias formas de
recrutamento e seleção, com base em dispositivos legais específicos e detalhados. Entre elas
destacam-se:
Acesso a cargos Feito mediante concursos públicos, que devem ser amplamente divulgados,
públicos
assegurar impessoalidade na administração de provas, análise de títulos e
eventuais entrevistas e provas práticas.
Acesso a cargos Pode ser feito por meio de processos seletivos simplificados que também
temporários
incluem provas e o respeito aos princípios da impessoalidade e publicidade.
Acesso a cargos Normalmente feito por nomeação direta pelo titular do órgão ou pelo chefe do
de confiança
executivo.
Quadro 1 - Formas de Recrutamento e Seleção

Após o recrutamento e seleção legalmente instituídos, o próximo passo é a investidura e
permanência do novo funcionário no cargo. Mas como estimular os novos contratados e os
veteranos a permanecerem ativamente desenvolvendo suas atividades e funções evitando o
absenteísmo e rotatividade no ambiente de trabalho? Conforme coloca Marconi (2010) é
necessário que exista uma estrutura de incentivo que possibilite incitar, cobrar e premiar o
bom desempenho, a qual se aplica não apenas aos novos servidores, mas também aos do
quadro atual. Sendo na estrutura de carreira que se define as atribuições e os intervalos de
progressão, além dos valores de cada interstício.
Na maioria das instituições não há políticas definidas para o desenvolvimento do funcionário
por meio de treinamento e progressão na carreira. A progressão na carreira, quando existe,
está ligada à permanência no cargo, e as gratificações costumam levar em conta o tempo de
serviço (Marconi, 2005, p. 3). O mesmo autor assegura que uma estrutura de progressão
adequada para as carreiras é fundamental porque suas características definem a forma e os
incentivos ao desenvolvimento do servidor, cujas regras devem associar a ascensão do
funcionário ao acúmulo de suas competências, atribuições e ao seu desempenho.
2.3.2 Plano de Cargos e Salários na Gestão Pública Municipal

O Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais é um instrumento legalmente
constituído, determinante do desenvolvimento por área de atuação funcional e governamental,
composto por sistemas tradicionais de remuneração que têm como base, na sua parte fixa, a
administração de salários, que se constitui relevante processo de gestão de pessoas, na medida
em que é esperado dos gestores organizacionais o pagamento de uma remuneração justa,
equilibrada e condizente com o desempenho funcional do empregado.
Para Santos (2010, p. 223), o modelo de remuneração fixa funcional adotados nas
organizações públicas é determinado pela estruturação dos cargos e salários objetivando
assegurar o equilíbrio interno e externo dos mesmos. Dessa forma, o equilíbrio interno está
diretamente voltado para igualdade salarial entre pessoas, grupos e níveis de atuação, ao passo
que o externo busca igualasse aos valores praticados no mercado de trabalho.
Marconi (2005, p. 3) contextualiza haver uma defasagem em relação aos valores praticados no
setor privado, em função das regras diferentes que regem o processo de formação das
remunerações em cada um dos dois setores – fator que dificulta e reduz a comunicação entre
ambos os mercados de trabalho, e que é prejudicial para o setor público, uma vez que acaba
inibindo o fluxo de pessoas para este setor.
Assim, compreende-se como defasagem salarial, o valor fixo estipulado no PCS legalmente
constituído e praticado no setor público, apresentando como principal fonte de estímulo a
possibilidade da estabilidade no cargo ou função, à segurança e o aumento salarial de acordo
com o serviço, inexistindo a necessidade de melhoria no trabalho para obtê-lo. Ao passo, que
os praticados no mercado externo refletem os padrões estabelecidos nas negociações entre
sindicatos e empregadores podendo os profissionais que exercem a mesma função serem
remunerados de forma diferenciada em consonância com as habilidades, competências e grau
de responsabilidade constituída no cargo.
Lawler (1990, apud SANTOS 2010) ressalta que a remuneração funcional reforça a hierarquia
e o respeito exagerado a normas e procedimentos, diante das inúmeras possibilidades de
insucesso organizacional mediante sistemas centralizadores que inibem a criatividade,
habilidades e atitudes dos colaboradores no desempenhar de suas funções, estudiosos e
pesquisadores da temática em questão, propõe modelos de gestão mais flexíveis, abertos a
valorização e reconhecimento desses profissionais como força motriz e canalizadora dos
interesses institucionais e da prestação dos serviços ao cidadão.

Para Marras (2000, p. 138), [...] “esse modelo pressupõe uma empresa transparente,
empregados responsáveis e uma relação aberta entre as partes, de forma a possibilitar análises
e discussões sobre a relação custo-benefício de ambos”.
Dentre os modelos mais comumente indagados e que melhor se aplica a uma nova forma de
remuneração pública funcional destacam-se: “remuneração variável e a remuneração por
competência”.
A remuneração variável para Wood Jr. e Picarelli (1996 apud SANTOS, 2010) constitui-se de
diferentes modalidades, tais como: bônus institucional; comissionamento, ganhos de
produtividade; Participação nos Lucros ou Resultados (PLR); incentivos individuais ou
grupais; plano de distribuição e/ou compra de ações da empresa (conhecidos como stock
options); entre outras. Chiavenato (2004) corrobora ao afirmar que a remuneração variável é a
parcela da remuneração total creditada periodicamente – trimestral, semestral ou anualmente a
favor do funcionário (2004, p. 291). Em relação à remuneração por competência, o mesmo
autor a define como a forma de remuneração relacionada com o grau de informações e o nível
de capacitação de cada pessoa. Santos (2010) reforça ao afirmar que o conceito de
competência baseia-se numa tríade que contempla conhecimentos, habilidades e atitudes,
englobando não só as questões técnicas, mas também aspectos sociais e afetivos relacionados
ao trabalho.
Assim, pode-se inferir que as aplicabilidades desses modelos inovadores de incentivos
salariais quando bem planejados e administrados contribuirá efetivamente para obtenção
sistêmica para ambos os envolvidos, por se tratar de uma forma justa e condizente com as
contribuições individual e grupal dos servidores, alicerçada a missão, visão e objetivos das
instituições e órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto aos objetivos, foram utilizados os procedimentos exploratórios e descritivos mediante
estudo de campo. Para Severino (2007), a pesquisa exploratória busca apenas levantar
informações sobre um determinado objeto, determinando assim um campo de trabalho,
mapeando as condições de manifestação desse objeto. Ao passo que a pesquisa descritiva
caracteriza-se por descrever as técnicas de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 2009).
Dessa forma, buscou-se analisar os motivos pelos quais levaram o Sr. Prefeito Municipal de
Viçosa/RN a elaborar e implantar o Plano de Cargos e Salários - PCS, e a relevância no nível
de satisfação dos servidores. A veracidade das respostas obtidas com o estudo apresentar-seão como essenciais na elucidação das variáveis estudadas, haja vista tratar-se do mesmo
gestor municipal responsável pela criação e implantação do PCS na PMV após 13 anos de sua
vigência. Para tanto, determinou-se como campo de estudo a área de Recursos Humanos - RH
da PMV, mais precisamente os servidores da Secretaria Municipal de Administração
Planejamento e Finanças, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde,
por serem as maiores em números de servidores em pleno exercício e pela acessibilidade na
aplicação dos instrumentos de coletas de dados.
Em relação aos procedimentos técnicos da pesquisa apontados por Gil (2009), optou-se por:
documental e estudo de campo. Documental, por entender a necessidade de consultar parte de
documentos já elaborados, como por exemplo, a Lei Orgânica, e o Plano de Cargos e Salários
do município, fontes primárias de pesquisas indispensáveis na fundamentação desse estudo.

Em conformidade com as definições acima, e objetivando as respostas para a problemática
estudada, buscou-se através dos métodos de coleta de dados de natureza qualitativa e
quantitativa identificar a relevância do PCS para a satisfação dos servidores municipais de
Viçosa/RN, levantando informações que possibilitou descrever as motivações que levaram o
gestor municipal a elaborar e implantar o PCS no ano de 2002, ao mesmo tempo, obteve-se
informações dos servidores municipais contemplados e os não contemplados com o PCS, e foi
possível conhecer a percepção dos gestores sobre a efetividade do mesmo.
Contudo, para maior eficiência da pesquisa, realizaram-se estudos documentais
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças e
Câmara Municipal de Vereadores, concomitante a aplicação de questionários aplicados aos
servidores efetivos e comissionados, bem como, entrevista semiestruturada com o Prefeito
Municipal e entrevistas estruturadas com 3 Secretários: Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças, com a Secretária de Educação e com a Secretária de Saúde,
consolidando-se como fontes importantes de informações para a conclusão deste trabalho. É
importante destacar que o estudo foi realizado nas mencionadas secretarias por serem as
maiores em números de servidores e pela facilidade de acesso as informações nas coletas dos
dados.
A primeira etapa da coleta de dados correspondeu a uma entrevista, realizada com o Prefeito
no dia 10 de abril de 2015, oportunizando identificar as reais motivações para criação e
implantação do PCS; e a percepção do mesmo em relação a sua efetividade. A entrevista com
os secretários ocorreu no dia 17 de abril de 2015. A princípio, identificou-se que dos 3
secretários entrevistados, 2 ocupavam as pastas no momento da criação e implantação do
PCS, ou seja, em 2002, possibilitando obter com riqueza de detalhes as respostas inerentes
aos objetivos propostos.
Por fim, foram aplicados 155 questionários com os servidores efetivos e comissionados da
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finança (SMAPF), Secretaria
Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), diagnosticando
questões pontuais acerca das atividades funcionais e operacionais desempenhadas pelos
servidores em suas respectivas áreas de atuação.
Com a aplicação dos questionários nos dias 20 e 22 de abril de 2015, buscou-se identificar o
grau de satisfação dos servidores contemplados e os não contemplados com o PCS, de modo
que a facilidade de acesso aos servidores nas três secretarias contribuiu efetivamente para o
alcance dos objetivos propostos, e para o retorno de todos os questionários aplicados.
5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados as seguir, foram obtidos mediante aplicação de questionário com perguntas fechadas
e por acessibilidade, bem como, a utilização de entrevista semiestruturada com o prefeito e
estruturada com os secretários, conforme especificações expressas na metodologia.
Com a tabulação dos dados, foi possível mensurar que o número de mulheres que
participaram da pesquisa é maior que o de homens. Os dados coletados mostraram que dos
155 servidores 60,6% são do sexo feminino e 39,3% do sexo masculino, uma diferença
percentual do número de mulheres em relação ao de homens equivalente a 21,3%. Quando
questionados sobre qual vínculo contratual os mesmos possuíam com a organização, 61,3%
afirmaram trabalhar sob regime de comissão e 38,7% são servidores efetivos.
Considerando os servidores selecionados pode-se verificar que o número de servidores
ocupantes de cargos comissionados nas 3 secretarias é maior que os ocupantes de cargos

efetivos. A ocupação desses cargos efetivos existentes na PMV por 40 servidoras (mulheres) e
apenas 20 servidores (homens) está diretamente relacionada à escolaridade das mesmas, haja
vista o ingresso no serviço público ocorrer mediante aprovação em concurso público,
conforme disposto no artigo art. 37 inciso I e II da Constituição Federal.
O Gráfico 1 corresponde a remuneração mensal dos servidores efetivos e comissionados de
acordo com a função e área de atuação exercida por cada indivíduo, o mesmo, apresentam
uma escala salarial que vai de menos de 1 salário à 4 salários, mostrando como ocorre essa
distribuição entre os diversos cargos e funções exercidas pelos colaboradores no interior da
organização.

Gráfico 1 – Remuneração mensal dos servidores efetivos e comissionados da PMV.

De acordo com o Gráfico 1 os servidores efetivos da PMV são maioria entre os que recebem
de 1 à 2 salários, os mesmos respondem por 55% dos funcionários, em comparação aos 26,3%
dos servidores com cargos de comissão. No entanto, quando analisados os que recebem 1
salário, verificou-se que os servidores comissionados sobressaíram em relação aos efetivos,
com 65,3% dos servidores comissionados e apenas 41,7% dos servidores efetivos, a
diferenças de 23,6% do primeiro em relação ao segundo. Essa diferença percentual está
diretamente alicerçada ao número de servidores com cargos em comissão na SMAPF, SME e
SMS ser maior que o de servidores com cargos efetivos. Ainda foi possível identificar entre
os servidores com remuneração de 2 e 3 salários, que os servidores comissionados são
maioria, com 6,3% a medida que os servidores efetivos representam apenas 3,3% da amostra.
É oportuno destacar que esse pequeno número de servidores com remuneração de 2 à 3
salários, está diretamente relacionado aos comissionados ocupantes de cargos de chefia e
direção, bem como, os efetivos habilitados à exercerem suas funções de acordo com a
formação acadêmica e técnica legalmente instituídos por área de atuação.
Os Gráficos 2 e 3 possibilitou acompanhar em percentuais o grau de satisfação

Gráfico 2 – Satisfação dos
Servidores Comissionados.

Gráfico 3 – Satisfação dos
Servidores Efetivos.
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Mostrando-se bastante insatisfeitos com a remuneração recebida mensalmente pelo trabalho
ou atividade executada no ano de 2015, os servidores efetivos e comissionados declararam
não ser justa ou compatível com as atividades e funções desempenhadas.
Dos 155 servidores pesquisados 95 correspondem aos ocupantes de cargos comissionados e
60 aos ocupantes de cargos efetivos. O Gráficos 2 inferi que 61,1% dos servidores
comissionados acham injusto o salário pago pela PMV e 38,9% declararam ser justo.
Semelhante a esses dados, 60% dos servidores efetivos afirmaram também ser injusto o
salário recebido, ao passo que 40% declararam ser compatível com a função ou atividades por
elas desempenhadas dentro da organização. De posse dessas informações, constatou-se haver
uma semelhança percentual no grau de satisfação dos servidores que afirmaram sim, estarem
satisfeitos, e os que declararam não estarem satisfeitos em relação a variável pesquisada.
Sendo que a maiorias dos servidores do município encontram-se insatisfeitos com as políticas
salariais adotadas na organização.
A princípio, verificou-se que uns dos motivos estão diretamente relacionados ao fato de
alguns servidores estarem assumindo funções que não condiz com área de formação, e por
não haver políticas salariais justas que incentive a valorização e reconhecimento das
habilidades e competências desses profissionais quando na execução de suas funções.
Marconi (2010) reforça esse pensamento quando afirma que as políticas salariais devem ser
vistas como justas e consistentes de forma que estimule a atuação dos servidores à eficiência e
eficácia do serviço público. Para tanto, é imprescindível que a organização disponha de
políticas salariais semelhantes aos praticados em outros governos e no setor privado.
Na busca ativa de identificar os principais fatores que motivam os servidores a trabalharem na
PMV, foi permitido aos respondentes duas opções de respostas dentre as noves opções
sugeridas. Com isso, observou-se que os fatores que mais motivam esses profissionais é
gostar do que faz, com 67,74% dos respondentes, ser valorizado e reconhecido pelo trabalho
que executa, com 25,16%. No entanto, fatores como treinamento e participação nas decisões
são os menos relevantes, com 5,16% e 1,93%. Essas informações podem ser visualizadas na
Tabela 1.
Fatores Motivacionais

Número de
respondentes

Classificação
%

Gostar do que faz

105

67,74%

Ser valorizado e reconhecido pelo trabalho que
executa

39

25,16%

Estabilidade no emprego

33

21,29%

Integração da equipe de trabalho

28

18,6%

Oportunidade de crescimento

24

15,48%

Instalações físicas

17

10,96%

Salário somado a benefício

10

6,45%

Treinamento oferecido

8

5,16%

Participações nas decisões

3

1,93%

Tabela 1 – Principais fatores que motivam os servidores a trabalharem na PM de Viçosa/RN.

Partindo do pressuposto que a motivação consiste no conjunto de atitude e valores que
predispõe o indivíduo a agir de modo específico, voltado a alguma meta. Os resultados
obtidos com os servidores da PMV, reforça o pensamento apresentados nas últimas décadas

por sociólogos, psicólogos, e outros teóricos das relações humanas, que o processo
motivacional está além da simples definição da tarefa ou função a ser executada pelos
colaboradores na organização em troca de salários e benefícios previamente estabelecidos.
Neste sentido, é de competência dos gestores públicos do município, mais precisamente os
secretários municipal em conjunto com o departamento de RH, traçar metas e objetivos
institucionais voltados para seleção e contratação de novos funcionários que atendam aos
requisitos técnicos e operacionais da instituição, levando em consideração as habilidades e
competências individuais e coletivas pertinentes a cada indivíduo, bem como os fatores
motivadores da eficiência e da eficácia desses profissionais.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar esse estudo foi possível identificar a preocupação do gestor municipal em manter a
ordem estrutural e salarial dos servidores públicos de Viçosa/RN no ano de 2002.
Incomodado com a atual situação, o Prefeito juntamente com a equipe administrativa e
demais funcionários buscaram por meio do diálogo e das manifestações de ideias, soluções
plausíveis para amenização da problemática existente, bem como, a necessidade de criar e
implantar um instrumento que permitisse gerenciar de forma confiável e consistente as
práticas de remuneração e benefícios capazes de motivar e valorizar o servidor de acordo com
suas habilidades e competências.
Após sucessivas discursões, o prefeito municipal optou naquele mesmo ano por criar e
implantar o PCS, objetivando o ordenamento dos cargos, funções e salários recebidos pelos
servidores em conformidade com os serviços prestados na organização. O mesmo
proporcionou melhorias na estrutura administrativa, salarial e na definição de cargos,
especificando as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes aos servidores, bem como,
no monitoramento das despesas com o pessoal. No entanto, verificou-se haver insatisfações
por parte de alguns servidores, por existirem constantes questionamentos, quanto aos
benefícios oferecidos.
Os desentendimentos entre organização e servidores acerca dos serviços prestados e os
valores recebidos pela execução dos mesmos podem ser frutos da falta de informações
inerentes aos direitos e deveres funcionais, operacionais e financeiros pertinentes a cada grupo
de servidores, bem como, a discrepância dos valores praticada no mercado, ou ao fato de
existirem servidores dotados de habilidades e competência e não serem devidamente
recompensados pelo serviço prestado. Pois, conforme coloca Marconi (2010) uma estrutura de
progressão adequada para carreira é fundamental porque suas características definem a forma
e os incentivos ao desenvolvimento do servidor, cujas regras devem associar a ascensão do
funcionário ao acúmulo de suas competências, atribuições e ao seu desempenho.
Ainda assim, ficou claro na percepção dos gestores que a implantação do PCS na PMV
tornou-se um instrumento de gestão relevante no atendimento das necessidades dos servidores
e da organização. Com a instituição do mesmo, a gestão municipal passou evitar muitos
problemas, cada cargo passou a ter remuneração compatível com a função, e as cobranças
inerentes aos cargos e funções passaram a ser compatível com o estabelecido no PCS.
Para os servidores, a sua relevância está na legitimidade de um documento embora estático e
previsível, lhes asseguram direitos e estabelecem deveres e responsabilidades inerentes a
cargos e funções. Porém, com fragilidades por não mensurar e recompensar os servidores
comprometidos com a eficiência e eficácia aplicada na utilização dos recursos e na prestação
dos serviços aos cidadãos. Portanto, percebe-se que o PCS do município de Viçosa/RN
encontra-se em vigor e efetivamente implantado, porém carecendo de atualizações.
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