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RESUMO 

A reforma administrativa encaminhada ao Congresso Nacional em agosto de 

1995, caracterizada pela intenção de transformar a administração pública 

burocrática em gerencial, completou, em 2015, 20 anos. Esta dissertação teve como 

objetivo analisar se os valores incentivados por essa reforma, sob a ótica de gestão 

de pessoas, são compatíveis com os valores dos servidores que atuam nas 

atividades-fim do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Para analisar os 

comportamentos, valores e orientações individuais dos servidores, o presente 

estudo utilizou as âncoras de carreiras, que são um conjunto de fatores da 

autopercepção do indivíduo associados às escolhas profissionais. Foram analisados 

os desafios para a gestão de pessoas na área pública, os comportamentos e os 

valores dos servidores públicos, bem como as principais diretrizes e decretos que 

balizaram a reforma administrativa. A presente pesquisa, de abordagem 

qualiquantitativa e com finalidade descritiva, foi realizada na cidade do Rio de 

Janeiro no segundo semestre de 2015. Foram aplicados, de forma simultânea, dois 

questionários estruturados, um para mapeamento das âncoras dos 224 funcionários 

da área-fim do INCA e outro para três doutores e especialistas em gestão de 

pessoas na área pública para verificar a intensidade do vínculo entre cada 

orientação da administração gerencial e cada âncora de carreira. Foi identificado o 

ranking dos valores e das âncoras dos servidores do INCA e seis testes de 

hipóteses permitem sustentar que: os valores competitividade, inovação, autonomia, 

meritocracia e competitividade, incentivados pela reforma administrativa, são 

compatíveis com as âncoras de carreiras dos servidores do INCA; o valor confiança 

não está alinhado com as âncoras desses profissionais. Seis regressões múltiplas 

permitiram identificar que apenas o gênero é capaz de impactar a compatibilidade 

entre as âncoras de carreira e cada um dos valores incentivados pela administração 

pública gerencial. Como contribuição prática, destacam-se: i) o método original que 

relacionou as âncoras de carreira com os valores da administração pública 

gerencial, que pode ser replicado em outras pesquisas; ii) a identificação das 

âncoras dos servidores, importante subsídio à implantação de políticas e práticas de 

gestão alinhadas aos valores do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Palavras-chave:  Âncoras de carreira. Valores. Gestão de pessoas. Administração 

Pública. Administração Pública Gerencial. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The Brazilian administrative reform, sent to the National Congress in 1995, 

characterized by the aim of transforming the bureaucratic public administration into a 

managerial one, completed, in 2015, 20 years. This research aimed to analyze if the 

values boosted by this reform, from the perspective of the personnel management, 

are compatible with the values of the (public) servants that operate in the end-

activities of the National Institute of Cancer (INCA), a reference institution in public 

health in Brazil. To analyze the behaviors, values and individual orientations of the 

(public) servants, the present study used career anchors, that are a set of  individual  

self-perception factors that are not forsaken. The challenges for personnel 

management in the public sector were also analyzed, (public) servants behaviors and 

values, as well as the main guidelines and decrees that have arisen since this 

reform. The research has a quantitative and qualitative approach, with a descriptive 

purpose, was conducted in the city of Rio de Janeiro in the 2nd semester of 2015. 

Simultaneously, two structured questionnaires were sent out to be completed and, 

afterwards, analyzed: one to map the anchors of 224 employees of the end-area of 

INCA, and another one to three D.Sc. and experts in personnel management in the 

public sector to check the intensity of the link between each orientation of the 

managerial administration and each career anchor. After ranking the values and 

anchors found in INCA´s workers, it was identified, through six hypothesis tests, that 

the values competitiveness, innovation, autonomy and meritocracy, encouraged by 

1995´s administrative reform act, are compatible with the careers anchors of the 

INCA’s (public) servants, with the exception of the “confidence”. As we analyze the 

individual characteristics, through six multiple regressions, we found out that only 

gender impacts on the compatibility between career anchors and each of the values 

encouraged by the managerial public administration. As a practical contribution, 

stood out the original method that related career anchors with the values of 

managerial public administration and the contribution to make converge the actual 

behavior of public servents with those desired by INCA. 

 

Keywords:  Career anchors. Values. Personnel Management. Public 

Administration. New public management. 
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I INTRODUÇÃO 
 
 
A reforma administrativa, encaminhada ao Congresso Nacional em agosto de 

1995, caracterizada pela intenção de transformar a administração pública burocrática 

em gerencial, está completando 20 anos. Passado este período, é interessante 

analisar se ainda se atravessa um período de transição para a administração 

gerencial ou se houve uma ruptura com o modelo anterior. Este trabalho buscou 

analisar a transição ou ruptura sob a ótica de gestão de pessoas, um dos pilares da 

administração pública gerencial.  

Diferentemente das características dos servidores da administração 

burocrática, como o trabalho que segue as regras claras e legalmente definidas, o 

respeito à hierarquia, o conhecimento especializado e a racionalidade administrativa, 

o modelo previsto pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(BRASIL,1995) previa um perfil profissional mais próximo ao da gestão privada. Com 

a introdução de conceitos marcantes ‒ como o controle posterior, a prestação de 

serviço voltada para o atendimento do cidadão e a organização em poucos níveis 

hierárquicos ao invés de estruturas piramidais ‒, o novo perfil profissional desejado 

para os funcionários públicos, de acordo com Bresser-Pereira e Spink (2006), 

contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional.  

Este novo perfil, que dependia da profissionalização do servidor público, estava 

baseado em comportamentos, valores e orientações profissionais como a autonomia 

administrativa, a competitividade, a inovação, a criatividade, a confiança e a 

meritocracia (BRESSER-PEREIRA E SPINK, 2006).  

Neste sentido, de acordo com Oliveira (2007), importantes iniciativas foram 

tomadas na área de gestão de pessoas, como o estabelecimento do teto 

remuneratório para cargos públicos e cargos eletivos, a definição de situações que 

geram a perda do cargo, o limite para despesas com pessoal, a alteração do sistema 

previdenciário, a introdução do conceito de avaliação de desempenho e gestão por 

competências, a reestruturação de algumas carreiras (gestão, área jurídica, 

finanças, diplomacia) ‒ além da revitalização e fortalecimento da Escola Nacional de 
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Administração Pública (ENAP). Já na restruturação das estruturas administrativas, 

destacam-se os contratos de gestão entre a administração direta e indireta, bem 

como a criação de algumas estruturas, como as agências reguladoras OLIVEIRA 

(2007). 

Logo, de acordo com Marconi (2005), é imprescindível reconhecer que 

funções diferentes implicam diferentes modelos institucionais e requisitos de gestão, 

que as regras dos setores públicos não devem ser necessariamente uniformes, já 

que há diferentes necessidades e que as transformações nos modelos de 

administração envolvem alterações nas práticas objetivas e no comportamento dos 

trabalhadores nas organizações. Partiu-se, então, do pressuposto de que o sucesso 

da implementação dessas mudanças apoia-se, em grande parte, nos valores e 

motivações dos trabalhadores submetidos a essas transformações.   

Então, para melhor compreender o contexto atual do trabalho dos servidores 

públicos e as políticas de gestão de carreiras de pessoas do governo federal, nesses 

últimos 20 anos, que propiciaram recompensas condizentes com a nova 

administração pública, foram identificados os valores, comportamentos e orientação 

atuais desses profissionais e foi verificada sua compatibilidade com as novas 

diretrizes da administração pública. Diante da impossibilidade de tempo e recurso 

para se investigar os diferentes órgãos públicos, foi escolhido, por acessibilidade, o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) para que pesquisa fosse aplicada. É oportuno 

investigar uma instituição como o INCA, por essa instituição ser referência em suas 

atribuições de ensino, pesquisa, prevenção e assistência em oncologia. Além disso, 

presta serviços de interesse da coletividade, de forma direta e, ainda, porque ela 

acredita que seu modelo atual (órgão direto do Ministério da Saúde) tenha chegado 

a um esgotamento, ao ponto de se criar, mediante a Portaria nº 1.045, de 10 de 

dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), um grupo de estudo que buscasse um novo 

modelo de gestão e que lhe garantisse uma maior autonomia e flexibilidade.  

Para analisar os comportamentos, valores e orientações individuais dos 

servidores, o presente estudo utilizou as âncoras de carreiras, propostas por Schein 

(1974). Para ele, as âncoras de carreira são um conjunto de fatores da 

autopercepção do indivíduo, que não abre mão desses quesitos em suas escolhas 

profissionais, mesmo quando estas são difíceis. As âncoras de carreira são um 
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conjunto de motivações, atitudes e valores que guiam e restringem as escolhas de 

carreira de uma pessoa, sendo consideradas, por esse autor, a parte estável da 

personalidade do indivíduo. 

As âncoras de carreira permitem estabelecer uma hierarquia de motivações, 

atitudes e valores individuais. Apoiam, então, o entendimento da intenção dos 

profissionais em valorizar ou não as recompensas oferecidas pela organização.  

Neste trabalho, procurou-se verificar, via identificação das âncoras de carreira, se os 

valores dos servidores do INCA estão alinhados aos valores da administração 

pública gerencial. 

Porém, ressalta-se que o desenvolvimento da administração gerencial e sua 

implementação no Brasil não devem se limitar aos aspectos de gestão de pessoas 

abordados neste estudo e nas novas previsões legais propiciadas pelo novo modelo. 

Pode-se considerar, por exemplo, se os aspectos levantados por Azevedo e Loureiro 

(2003), como a flexibilização e o aperfeiçoamento do modelo burocrático, seriam 

suficientes para a realização dos princípios de boa governança democrática, 

mediante a adoção de formas mais adequadas, ágeis e criativas. 

Neste estudo, são verificadas as premissas definidas pelo Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1995), como a mudança de perfil dos 

servidores públicos e das diversas análises do cenário atual. Dessa forma, esta 

pesquisa pode contribuir, de maneira original, com o conhecimento do tema, ao 

relacionar, mediante informações de três importantes especialistas em gestão de 

pessoas e na área pública, os valores da administração pública gerencial com as 

atitudes, motivação e valores expressos no conceito de âncoras de carreira.  Esta 

relaçã permite, por exemplo, conhecer o quanto a âncora “Estilo de Vida” esta 

relacionada aos valores da inovação e da competitividade. 

Assim, esta dissertação poderá cooperar, mesmo que de maneira indireta, 

para a melhoria das práticas de gestão e a construção de um Estado capaz de 

responder às demandas da sociedade contemporânea.  

O problema, o objetivo, a relevância e a delimitação deste estudo estão 

expressos a seguir.  
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1.1 PROBLEMA 
 
 
As âncoras de carreira dos servidores que atuam nas atividades-fim do INCA 

são compatíveis com os valores incentivados pela administração pública gerencial 

propostos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL,1995) 

relacionados à gestão de pessoas? 

Esses valores estão expressos na seção que trata sobre a delimitação do 

estudo.  

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 Objetivo Final 
 
 
Identificar se as âncoras de carreira dos servidores que atuam nas atividades-

fim do INCA são compatíveis com os valores incentivados pela administração 

pública gerencial propostos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

relacionados à gestão de pessoas. 

 
 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 
 
a) Identificar as principais diretrizes da administração gerencial e sua 

aplicação nos dias de hoje; 

b) Identificar os valores preconizados pela administração pública gerencial na 

gestão de pessoas; 

c) Identificar a correspondência entre os valores da administração gerencial e 

as âncoras de carreira. 
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1.2.3 Objetivo Secundário 
 
 

Analisar o impacto das características individuais (sexo, idade, nível do cargo 

e tempo na instituição) sobre a compatibilidade entre as âncoras de carreira e cada 

um dos valores incentivados pela administração pública gerencial por meio do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) relacionado à gestão de 

pessoas. 

 
 
1.3 RELEVÂNCIA 
 
 
1.3.1 Relevância Prática 
 
 

Nesta pesquisa, buscou-se apresentar um assunto importante para a 

administração pública do ponto de vista da gestão de pessoas e dos modelos 

gerenciais da administração pública.  

Em 2012, por intermédio da Portaria nº 1.045, de 10 de dezembro de 2012 

(BRASIL, 2012), o Ministério da Saúde estabeleceu um Grupo de Trabalho com a 

finalidade de apresentar estudos para um novo modelo de gestão no INCA. Tal 

necessidade foi evidenciada tanto pela Instituição como pelo Ministério da Saúde, 

por acreditarem que o modelo de gestão da administração direta para as instituições 

desta natureza havia chegado a um esgotamento. A instituição propôs a 

implementação de um novo modelo de gestão, que possuísse características 

condizentes com as defendidas pelo modelo gerencial, como, por exemplo, 

autonomia e flexibilidade administrativa e foco no alcance das metas pactuadas.  

Para melhor implementação deste novo modelo, este estudo ganha 

relevância a partir da necessidade de se fazer convergir os comportamentos efetivos 

dos servidores do Instituto no contexto de trabalho com aqueles preconizados na 

administração gerencial, expressos pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (BRASIL, 1995), e desejados pelo INCA. Conhecer e compreender as 

necessidades de seus servidores, mediante o modelo de âncoras de carreira, 

permite à Instituição não cometer o equívoco, ao se propor um novo modelo, de 
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forçar a adequação dos indivíduos à nova estrutura que se pretende efetivar, como 

se eles fossem facilmente moldáveis (MORGAN, 2002). 

Partindo do princípio de que os profissionais são aqueles que moldarão as 

características do novo modelo, o estudo subsidia a discussão de qual o melhor 

modelo para a instituição, bem como contribui para o direcionamento correto dos 

esforços de viabilidade da implementação efetiva de práticas da administração 

gerencial. Outro direcionamento dos esforços, a partir do conhecimento dos perfis e 

as orientações de carreira de seus profissionais, é o estabelecimento de novas 

diretrizes aos planos de seleção, desempenho e capacitação.  

A pesquisa também permite, em um mundo com a lógica do trabalhador 

autônomo e empreendedor, conhecer qual o perfil atual de servidores federais de 

uma organização pública de referência em saúde. E, ainda, de acordo com Ribeiro e 

Mancebo (2013), propicia a reflexão sobre as possibilidades de criação e inovação 

dos trabalhadores em um órgão público diante das amarras da legislação que, não 

raramente, subtrai-lhes a autonomia. 

Por fim, tendo em vista a escassez de literatura, especificamente, sobre a 

motivação e os valores dos servidores públicos brasileiros, o estudo abre espaço 

para discussões na mudança da gestão de carreiras do funcionalismo público,  

apontando algumas das ameaças e desafios da administração gerencial no Brasil. 

 
 
1.3.2 Relevância Teórica 
 
 

Do ponto de vista teórico, justificou-se o estudo para confirmar, conforme 

defendido por Pacheco (2006), se a força de trabalho com vínculo público vem 

assumindo um perfil compatível e consistente com os desafios da função pública 

imposto pela reforma do aparelho do Estado. Outro aspecto levantado, conforme 

defendem Bresser-Pereira e Spink (2006), foi verificar se a administração pública 

gerencial, na ótica de gestão de pessoa, passou por um processo de defesa da 

modernização em busca de conceitos da melhoria contínua da qualidade, da 

desburocratização, da descentralização e da própria avaliação dos serviços públicos 

pelos consumidores/cidadãos.    



21 

 

 

Todas essas melhorias, que contribuiriam para a melhoria da eficiência e 

eficácia das atividades do Estado, bem como para superar os entraves do modelo da 

administração burocrática e, ainda, para orientar o Estado para a relação cidadão-

cliente, só seriam possíveis mediante um modelo que preconizasse os valores de 

criatividade, de inovação, da delegação de autoridade e da autonomia aos 

servidores. Essas características, de acordo com Rezende (2005), eram baseadas 

nos padrões e eficiência do setor privado e seriam responsáveis por uma maior 

agilidade e flexibilidade no setor público.  

Observa-se que os valores e comportamentos propostos pelo modelo de 

administração gerencial pressupõem a substituição dos valores da administração 

burocrática no contexto do trabalho. Esta, que considera o controle como 

mecanismo de influência no comportamento do indivíduo, apresentava 

características como a concentração de decisões, a presença excessiva de normas, 

regras e rotinas, a divisão bem clara das funções e responsabilidades, bem como 

previa perfis de pouca iniciativa e de apego à estabilidade (FARO, 2007). 

Assim, do ponto de vista teórico, foi verificado se, após os 20 anos da 

implementação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), 

que apontou as características da administração gerencial, ocorreram as 

substituições das características marcantes da administração burocrática pelas 

características do novo modelo, ou se, ainda, se atravessa uma fase de transição da 

implementação da reforma. Averiguou-se, também, se a adoção de comportamentos 

e valores gerenciais dependia não só dos componentes formais, mas também, como 

previa Chanlat (apud Faro, 2007), dos componentes informais, como, por exemplo, 

de um comportamento motivado do indivíduo. 

Faro (2007) cita teóricos da instrumentalidade, como Vroom (1964), que 

destacaram que o comportamento motivado ocorre em função do valor que o 

indivíduo atribui às recompensas que são oferecidas pelo seu trabalho, tendo em 

vista, também, a satisfação de suas próprias necessidades. Sendo assim, o bom 

desempenho, além de ser a resultante entre motivação do indivíduo e capacidade da 

organização, caracteriza-se quando os profissionais de uma organização se 

comportam de acordo com a expectativa organizacional. Neste caso, o modelo 

gerencial exige novos parâmetros de desempenho por parte dos servidores públicos, 
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diferentes dos previstos no modelo burocrático, sendo que a mudança deste 

comportamento depende de quanto eles percebem que poderão satisfazer as suas 

necessidades neste novo contexto. 

Faro (2007) considera ainda que na relação de troca, trabalho versus 

recompensa, as recompensas oferecidas pelo novo modelo gerencial serão 

determinantes para satisfazer as necessidades individuais dos servidores e, 

consequentemente, nos comportamentos adotados no contexto do trabalho. Faro 

(2007) acredita que as recompensas da administração burocrática, que se 

baseavam nas necessidades de segurança de seus servidores, estimulando 

comportamentos como os da teoria X de McGregor (1999), com características como 

pouca inovação, passividade e desmotivação não devem prevalecer neste novo 

contexto do trabalho. Porém, destaca que devem ocorrer intervenções na gestão de 

carreiras das organizações públicas, com alterações das dinâmicas das 

recompensas, dando ênfase não só à segurança e à estabilidade, mas também à 

autonomia, à inovação, à criatividade, entre outros aspectos. Ou seja, aproximaria os 

comportamentos individuais adotados pelos servidores aos preconizados pela 

administração gerencial. 

É certo que a reforma da administração pública e adoção de um perfil 

gerencial depende da decisão dos principais governantes, porém a sua 

implementação dependerá, fundamentalmente, dos servidores públicos. Assim, este 

estudo contribui para uma melhor integração dos servidores do INCA com a 

proposta de um novo modelo de gestão no Instituto.  

 
 
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 
1.4.1 Delimitação Teórica 
 
 

Conforme afirmam Bresser-Pereira e Spink (2006), a administração gerencial, 

como modelo, não tem sido somente utilizada como mecanismo para reduzir o papel 

do Estado, mas também como um processo de defesa da modernização do setor 

público em busca de conceitos da melhoria contínua da qualidade, descentralização 

e da avaliação dos serviços públicos pelos consumidores/cidadãos. Podendo o 
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conceito de administração gerencial ser replicado para diversas áreas e serviços de 

uma organização, o estudo concentrou-se somente nas diretrizes do Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), relacionadas aos aspectos de 

gestão de pessoas, dos quais destacam-se: a autonomia administrativa, a 

competitividade, a inovação, a criatividade, a confiança e a meritocracia. 

Outra delimitação teórica foi a utilização apenas da abordagem de âncoras de 

carreira, de Schein (1974), para se conhecer quais as motivações, atitudes e valores 

dos servidores que podem contribuir para que as mudanças sugeridas no modelo de 

gestão de carreira da área pública ocorram de maneira adequada ao modelo 

gerencial. Optou-se pelo estudo das âncoras de carreira, por ser um reflexo de um 

conjunto de necessidades, valores e capacidades dos indivíduos que influenciariam 

as suas escolhas profissionais. A compreensão delas provê uma escala de valores, 

aponta os níveis mais altos que o indivíduo busca em seu trabalho e subsidia o 

entendimento quanto à propensão dos servidores em valorizar ou não as 

recompensas oferecidas pelo modelo gerencial (FARO, 2007). 

Por fim, para uma análise mais abrangente, reconhece-se a necessidade de 

se aplicar esta pesquisa em todos os cargos da administração pública, independente 

de sua finalidade e órgão, além da importância do estudo ocorrer ao longo do tempo, 

o que permitiria uma comparação histórica das informações. Porém, diante da 

impossibilidade de tempo, esta pesquisa limitou-se a estudar os profissionais da 

área-fim – assistência, pesquisa e ensino ‒ de uma instituição de referência em 

saúde pública, o INCA.  

 
 
1.4.2 Delimitação Geográfica 
 
 

O estudo limitou-se, geograficamente, ao Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 
1.4.3 Delimitação Temporal 
 
 

A pesquisa foi realizada no segundo e terceiro trimestres de 2015. 
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II REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL 
 
 

Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), 

a administração pública no Brasil evoluiu por meio de três modelos básicos: 

patrimonialista, administração burocrática e administração gerencial. Essas três 

formas sucedem-se no tempo. Segundo este plano de governo, o Brasil já superou o 

patrimonialismo, atravessa a fase burocrática e, após a reforma proposta em 1995, 

acha-se pronto, legalmente, para ingressar na “administração gerencial”. 

Para Bresser-Pereira e Spink (2006), a administração patrimonialista foi 

empregada, no Brasil, principalmente durante o período monárquico e da 

denominada República Velha, de 1891 a 1930. A herança colonial portuguesa, 

caracterizada pelo poder absolutista, era mantida com o monopólio do comércio, 

como a exploração dos engenhos de açúcar no Brasil, em conjunto com um enorme 

aparelho estatal, ocupado por uma classe economicamente improdutiva, formada 

por uma antiga nobreza. Esses fatores, após a independência do país, fizeram surgir 

um conglomerado de estruturas oligárquicas de poder espalhadas pelo país, dando 

espaço ao “coronelismo”, a sistemas fechados baseados em latifúndios 

improdutivos, além da administração política de favores aos clientes locais. Ainda, 

segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) (BRASIL, 

1995), este tipo de administração, que não possuía a definição das competências ou 

das funções exclusivas do Estado, propiciou a extensão do poder soberano e, 

consequentemente, do status de nobreza real aos auxiliares e servidores. A não 

diferenciação dos princípios de um serviço público profissional e de um sistema 

impessoal, formal e racional também são características atribuídas pelo autor à 

administração patrimonialista. 

Costa (2008) vai ao encontro de Bresser-Pereira e Spink (2006) e do PDRAE 

(BRASIL,1995), afirmando que a proclamação da República não alterou as 

estruturas socioeconômicas do Brasil imperial e não alterou a estrutura do governo. 

Para ele, acentuou-se apenas a transferência do centro da economia, das antigas 

elites cariocas e nordestinas para os grandes cafeicultores paulistas. Segundo esse 
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autor, após a consagração da República, a instituição do federalismo e a 

inauguração do regime presidencialista, o governo federal ocupou-se de assegurar a 

defesa e a estabilidade, além de proteger os interesses da agricultura exportadora 

por intermédio do câmbio e da política de estoques. Já as províncias, transformadas 

em estados, ganharam grande autonomia e substantiva arrecadação própria. 

Para Costa (2008), após os 40 anos da República Velha, o Brasil estava se 

transformando, por meio da diversificação econômica, do ciclo da industrialização, 

da urbanização e da organização política das camadas urbanas. Com a instituição 

do chamado Estado Novo, a centralização passou a ser um princípio do Estado 

brasileiro que se aplicou de forma sistemática em todos os níveis e setores do país. 

Nesse período, esse autor afirma que o governo se lançou no projeto 

desenvolvimentista, assumindo o papel estratégico na coordenação de decisões 

econômicas e investindo nas bases necessárias para a industrialização, como a 

infraestrutura em transporte, a oferta de energia elétrica e a produção do aço. 

Porém, nesse contexto, as estruturas do Estado oligárquico, com vícios do 

patrimonialismo, já não atendiam às novas formas de intervenção do Estado na 

economia, na vida social e no espaço político remanescente, surgindo a 

necessidade de reformar e aparelhar o Estado. Assim, uma das vertentes e 

necessidades principais do governo de Getúlio Vargas, segundo Costa (2008), era 

promover a racionalização burocrática do serviço público, por meio da padronização, 

normatização e implantação de mecanismos de controle nas áreas de pessoal, 

material e finanças. 

Bresser-Pereira (2001) pontua que a substituição da administração 

patrimonialista pela administração burocrática no Brasil, a partir de 1930, procurou 

desenvolver um tipo de administração que partisse não apenas da clara distinção 

entre o político e o administrador público, mas também a separação entre o que é 

privado e o que é público. Para Bresser-Pereira (2001), a administração burocrática 

clássica materializa-se em 1936, com a reforma administrativa promovida por 

Maurício Nabuco e Luis Simões Lopes. O maior símbolo desta reforma foi a criação 

do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) que, segundo esse 

autor, representou não apenas a primeira reforma administrativa do país, mas 

também a afirmação de princípios burocráticos como a centralização e a hierarquia. 
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De acordo com o PDRAE (BRASIL,1995), a administração burocrática, racional-

legal, era constituída por princípios como a profissionalização, a ideia de carreira, a 

hierarquia funcional traduzida como a unidade de supervisão, a centralização das 

decisões, as rotinas rígidas, o controle passo a passo dos processos administrativos 

para garantir a lisura, a impessoalidade e o formalismo.  

Costa (2008) destaca que essa primeira experiência de reforma de largo 

alcance inspirava-se no modelo weberiano de burocracia e estava voltada para a 

administração de pessoal, com iniciativas como a admissão por concurso público, 

sistema de mérito e a capacitação técnica do funcionalismo. Estava voltada, ainda, 

para a administração de material e do orçamento, para a revisão das estruturas 

administrativas e para a racionalização dos métodos de trabalho. A ênfase maior era 

dada à gestão dos meios e às atividades de administração geral.   

Em relação ao DASP, Costa (2008) acredita que suas ações foram bem-

sucedidas até 1945, quando houve uma série de nomeações sem concurso público 

para vários órgãos. Para Wahrlich (1984, apud Costa 2008), o ambiente cultural 

encontrado por essa reforma, com práticas patrimonialistas arraigadas, contribuiu 

para que o favoritismo nas admissões de pessoal tivesse maior peso que as 

admissões por mérito. 

Costa (2008) observa apenas avanços isolados, manutenção de práticas 

clientelistas e a falta de profissionalização durante os governos de Getúlio Vargas, 

Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Observa ainda que, mesmo 

com a evolução socioeconômica e política do país, a solução era sempre a criação 

de novas estruturas alheias à administração direta, com deterioração do núcleo 

central da administração e o adiamento da reformulação e profissionalização da 

burocracia pública. 

Em 1967, com o governo militar, foi editado o decreto-lei nº 200 que, segundo 

Costa (2008), definiu preceitos claros de organização e funcionamento da máquina 

administrativa, além de fixar princípios (do planejamento, da coordenação, da 

descentralização, da delegação de competência e do controle), estabelecer 

conceitos, balizar estruturas e determinar providências. Além disso, estabeleceu a 

distinção entre a administração direta e a indireta, fixou a estrutura do Poder 

Executivo, definiu as bases do controle externo e interno, indicou diretrizes gerais 
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para um novo plano de classificação de cargos e, por fim, criou normas de aquisição 

e contratação de bens e serviços.  

Tal iniciativa, segundo Wahrlich, (apud Costa, 2008) foi de 1964 até 1978, o 

ressurgimento da reforma administrativa como programa de governo formal. Essa 

nova concepção, além de contribuir para a consolidação do modelo de 

administração para o desenvolvimento do Brasil, que permitia a expansão da 

intervenção do Estado na vida econômica e social, viria substituir o modelo clássico 

de burocratização, baseado nas ideias de Taylor, Fayol e Weber. Para Costa (2008), 

uma grande marca deste modelo foi a expansão da administração indireta, o que 

resultou na dicotomia entre o Estado tecnocrático e moderno das instâncias da 

administração indireta e o Estado burocrático, formal e defasado da administração 

direta.  

Porém, apesar dos avanços do decreto-lei nº 200, Costa (2008) afirma que 

além da dicotomia pontuada anteriormente, o decreto-lei não obteve êxito em 

eliminar a diferença existente entre as burocracias públicas instaladas na 

administração direta e indireta, além de não garantir a profissionalização do serviço 

público em toda sua extensão. O decreto-lei foi utilizado, muitas vezes, como 

justificativa para o recrutamento sem a necessidade de concurso público. Segundo 

Torres (2004), o grande crescimento do Estado, por meio de novos órgãos, mitigou a 

capacidade de controle e coordenação das atividades. Além disso, Torres (2004) 

pontua que os militares cederam às velhas estruturas em troca de apoio político, e 

como resultado, houve um alto grau de insulamento burocrático em autarquias, 

fundações e empresas públicas. Já para Bresser-Pereira e Spink (2006), os serviços 

prestados pelo Estado foram reduzidos, o Estado limitou-se a manter a ordem, a 

administrar a justiça e a garantir os contratos e a propriedade. As organizações 

burocráticas passaram a possuir características negativas, como o extremo apego 

dos funcionários aos regulamentos e às normas, impedindo soluções rápidas e 

eficientes. O autor ainda destaca a incapacidade de voltar-se o serviço aos 

cidadãos, que deveriam ser vistos como clientes.  

Para Martins (1997), o patrimonialismo, o clientelismo, a burocracia extensiva 

e a intervenção do Estado na economia estão inscritas na tradição brasileira com 

características persistentes da herança colonial. Já Bresser-Pereira (2001) observa 
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que, historicamente, no século XVIII, compreendeu-se a importância de proteger o 

indivíduo contra um Estado oligárquico; no século XIX, a importância era de proteger 

os pobres e os fracos contra os ricos e poderosos, mas somente na segunda metade 

do século XX a importância de proteger o patrimônio público passou a ser 

dominante, o que vai ao encontro do pensamento de Costa (2008), quando pontua 

que os processos de reformas estão estreitamente ligados ao contexto político, 

social e cultural do país, não podendo ser enfatizados apenas os aspectos legais e 

técnicos de uma reforma. 

Assim, em 1985, com a instalação do governo civil após mais de duas 

décadas de ditadura militar, o aparato administrativo ainda era marcado pela 

excessiva centralização, além do que já foi pontuado anteriormente, como 

negligência com a administração direta e o ingresso de funcionários sem concurso 

público. No contexto político, o país enfrentava o desafio da redemocratização e no 

âmbito econômico, enfrentava uma crise marcada pelas crescentes desigualdades 

sociais. Assim, o governo da chamada Nova República teria como desafio a 

reversão desse quadro, com a necessidade de tornar o aparelho administrativo mais 

reduzido, orgânico, eficiente e receptivo às demandas da sociedade (MARCELINO, 

2003). 

Em setembro de 1986, é lançado o primeiro programa de reformas do 

governo Sarney, cujos três objetivos principais eram a racionalização das estruturas 

administrativas, formulação de uma politica de recursos humanos e contenção dos 

gastos públicos (MARCELINO, 2003). Quanto à estrutura, procurava-se fortalecer a 

administração direta; em relação à política de recursos humanos, buscava-se 

valorizar a função pública, com a criação, por exemplo, da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), além de promover a renovação dos quadros. Porém, 

o governo não conseguiu instituir um sistema de carreira, deixando para seu 

sucessor o projeto de um regime único para os servidores públicos. Para Marcelino 

(2003), as experiências de reformas no país apresentaram distorções na 

coordenação e avaliação do processo, o que dificultou a sua implementação nos 

moldes idealizados. Existia, na concepção dele, uma enorme distância entre as 

funções de planejamento, modernização e recursos humanos. 
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Já em 1988, a nova Constituição, de acordo com Costa (2008), proclamou um 

novo enunciado dos direitos dos cidadãos, ampliou os mecanismos de inclusão 

política, estabeleceu larga faixa de intervenção do Estado no domínio econômico e 

redistribuiu os ingressos públicos entre as esferas de governo. Do ponto de vista da 

gestão pública, reduziu as disparidades entre a administração direta e indireta, 

porém, por mecanismos de controle e procedimento, eliminou a flexibilidade com 

que contava a administração indireta. Além disso, o Regime Jurídico Único 

institucionalizou vantagens e benefícios, como a transformação de empregados 

celetistas em estatutários, que permitiram um crescimento fora de controle das 

despesas com pessoal, criando obstáculos ao equilíbrio das contas púbicas e aos 

esforços de modernização administrativa. Porém, é importante ressaltar que a Carta 

de 1988 trouxe avanços significativos como a institucionalização de mecanismos de 

democracia direta, a descentralização político-administrativa e resgatou a 

importância do planejamento (COSTA, 2008). 

No Brasil dos anos 1990, a reforma do Estado foi liderada pelo professor Luis 

Carlos Bresser-Pereira, sendo que os argumentos e as propostas da chamada 

“administração gerencial” estão contidas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

de Estado (BRASIL,1995). Tal plano, com a reforma da administração pública, tinha 

como objetivo estratégico fazer a revisão das funções do Estado. Por intermédio 

dele, pretendia-se transferir para a sociedade e para outras esferas do Governo 

atividades que pudessem ser mais bem executadas no setor público não estatal e no 

âmbito dos governos estaduais e municipais. De acordo com o plano de governo de 

1995, a reforma buscava a mudança institucional, com a renovação nos métodos de 

gestão, passando de rígida e ineficiente, voltada para o controle interno, para flexível 

e eficiente, voltada para os resultados e ao atendimento da cidadania, além da 

mudança para uma cultura gerencial das organizações públicas e nas leis do país.  

Conforme as características do setor da administração pública, defendidas 

pelo PDRAE (BRASIL,1995), são propostas duas mudanças: a “publicização” e a 

privatização de atividades que devam ter sua propriedade redefinida. Desta maneira, 

deveria ocorrer a assimilação da administração gerencial nos setores de prestação 

de serviços ao público e nas atividades de fomento ou de fiscalização, mediante 

novas formas de articulação entre a administração direta e indireta. 
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A “publicização”, de acordo com Petrucci e Schwartz (1999), pressupõe a 

extinção de órgãos ou entidades estatais e sua consequente absorção por 

Organizações Sociais. Essas organizações públicas não estatais são classificadas, 

no direito administrativo, como fundações públicas de direito privado que celebram 

contrato de gestão com o Poder Executivo. Para esses autores, o processo visa 

garantir o caráter público e o direito privado da nova entidade, assegurando-lhes, 

assim, uma autonomia administrativa e financeira maior.  

Já a privatização, que segundo o PDRAE (BRASIL,1995), pressupõe a 

transferência para o setor privado da produção de bens e serviços, com base no 

pressuposto de que as empresas serão mais eficientes se controladas e 

administradas pelo mercado, cabendo ao Estado o papel regulador e transformador 

de recursos, e não o papel de executor.  

Observa-se, pela Figura 1, que as estratégias do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (BRASIL,1995) foram baseadas numa revisão das suas funções 

e da sua forma de organização, considerando os tipos de gestão e as formas de 

propriedade mais adequados. 

 

 
Figura 1 - Setores do Estado, formas de propriedade  e de administração 

Fonte: CADERNO MARE Nº 15, 1998, apud PDRAE (1995). 
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Para Costa (2008), o esquema representado pela Figura 1 resume toda a 

base conceitual da reforma gerencial brasileira, estabelecendo, numa matriz, 

diferentes formas de propriedade, tipos de administração pública e níveis de 

atividade para definir os projetos de intervenção. Tais projetos poderiam ocorrer por 

meio da institucionalização (alteração de base legal), racionalização (aumento da 

eficiência, com cortes de gastos, sem perda da "produção"), flexibilização (maior 

autonomia aos gestores públicos), publicização e a desestatização.   

Já para Abrucio e Sano (2008), para que o Estado buscasse a 

“descentralização”, a “desburocratização” e o aumento da autonomia de gestão em 

órgãos internos ao aparelho estatal ou em entes públicos não estatais, o aparelho 

estatal deveria fortalecer o corpo burocrático ao mesmo tempo em que criaria um 

modelo de gestão, por meio das Organizações Sociais (OS), baseado na 

contratualização, com controles públicos efetivos e orientado para os resultados. 

Com a redução do papel do Estado como executor ou prestador direto de 

serviços, Bresser-Pereira e Spink (2006) acreditavam que deveria ser resgatada e 

ampliada a atuação do Estado, principalmente em nível federal, como regulador de 

mercados e como fomentador de serviços de interesse da coletividade, 

especialmente em áreas como educação e saúde. Buscava-se, ainda, a progressiva 

descentralização vertical, para os níveis estaduais e municipais, das prestações de 

serviços e do investimento em infraestrutura. 

Já para Abrucio (1997), o Brasil apresentou e apresenta alguns fatos 

históricos que prejudicam a implementação do modelo gerencial; dentre eles, a 

desconfiguração do modelo burocrático pela transformação dos cargos públicos em 

favoritismo político, o crescimento descontínuo da economia e a falta de 

planejamento na transição do modelo patrimonialista para o burocrático. Além disso, 

há falta de controle da administração direta, pela multiplicação de órgãos e 

empresas com grande grau de autonomia. Além disso, Abrucio e Gaetani (2006) 

consideram que a escolha do governo Fernando Henrique Cardoso em priorizar os 

ajustes fiscais afetou diretamente as medidas mais inovadoras de redesenho da 

administração pública propostas pelo PDRAE (BRASIL,1995). 
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2.2 DIRETRIZES E DECRETOS DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL 
 
 
Como forma de identificar as principais diretrizes da administração gerencial e 

sua aplicação nos dias de hoje, pode-se destacar algumas diretrizes e iniciativas do 

governo federal, tais como a Emenda Constitucional nº 19 (BRASIL, 1998) e os 

decretos nº 5.707/2006 (BRASIL, 2006), nº 6.944/2009 e o nº 7.133/2010 (BRASIL, 

2010), como ações orientadas para uma nova administração pública. 

Segundo Costa (2008), do ponto de vista do PDRAE (BRASIL,1995), as 

diretrizes de institucionalização, racionalização, flexibilização, publicização e 

desestatização traduziram-se na mudança institucional introduzida pela Emenda 

Constitucional nº19 (BRASIL, 1998) e em três projetos básicos: avaliação estrutural 

(racionalização), agências executivas (flexibilização) e organizações sociais 

(publicização). A Emenda Constitucional nº19 (BRASIL, 1998) foi responsável, 

dentre outros aspectos, por modificar e dispor sobre os princípios e normas da 

administração pública e servidores e agentes políticos. Nela, pode-se destacar a 

inclusão do princípio da eficiência como princípio da administração pública, a 

ampliação da autonomia de gestão de órgãos e entidades da Administração direta e 

indireta, nova disciplinas de recursos humanos, como novos critérios para a 

estabilidade, além da avaliação de desempenho periódica como nova hipótese de 

perda do cargo para servidor estável.  

Já o decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006) instituiu a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Definiu, também, de acordo com o Art. 1, os seguintes objetivos: 

 

        I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão; 
        II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
        III - adequação das competências requeridas dos servidores aos 
objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
        IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
        V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

 

Para que os objetivos fossem alcançados, o decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006) 

estimulou diretrizes, como o incentivo e apoio ao servidor público em suas iniciativas 

de capacitação e educação continuada, voltadas para o desenvolvimento das 
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competências institucionais e individuais. Incentivou, como defendia Marconi (2005), 

a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção funcional 

do servidor nas carreiras da administração pública, além de se considerar o 

resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor 

complementares entre si. Para o cumprimento dos objetivos e das diretrizes, previu o 

estabelecimento dos instrumentos do plano anual de capacitação, do relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão de competência.  

Já o decreto nº 6.944 (BRASIL, 2009) estabelece medidas organizacionais 

para o aprimoramento da administração pública federal, dispõe de normas gerais 

relativas a concurso público e organiza as atividades de organização e inovação 

institucional do Governo Federal. 

Logo no Art. 1 do decreto nº 6.944 (BRASIL, 2009), observa-se o conceito de 

fortalecimento da capacidade institucional como o conjunto de medidas que 

propiciam aos órgãos ou entidades a melhoria de suas condições de funcionamento, 

garantindo-lhes melhor desempenho no exercício de suas competências 

institucionais.  Para tal, cabe destacar algumas diretrizes estabelecidas pelo §1º 

como, por exemplo: 

§ 1º As medidas de fortalecimento da capacidade institucional observarão 
as seguintes diretrizes: 
 
I - organização da ação governamental por programas; 
II - eliminação de superposições e fragmentações de ações; 
III - aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto e da ação 
administrativa; 
IV - orientação para resultados;  
V - racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude de 
comando; 
(...) 

 

Vale destacar, ainda, o Art. 20, que organiza, sob forma de sistema, as 

atividades de desenvolvimento organizacional dos órgãos e entidades da 

Administração Pública com a finalidade, dentre outras, de desenvolver padrões de 

qualidade e de racionalidade, além de proporcionar meios para melhorar e otimizar o 

desempenho institucional. O artigo traz o que podem ser consideradas funções 

básicas de organização e inovação institucional, das quais destacam-se: 
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I - definição das competências dos órgãos e entidades e das atribuições de 
seus dirigentes; 
(...); 
IV - geração, adaptação e disseminação de tecnologias de inovação;  
V - racionalização de métodos e processos administrativos; 
VI - elaboração de planos de formação, desenvolvimento e treinamento de 
pessoas envolvidas na área de abrangência do sistema; 
VII - disseminação de informações organizacionais e de desempenho da 
gestão administrativa. 

 

Observa-se, desta maneira, que o decreto nº 6.944 (BRASIL, 2009) vem ao 

encontro do preconizado pelo PDRAE (BRASIL, 1995) e da administração gerencial, 

com incentivos à inovação, descentralização administrativa, racionalização de níveis 

hierárquicos, orientação por resultados, dentre outros.  

Já o decreto nº 7.133 (BRASIL, 2010) materializa a adoção da avaliação de 

desempenho no setor público. Inicialmente, percebe-se a necessidade desta 

ferramenta administrativa com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

da Administração Pública Federal, instituído pelo decreto nº 5.707/2006 (BRASIL, 

2006). Mais precisamente, o art. 20 deste documento traz importantes conceitos, 

como: 

 I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, 
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 
 institucionais por meio do  desenvolvimento de competências 
individuais; 
 II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
 necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 
alcance dos objetivos da instituição; e 
 III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, 
 aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos que contribuam para o desenvolvimento 
do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 

 

Esses conceitos, relacionados à necessidade de desenvolvimento 

permanente do servidor público e à adequação das competências requeridas dos 

servidores aos objetivos das instituições, exigiram um instrumento que mensurasse 

o desempenho dos funcionários públicos e que, ainda, fosse capaz de identificar as 

lacunas ou necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

Consequentemente, contribuiria para a melhoria contínua da eficiência e eficácia da 

organização. 
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O decreto nº 7.133 (BRASIL, 2010) traz diretrizes que devem ser seguidas por 

todos os órgãos do executivo federal e define os conceitos que devem ser adotados 

nesta nova metodologia. A avaliação de desempenho passa a ser definida como um 

monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do servidor e, ainda, da 

atuação institucional dos órgãos e entidades de lotação do servidor. Outra inovação 

refere-se a quem será o avaliador, o que até então era feito pela chefia imediata. 

Após um evento preparatório, com vistas ao esclarecimento da metodologia, esse 

processo ganhou a companhia da avaliação de seus pares e da autoavaliação. 

Tal decreto é importante para gerenciar o desempenho dos servidores e 

traçar o plano de desenvolvimento do serviço público, além de quantificar o adicional 

de gratificação, vinculado aos resultados do desempenho individual e institucional da 

maioria das carreiras da administração publica federal (BRASIL, 2010). Assim, por 

intermédio do referido decreto, pode-se visualizar a intenção de uma política de 

profissionalização do serviço público e de uma mudança do perfil do profissional, 

criando-se um instrumento que oferece subsídios para um programa de educação 

continuada e, consequentemente, introduz no sistema burocrático uma cultura 

gerencial baseada na avaliação de desempenho. 

Costa (2008) alerta que, embora a implementação de tais instrumentos tenha 

sido providencial, valorizando conceitos importantes ‒ como o sistema de mérito 

mediante o recrutamento por meio de concurso público, o treinamento sistemático 

dos funcionários e a observância do cumprimento do regime jurídico do pessoal ‒, 

não se chegou a adotar uma política consistente de recursos humanos que 

respondesse às necessidades do Estado. Para esse autor, a incorporação de 

políticas gerenciais, como, por exemplo, a adoção de avaliação de desempenho ‒ 

decreto nº 7.133/2010 (BRASIL, 2010) ‒ ou implantação de estruturas menos 

“piramidais” não garante, efetivamente, que o modelo de administração esteja se 

tornando gerencial. 

 
 

2.3 DESAFIOS PARA A GESTÃO DE PESSOAS NA ÁREA PÚBLICA 
 

 
Para Bauman (2008) e Van Buren III, (apud Costa; Salles; Fontes Filho, 

2010), os empregadores buscam pessoas avessas às perspectivas de longo prazo. 
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Van Buren III, apud Costa; Salles; Fontes Filho (2010) ressalta ainda que a vida 

organizacional contemporânea é marcada pela transformação dos vínculos entre 

indivíduos e organizações. Para esse autor, o novo contrato psicológico de trabalho 

é fundado em relações mais transitórias e voltado ao cálculo da contribuição que as 

partes aportam aos respectivos desenvolvimentos.  

Já Ribeiro e Mancebo (2013) acreditam que o mundo de trabalho atual 

procura profissionais generalistas, flexíveis, atualizados, criativos, abertos a 

mudanças, de fácil adaptabilidade e preparados para abandonar as próprias 

inclinações e abraçar novas prioridades.  Já para DuGay, Salaman e Rees (1996), 

apud Costa, Salles e Fontes Filho (2010),  as mudanças no mercado de trabalho e 

nas estruturas produtivas exigem dos profissionais atitudes “proativas”, “orientadas 

ao mercado” e “empreendedoras”. Na gestão pública, a administração gerencial 

reflete esses valores e, em última instância, busca construir uma nova administração 

pública. 

Partindo desse padrão desejável de trabalhador, é interessante analisar, de 

acordo com Ribeiro e Mancebo (2013), se as organizações públicas propiciam 

condições para o servidor desenvolver um perfil ideal para essa categoria. Do 

mesmo modo, deseja-se verificar se as transposições das práticas advindas do setor 

privado ocorreram a ponto de alterarem o estereótipo pejorativo do funcionário 

público, que é visto, pelas referidas autoras, como acomodado, sem ambição 

intelectual, despreocupado com resultados e, especialmente, privilegiado por ganhar 

muito e trabalhar pouco.  

Para apontar os novos desafios da gestão de pessoas na área pública e para 

refletir sobre o papel a ser desempenhado pelos servidores públicos no mundo do 

trabalho do século XXI, Ribeiro e Mancebo (2013) dão ênfase aos seguintes 

binômios: estabilidade/instabilidade; rotina burocrática / flexibilidade e carreira linear/ 

vínculos frouxos.  

Quanto à estabilidade/instabilidade, Ribeiro e Mancebo (2013) começam 

pontuando a diferença do mundo atual com o mundo do tempo do fordismo. Para 

elas, no fordismo, a mudança constante de empresa desqualificava o trabalhador. 

Hoje, a permanência em um mesmo local por um longo período é visto como uma 

acomodação do profissional. Embora a flexibilidade e a versatilidade sejam as 
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características do momento atual, essas autoras demonstram o aumento significativo 

na busca por um vínculo empregatício estável. Tal aumento é justificado pelo alto 

grau de exigência do setor privado, que, geralmente, é desproporcional aos 

benefícios oferecidos pelo contratante, isso porque as vagas oferecidas pela 

iniciativa privada não seriam suficientes para atender às demandas da classe 

trabalhadora, além das incertezas e turbulências de um mundo do trabalho 

globalizado.  

Em relação às rotinas burocráticas / flexíveis, Ribeiro e Mancebo (2013) 

afirmam que a flexibilidade tornou-se um imperativo organizacional e questão de 

sobrevivência para empresas em um mercado competitivo e globalizado. 

Atualmente, para essas autoras, características como celeridade, adaptação e 

leveza são valorizadas; outras, como conformação dura, pesada e estável 

associaram-se a um padrão obsoleto. Essas representam um sinal de fraqueza e 

servem como um indicador ao mercado, sinalizando que a organização não é capaz 

de inovar, gerir processos de mudanças e de atender às necessidades voláteis da 

sociedade.  Sendo a prestação de serviços públicos voltada para necessidades não 

voláteis, como saúde e educação, um dos principais desafios do Estado é a 

adequação de suas estruturas para prestar um serviço de qualidade ao cidadão. 

 Ribeiro e Mancebo (2013) informam que, no cenário atual, a força de trabalho 

é reduzida, pois a administração de uma grande equipe é onerosa e um risco para a 

organização. Outra questão levantada na pesquisa dessas autoras é a transferência 

de atribuições para contratos precários (terceirizados, temporários e 

subcontratados), cujos vínculos empregatícios duradouros não são recomendados. 

Diante deste contexto, Ribeiro e Mancebo (2013, p. 203) fazem questionamentos 

interessantes, dos quais vale destacar:  

“Quais são as possibilidades de criação e de inovação de um trabalhador  em 

um órgão público diante das amarras da legislação que não raramente subtrai-lhe a 

autonomia ?" "Como equilibrar administração flexível e manutenção dos princípios 

básicos do Estado de Direito?" . 

Por último, Ribeiro e Mancebo (2013) analisam as carreiras lineares e os 

vínculos frouxos, pontuando que a regularidade de uma carreira linear com a 

atuação em uma única empresa, a especialização em determinada atividade, o 
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planejamento de longo prazo, a segurança em relação ao futuro e a carreira 

tradicional são afetadas pelo processo de reestruturação produtiva do capitalismo 

flexível. A concepção da constituição de carreiras lineares, associadas à 

verticalidade, dá lugar à mobilidade horizontal, impelindo o trabalhador a ser 

maleável permanentemente e a buscar sempre novas especialidades para a 

manutenção de sua empregabilidade (RIBEIRO; MANCEBO, 2013). Para Sennett 

(2006), as organizações incham e se contraem, ou seja, empregados são atraídos e 

descartados à medida que as empresas transitam de uma tarefa para outra. Ribeiro 

e Mancebo (2013) concordam e apontam que, no atual cenário, há uma cultura da 

rotatividade, com laços frouxos e relações superficiais. Ainda, segundo essas 

autoras, valoriza-se o trabalhador desprendido do passado e voltado para o futuro, 

aquele que subverte as hierarquias instituídas, gosta de risco e autonomia e não 

espera por vínculos duradouros com as instituições. 

Soma-se a esses desafios a contribuição de Oliveira (2007), quando essa 

autora cita os pontos levantados por Wilson (1989) que limitam as formas de 

organização das burocracias públicas, como, por exemplo, a retenção e 

direcionamento dos ganhos da organização para o benefício de seus próprios 

membros, não podendo alocar fatores de produção de acordo com as preferências 

dos administradores da organização e, ainda, ter de servir a objetivos escolhidos por 

outros. Para Wilson (1989), tal desafio acontece porque as organizações públicas 

estão sempre envolvidas, limitadas e pressionadas por uma diversidade de atores 

externos, como os congressistas, o sistema judiciário, os políticos e os grupos de 

interesses.  

Já para Marconi (2005), para que os novos modelos de gestão consigam 

atender às demandas cada vez mais rápidas da sociedade, é necessário contar com 

carreiras que absorvam essas mudanças, com perfis mais flexíveis e com condições 

de desenvolvimento contínuo dos profissionais. Para ele, a falta de informatização e 

de definições de políticas e diretrizes faz com que as áreas de recursos humanos no 

setor público possuam uma imagem burocrática, associada à ineficiência. Além 

disso, a falta desses instrumentos faz com que essas áreas atuem de forma reativa, 

com a gestão de problemas priorizando sempre as tarefas emergentes e rotineiras, 

ficando as atividades estratégicas em segundo plano. Outro problema apontado por 
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Marconi (2005) é que as políticas de recursos humanos voltadas para a estabilidade, 

segurança, o aumento de salário de acordo com o tempo de serviço e a 

aposentadoria integral não criaram condições para a inovação, melhoria do 

desempenho e da produtividade. Como consequência, gerou-se um quadro de 

profissionais com bastante conhecimentos técnicos e específicos do processo de 

trabalho, mas pouco atualizado – daí, em geral, não corresponderem às 

necessidades atuais das populações e dos governos.  

Como saída ao contexto apresentado, Marconi (2005) sugere a realização de 

um planejamento estratégico capaz de definir as funções e atividades que serão 

desempenhadas pela organização no futuro, o que será fundamental para 

determinar os processos de trabalho com suas competências, atribuições, bem 

como o número e o perfil dos servidores necessários.  Este planejamento deve 

conter, além dos princípios norteadores, diversos aspectos. Um deles é estabelecer 

um recrutamento eficiente, rigoroso, rápido e contínuo (evitando hiatos entre 

gerações) de servidores com o perfil necessário. Um segundo é propiciar uma 

estrutura de carreira que promova a mobilidade horizontal com trocas de 

conhecimento e habilidade e que estimule o servidor a buscar o aprimoramento de 

sua capacitação e desempenho, e ainda que, ao mesmo tempo, permita ao gestor 

cobrar os resultados. Um terceiro aspecto é a elaboração de uma estratégia de 

capacitação contínua. Outro enfoque importante é a criação de uma estrutura de 

incentivos, com progressões associadas ao acúmulo de competências, atribuições e 

ao desempenho do funcionário, e não ao tempo de serviço. Além dos aspectos 

apresentados, podem-se mencionar outros, tais como: uma estrutura de avaliação 

que tente neutralizar o caráter subjetivo da avaliação, permitindo verificar o 

desempenho do servidor em relação às metas preestabelecidas e identifique 

necessidades de capacitação; além de uma estratégia de realocação e redistribuição 

de servidores por meio de um banco de talentos. Além desses aspectos, Marconi 

(2005) destaca, dentre outros, a necessidade de um sistema ágil de informações que 

subsidie o processo decisório e a participação dos gerentes das equipes na gestão 

de recursos humanos das organizações, uma vez que a área de recursos humanos 

deve agir como facilitadora e consultora das demais, e não como responsável. 



40 

 

 

Assim, cabe refletir se as diversas tentativas e propostas, respeitando as 

características de cada organização, vão permitir a construção de um desenho que 

exiba uma consistência interna e proponha, de fato, melhorias na gestão de 

pessoas. Outra questão a ser avaliada é o quão interessante é para o servidor 

público transformar-se em um trabalhador autônomo ou empreendedor, se há 

possibilidades deste profissional ampliar e diversificar suas atribuições e, ainda, 

conforme apontam Ribeiro e Mancebo (2013), questionar a quem serve este padrão 

de profissional. 

Na seção seguinte, serão apresentados os valores individuais que são 

incentivados nos diferentes modelos de gestão na administração pública. 

 
 

2.4 COMPORTAMENTOS / VALORES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
Segundo Chanlat (apud Faro, 2007), um modelo de administração possui 

componentes formais - políticas, estruturas, normas etc. - e componentes informais 

determinados pelas práticas dos indivíduos. McGregor (1999) reforça que a adoção 

de um comportamento gerencial depende, também, da motivação. Assim, é 

necessário entender, de forma integrada, as necessidades individuais e 

organizacionais, os componentes formais e informais, para dar consistência e 

perenidade aos modelos gerenciais.  

Em relação aos componentes propostos pela administração burocrática, cabe 

ressaltar que para Max Weber (apud Hall, 1976, p.34), o conceito de burocracia 

preconizava que a eficiência está no detalhamento antecipado e pormenorizado de 

como as coisas devem ser feitas, além das principais características destacadas 

abaixo:  

• Autoridade hierárquica; 

• Divisão do trabalho; 

• Competência técnica; 

• Normas de procedimentos para atuação no cargo; 

• Normas que controlam o comportamento do empregado; 

• Autoridade limitada do cargo; 
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• Gratificação diferencial por cargos; 

• Separação entre propriedade e administração; 

• Ênfase nas comunicações escritas; 

• Disciplina racional. 

Oliveira (2007) aponta, em seu estudo, que o burocrata weberiano é um 

profissional disciplinado, trabalha seguindo as regras claras e legalmente definidas, 

respeita a hierarquia, goza de estima social, possui conhecimento especializado e 

encarna o princípio da racionalidade administrativa. Para essa autora, a 

exacerbação das características weberianas geraram inúmeras críticas ao 

formalismo, ao apego às regras, ao grande número de níveis hierárquicos, ao 

desencontro de informações e falta de objetividade, sendo o oposto do que imaginou 

Weber em sua obra. 

McGregor (1999) realiza outra análise dos comportamentos individuais do 

modelo burocrático, apontando o discutível pressuposto do controle como 

mecanismo fundamental de influência no comportamento dos indivíduos. Para ele, 

os indivíduos são vistos com pouca iniciativa, sem ambição, apegados à estabilidade 

e propensos a fugir de responsabilidades. 

Oliveira (2007) ainda cita a teoria de Wilson (1989), e chama a atenção para a 

necessidade de se olhar as organizações como um todo e as pressões sobre ela 

exercidas, colocando relevância nos fatores ambientais e coletivos para a moldagem 

e orientações das atividades desempenhadas pelos profissionais da organização. 

Wilson (apud Oliveira, 2007, p. 276) acredita que “para entender a burocracia é 

preciso entender como seus trabalhadores de linha de frente aprendem o que fazer”, 

pois, para ele, são essas pessoas que justificam a existência da organização pública 

em si. Apesar das dificuldades e de algumas preferências peculiares das 

organizações públicas, Oliveira (2007) acredita que todas as organizações, públicas 

e privadas se assemelham, na medida em que os incentivos, cultura e autoridade 

são combinados da melhor forma para cuidar da tarefa em questão. Outra 

consideração relevante apontada é se o tipo de organização – pública, privada, 

híbrida – pode ser considerado fator interveniente para a motivação, 

comprometimento e preferências dos trabalhadores, ou se o comprometimento 

organizacional está mais relacionado aos fatores ligados ao ambiente de trabalho, 
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como autonomia, satisfação e relacionamento com colegas, do que com o tipo ou 

setor a que a organização pertence (LAN; RAINEY 1992 apud COSTA; SALLES; 

FONTES FILHO, 2010). 

Para Wilson (1989), existem dois tipos de executivos governamentais, os 

políticos e os de carreira. Eles atuam em quatro estilos: o defensor ou advogado, 

que possui grande lealdade a quem os nomeou e tenta persuadir os outros com 

suas convicções; o tomador de decisão, que combina uma clara visão do que quer 

que seja feito com a habilidade para comunicar essa visão e motivar os servidores; o 

guardião do orçamento, que procura cortar gastos e as influências sobre a 

organização; e o negociador, que busca manter a organização sob seu comando, 

negociando apoio com atores externos e internos.  Wilson (1989) conclui, assim, que 

os burocratas possuem, de fato, preferências. Entre as preferências e desejos está a 

vontade de fazer um bom trabalho, o status derivado do reconhecimento e do poder 

individual, além do beneficio de pertencer a uma organização reconhecida e o senso 

de dever e propósito.  

Oliveira (2007) destaca que regras e legalismos, racionalidade e ênfase nas 

organizações são perspectivas importantes para compreender a burocracia, embora 

os valores e atitudes das pessoas que a compõem também o sejam. Para melhor 

compreender a motivação de agentes burocráticos, aqueles que trabalham em 

organizações públicas, Oliveira (2007) se baseia na teoria da burocracia de Downs 

(1967), o qual defende a ideia de que cada agente burocrático possui objetivos 

variados a partir do conjunto de motivos listados a seguir:  

• Poder; 

• Renda; 

• Prestígio;  

• Conveniência - Expressa pela resistência a mudanças no comportamento que 

aumentem o esforço pessoal e desejo de aceitar mudanças que reduzam o 

esforço; 

• Segurança - Baixa probabilidade de futuras perdas de poder, prestígio, renda 

ou conveniência; 

• Lealdade; 

• Orgulho por desempenho proficiente no trabalho; 
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• Desejo de servir o interesse público e; 

• Comprometimento com um programa específico de ação. 

Assim, segundo Oliveira (2007), Downs reconhece os indivíduos como uma 

mistura de interesses decorrentes da função social que ocupam e de seus objetivos 

pessoais. Além disso, os motivos listados anteriormente são parte da estrutura de 

motivação suficiente para avaliar o comportamento dos departamentos das 

organizações públicas. Embora possam ser feitas inúmeras combinações, Downs 

concentra-se em cinco delas, apresentadas no Quadro 1, para a formação das 

tipologias de agentes burocráticos.  

 

Quadro 1 - Tipologia de Downs 

  

Agentes 

Burocráticos 

Motivadores 

Principais Definição Comportamento 

Alpinista 

Poder 

Exercício de autoridade e 

responsabilidade e determinados 

assuntos 

- Buscar promoção e postos mais 

elevados na hierarquia 

 - Mudar para outra função em 

outra organização 

 - Expandir funções e 

responsabilidades da posição 

ocupada ou melhorar 

desempenho 

Renda Retorno financeiro da atividade 

Prestígio  Reconhecimento por outras pessoas 
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Fonte :Downs apud Oliveira (2007)  

 

Essas combinações foram utilizadas por Oliveira (2007) com o propósito de 

conhecer os comportamentos burocráticos dos servidores públicos federais 

brasileiros, bem como identificar sua tipologia. Foram entrevistados alunos que 

frequentavam cursos de capacitação da ENAP. No tratamento dos dados, utilizou-se 

a técnica de análise por aglomeração, que a partir do conjunto de respostas, 

aglomera os integrantes com características semelhantes.  

Os resultados da pesquisa de campo de Oliveira (2007) apontaram para a 

não verificação da existência exata e pura de uma tipologia de Downs (1967) para 

os servidores públicos brasileiros. Porém, apesar de a pesquisa mostrar 

características de mais de um perfil no topo dos escores, foi possível extrair a 

Agentes 

Burocráticos 

Motivadores 

Principais Definição Comportamento 

Conservador  

Segurança  
Manutenção do nível presente de 

poder, renda e prestígio 
- Opor-se a mudanças 

 - Não buscar promoções 

 - Apegar-se a regras de 

procedimentos 
Conveniência Redução do esforço empregado 

Defensor  

Interesse Público 

flexível  

Promoção de objetivos da 

organização a qual pertence 

- Mudar o escopo de políticas 

defendidas quando muda de 

função na hierarquia  

 - Buscar funções com 

responsabilidades  

 - Promoção de políticas que 

favoreçam a organização  

 - Buscar apoio e dinheiro 

Poder 

Exercício de autoridade e 

responsabilidade em determinados 

assuntos 

 Militante 

Interesse Público 

restrito  

Promoção de políticas públicas muito 

específicas 

- Concentrar energias e recursos 

ara suas políticas sagradas 

 - Buscar superar todos os 

obstáculos 

 - Atacar o status quo 

Comprometimento 
Ligação com um programa específico 

de ação 

 Homem de 

Estado ou 

Estadista 

Interesse Público 

amplo 

Promoção dos interesses da 

sociedade como um todo 

- Defender expansão de forma 

não partidária  

 - Isolar-se das atividades 

administrativas 
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importância dada pelos servidores públicos ao comprometimento com o seu trabalho 

(tipologia Defensor) e com a sociedade (tipologia Homem de Estado ou Estadista). 

Por fim, Oliveira (2007) aponta que o tempo de serviço não aparenta ser 

relevante para diferenciar o tipo social de servidor público. Já os interesses, crenças, 

valores e objetivos dos servidores públicos, que em grande medida são 

comprometidos, precisam ser analisados em diferentes momentos, com o intuito de 

captar comportamentos ao longo do tempo. Para a autora, essa perspectiva poderia 

trazer mais consistência. 

Os resultados encontrados por Oliveira (2007) em relação ao 

comprometimento dos servidores públicos com o trabalho vão ao encontro dos 

resultados encontrados nos estudos de Costa, Salles e Fontes Filho (2010), quando 

estes, com base em Tamayo e Gondim (1996) e Wittmer (1991), pesquisaram 

aproximadamente 100 profissionais de diferentes formas de instituição (pública, 

privada e híbrida) e descobriram que, ao analisarem a categoria de valor 

“preferências por recompensas”, associada ao trabalho, os servidores das 

organizações públicas consideram em 2º lugar a oportunidade de realizarem um 

trabalho que seja útil aos outros.  

Outra conclusão relevante dos estudos de Costa, Salles e Fontes Filho (2010) 

referem-se ao fato de não encontrarem evidências de que o setor da organização 

(público, privado ou híbrido), respeitadas as características da amostra no caso 

brasileiro, seja importante para explicar as diferenças dos grupos em termos de 

valores relacionados ao trabalho e preferências por recompensa. Após analisarem 

as quatro categorias de valores associados ao trabalho − i) eficácia/eficiência, ii) 

sistema de gestão organizacional, iii) respeito ao empregado e iv) preferências por 

recompensa −, foram encontradas diferenças significativas no nível de 5% apenas 

para dois itens relacionados à categoria sistema de gestão organizacional (“respeito 

aos níveis de autoridade e à hierarquia”, e “cumprimento das tarefas dentro dos 

padrões da organização”) para as respostas dos três grupos de organização. 

Quanto aos valores da administração pública gerencial, é importante ressaltar 

que, para Bresser-Pereira e Spink (2006), a proposta do novo modelo não deve ser 

confundida com as ideias neoliberais de reduzir o gasto público e o número de 

funcionários como resposta às limitações orçamentárias. Bresser-Perreira e Spink 
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(2006) pontuam que o neoliberalismo foi uma reação à crise fiscal do Estado, ao 

passo que a administração gerencial se preocupa com o aumento da eficiência e da 

qualidade dos serviços públicos.  

Assim, destaca-se a necessidade da reforma iniciada em 1995 ser vista de 

forma mais ampla, com as principais características (CADERNO 3, MARE, 1997): 

• descentralização, do ponto de vista político, transferindo recursos e 

atribuições para os níveis políticos regionais e locais;  

• descentralização administrativa, por meio da delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 

autônomos; 

• organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de estruturas 

piramidais;  

• organizações flexíveis, ao invés de unitárias e monolíticas, nas quais as ideias 

de multiplicidade, de competição administrada e de conflito tenham lugar;  

• pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total;  

• controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a 

passo, dos processos administrativos;  

• administração voltada para o atendimento do cidadão e não para o aparato do 

Estado. 

Para Faro (2007), o modelo gerencial é inspirado nas experiências de gestão 

do setor privado o que, em tese, se caracteriza pela descentralização, pela 

delegação de autoridade e da autonomia aos trabalhadores, por implicar poucos 

níveis hierárquicos e por exercer o controle a posteriori com foco em resultados. 

Rezende (2005) corrobora essa posição ao afirmar que as características do modelo 

gerencial proporcionariam maior agilidade e flexibilidade no atendimento das 

necessidades do cidadão-cliente. 

Após discorrer-se sobre os principais valores da administração pública 

gerencial e da administração burocrática, eles são apresentados, de forma 

consolidada, no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Principais valores da administração públ ica 

Gerencial  Burocrática  
Inovação Normas que controlam o comportamento 

do empregado 
Autonomia Autoridade hierárquica 
Competitividade Competência técnica 
Confiança Ênfase nas comunicações escritas 
Meritocracia Divisão do trabalho 
Criatividade  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de: PDRAE (BRASIL,1995) e Weber (apud Hall, 1976, p.34). 

 

Para analisar os comportamentos, valores e orientações individuais dos 

servidores, 20 anos após o PDRAE, o presente estudo utilizou as âncoras de 

carreiras, propostas por Schein (1974). Tal instrumento, detalhado na próxima 

seção, permitiu estabelecer uma hierarquia de motivações, atitudes e valores 

individuais entre os profissionais entrevistados no ambiente de trabalho. Apoiou, 

ainda, o entendimento da intenção dos servidores em valorizar ou não a 

recompensa oferecida pelo modelo gerencial. 

 
 
2.5 ÂNCORAS DE CARREIRA DE EDGARD SCHEIN 
 
 

Schein (1974) define âncora de carreira como o conjunto de fatores da 

autopercepção do qual o indivíduo não abre mão diante das escolhas profissionais, 

mesmo diante de escolhas difíceis. A autopercepção leva em consideração as 

motivações, atitudes e os valores individuais que guiam e restringem a carreira de 

uma pessoa. Para esse autor, os indivíduos apresentam necessidades próximas das 

características de diversas âncoras de carreira, diferenciando uma da outra, de 

acordo com o peso que é dado a cada âncora. Para ele, tais âncoras são a parte 

estável e conservadora da personalidade do indivíduo e funcionam para puxar a 

pessoa de volta se esta se desviar muito do que realmente deseja.  

Ao longo de suas pesquisas, Schein (1974) identificou a existência de 

padrões de escolha de experiências profissionais em função das diferentes 

autopercepções, o que permitiu a categorização em, inicialmente, cinco tipos de 

âncoras de carreira: i) competência técnico-funcional; ii) competência gerencial; iii) 

segurança; iv) criatividade e v) autonomia e independência.  
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Em 1980, Schein as renomeou da seguinte forma: competência técnico-

funcional, competência gerencial, autonomia e independência, segurança / 

estabilidade e empreendedorismo. E, em estudos posteriores, apresentou oito tipos 

de âncoras: 

• Competência Técnica / Funcional (Technical / Functional): definida por 

profissionais com talento acentuado, com grande motivação para determinado 

tipo de trabalho e que se sentem desafiados por experiências profissionais 

que explorem suas capacidades técnicas. Para eles, o conteúdo do trabalho é 

um valor em si. Valorizam o aprendizado e o aprofundamento técnico. 

Apreciam recompensas relacionadas às oportunidades de desenvolvimento, 

educação, liderança técnica de equipes e remuneração fixa com base na sua 

competência técnica. 

Para este grupo, ter movimentação no nível hierárquico não é 

necessariamente uma recompensa e somente o será, caso represente a 

oportunidade de exercer uma liderança técnica. Quando essas pessoas são 

transferidas para outras áreas, sentem-se menos satisfeitas e menos competentes. 

Consideram as especializações intrinsecamente compensadoras o bastante para 

desenvolver âncoras de carreira em torno dessas especialidades. Se o trabalho não 

testar suas aptidões e habilidades, torna-se rapidamente monótono e resultará na 

busca de novas atribuições. Participam da definição de metas, exigem autonomia e 

querem os recursos necessários para realizar o seu trabalho adequadamente. O 

reconhecimento mais valorizado é o aprendizado e o autodesenvolvimento na 

especialidade, além do reconhecimento formal. Uma das maiores ameaças é a 

obsolescência. 

• Competência gerencial (General Managerial): Esta âncora exerce uma força 

sobre o indivíduo na direção de ter oportunidade de liderar, estar no 

comando, tomar decisões e definir diretrizes de impacto organizacional. 

Valorizam recompensas relacionadas a títulos, símbolo, status, um plano de 

benefícios, remuneração vinculada ao desempenho organizacional, bem 

como níveis mais altos de responsabilidades. Esta vinculação é bem aceita 

nos moldes de uma remuneração variável e com programas de participação 

nos lucros ou resultados. A especialização é vista com ressalva, mas 
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reconhecem que é necessário conhecer bem várias áreas funcionais. 

Precisam possuir competência analítica para cenários de incertezas e, ainda, 

de competência interpessoal e intergrupal (capacidade de influenciar, 

supervisionar e relacionar com pessoas de todos os níveis da organização). 

• Autonomia / Independência (Autonomy / Independence): Esta âncora valoriza 

as experiências profissionais nas quais o profissional possa realizar o seu 

trabalho à sua própria maneira, no seu próprio ritmo e dentro dos seus 

próprios padrões. Este grupo, normalmente, não tolera regras estabelecidas 

por outras pessoas, procedimentos, padrões, horários de trabalho e outros 

controles. Consideram a vida organizacional restritiva, irracional e uma 

intromissão em suas vidas pessoais, o que faz preferirem uma carreira 

autônoma, com suas próprias condições. Preferem pagamentos por 

desempenho imediato, bônus e outras formas de compensação sem vínculos.  

• Segurança / Estabilidade (Security / Stability): Esta âncora traz como valor 

para o indivíduo a preferência em atuar em experiências profissionais que 

propiciem uma sensação de segurança e estabilidade. São valorizados os 

sentimentos de lealdade para com a organização e a previsibilidade das 

tarefas a serem executadas. Possuem necessidade de organizar sua carreira 

para se sentirem seguros e para que eventos futuros sejam previsíveis. 

Procuram empregos em organizações fortes, confiáveis, com bom plano de 

aposentadoria, que ofereçam estabilidade e que não demitam trabalhadores 

em massa. Preferem ser remunerados por meio de remuneração fixa e não 

variável. Preferem deixar a responsabilidade do gerenciamento de suas 

carreiras aos empregadores. Quando adquirem estabilidade ficam satisfeitos, 

e se possuem habilidades não utilizadas, procuram exercê-las em atividades 

fora do trabalho. Sua preocupação está no contexto do trabalho e não na 

natureza do trabalho em si. Querem ser reconhecidos por sua lealdade e 

desempenho constante. 

• Criatividade / Empreendedora (Entrepreneurial Creativity): Indivíduos que 

possuem esta âncora valorizam a possibilidade de estabelecer, criar e 

estruturar organizações, negócios, produtos e serviços. Este grupo tem 

talento e motivação para criar um novo empreendimento e a disposição para 
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largar um trabalho previamente existente. São profissionais inquietos, 

egocêntricos, que procuram evidência pessoal e reconhecimento público e 

que tendem a ficar entediados rapidamente, precisando de novos desafios 

constantemente. Pacotes de benefícios não são atrativos, pois querem 

acumular riquezas, poder e a liberdade para progredir nos papéis que 

consideram essenciais e que atendam às suas necessidades. Indivíduos que 

possuem esta âncora de carreira como predominante sentem dificuldades 

para se adaptarem em organizações, preferindo atuar como empreendedores 

de seus próprios negócios.    

• Senso de dever / dedicação a uma causa (Service/Dedication to a Cause): O 

indivíduo que possui esta âncora valoriza as experiências profissionais que 

viabilizem o alinhamento entre os seus valores fundamentais e os valores do 

grupo ou da organização a qual pertence. Possuem lealdade à causa que 

defendem e não, necessariamente, ao grupo ou à organização. As 

recompensas mais valorizadas são aquelas que premiam pela contribuição e 

pela dedicação, e não necessariamente pelo resultado. O dinheiro não é 

essencial, querem pagamentos justos por suas contribuições e 

reconhecimento de seus pares e de superiores pelas suas contribuições. Para 

eles, o sucesso está em contribuir para um mundo melhor. 

• Puro desafio (Pure Challenge): Esta âncora valoriza a competição e 

experiências profissionais que viabilizem desafios cada vez maiores. Sucesso 

para este grupo é a superação de obstáculos impossíveis, solução de 

problemas insolúveis ou vitória sobre oponentes extremamente difíceis. A 

organização, a área de trabalho, o sistema de remuneração, reconhecimento 

e promoção estão relacionados com as oportunidades de autodesafio que o 

trabalho possa proporcionar.  

• Estilo de vida (Lifestyle): Esta âncora traz como valor para o indivíduo a 

preferência por atuar em experiências profissionais que permitam uma 

integração, ou equilíbrio, entre as necessidades pessoais, da família e as 

profissionais. Por valorizar o equilíbrio entre as diferentes necessidades, 

tende a buscar a estabilidade geográfica e a valorizar a flexibilidade no 

trabalho, para que possa dedicar tempo não só às necessidades da carreira, 
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como às demais. Esta âncora não preconiza um indivíduo negligente no 

trabalho, mas apenas ele não o considera como o centro de sua existência.  

 

Para Nicholson (2000, apud Abdalla 2003), as âncoras ajudam a 

compreender as escolhas profissionais do indivíduo e podem ser utilizadas 

isoladamente ou aliadas a outros instrumentos de gestão de recursos humanos. Em 

consonância com Nicholson, Van Dam (2004) espera que as organizações 

viabilizem carreiras congruentes com as âncoras de carreira dos trabalhadores, pois, 

caso isso não ocorra, poderá haver consequências como insatisfação, baixo 

desempenho e rotatividade de pessoal. Na administração pública brasileira, levando-

se em consideração a estabilidade, pode-se especular que a rotatividade ocorra 

devido a fatores motivacionais.  

Para Dutra (1996), mesmo que a base da metodologia de Schein seja a 

pesquisa de campo e a de Derr a observação empírica, as âncoras de Derr (1986) ‒ 

ter sucesso, sentir-se seguro, sentir-se livre, sentir-se desafiado e obter equilíbrio – 

aproximam-se das âncoras de Schein, principalmente quanto ao fato de ambos 

considerarem a subjetividade como essencial para as decisões dos indivíduos e pelo 

fato de ambos considerarem apenas as orientações profissionais principais de cada 

individuo. É importante destacar uma diferença entre os autores, pois Schein (1974) 

acredita que as âncoras não mudam, uma vez que são parte essencial do indivíduo, 

enquanto que, para Derr (1986), as pessoas podem alterar suas orientações 

profissionais mediante suficiente motivação e informação sobre as opções. Já para 

Feldman e Bolino (1996), é possível flexibilizar o conceito de Schein, criando-se 

âncoras primárias e secundárias, definindo, assim, uma hierarquia de necessidades 

e valores.  

De acordo com Schein (1996), a análise de âncoras de carreira permite 

identificar o que torna os indivíduos propensos a certo tipo de comportamento no 

trabalho. Do mesmo modo, se o modelo gerencial aponta para comportamentos, 

atitudes e valores como a autonomia, a competitividade, a inovação, a confiança, a 

meritocracia e a criatividade, torna-se relevante compreender quais as possíveis 

influências das âncoras desse grupo de estudo na implantação de práticas inerentes 

a este modelo.  
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2.6 O INCA – UMA BREVE APRESENTAÇÃO 
 
 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é um 

órgão específico e singular do Ministério da Saúde, vinculado à Secretaria de 

Atenção à Saúde. Conforme o decreto nº 8.065/13 (BRASIL, 2013) compete ao 

Instituto: 

I. Participar da formulação da política nacional de prevenção, 
diagnóstico e tratamento do câncer; 
II. Planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar 
planos, programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, 
relacionados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das 
neoplasias malignas e afecções correlatas; 
III. Exercer atividades de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento de recursos humanos, em todos os níveis, na área 
de cancerologia; 
IV. Coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, 
epidemiológicas e experimentais em cancerologia; e 
V. Prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de 
neoplasias malignas e afecções correlatas. 

 

Observa-se que as ações realizadas pelo INCA, de caráter multidisciplinar, 

compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde. Além dessas atividades, também possui atuação em áreas estratégicas, 

como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, 

desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica. O Instituto 

coordena vários programas nacionais para o controle do câncer e está equipado 

com o mais moderno parque público de diagnóstico por imagem da América Latina, 

o Centro de Pesquisa em Imagem Molecular. Sendo assim, todas as atividades do 

INCA têm como objetivo reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no Brasil.  

Para melhor desempenhar o seu papel público de órgão executor, 

normalizador e coordenador da política nacional de controle do câncer no Brasil, o 

INCA (2015) tem como sua Missão promover "ações nacionais integradas para 

prevenção e controle do Câncer".   Para alcançá-la, o INCA (2015) tem como Visão 

Estratégica "exercer plenamente o papel governamental na prevenção e controle do 

câncer, assegurando a implantação das ações correspondentes em todo Brasil, e 

assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população". 
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Nos primeiros anos da década de 90, o INCA, além de passar a integrar o 

SUS, como responsável pela assistência direta e gratuita de um expressivo número 

de pacientes oncológicos do Sistema, vivenciava o crescimento de suas atribuições 

e competências na estrutura do Ministério da Saúde. Tornou-se, gradativamente, o 

órgão responsável por desenvolver e coordenar ações integradas para a prevenção 

e controle do câncer no Brasil, com o objetivo de reduzir a incidência e mortalidade 

causada por esta doença no país. Este aumento de atribuições deflagrou a 

necessidade de ampliar, de alguma forma, seu quadro de pessoal.  Assim como em 

outros órgãos públicos, em função do contexto político e econômico da época, a 

contratação de profissionais terceirizados foi o recurso encontrado para minimizar 

este déficit de pessoal.   

Contudo, para o INCA, as terceirizações legalmente permitidas, ou seja, a 

contratação de trabalhadores em áreas não finalísticas ‒ como nos serviços de 

limpeza, segurança, transporte, etc ‒, vinculadas a uma empregadora contratada 

pela administração pública mediante as normas estabelecidas de licitação, resolviam 

somente uma parte do problema, pois o Instituto necessitava contar com mão de 

obra mais qualificada e especializada em oncologia.  Desta forma, encontrar uma 

saída para a contratação de pessoal para atuação em áreas finalísticas, por vias não 

regulares, ou seja, sem a realização do concurso ou seleção de natureza pública, 

tornou-se uma necessidade crescente.   

Por uma falta de diretriz do Estado, cada instituição pública buscou uma 

forma própria para solucionar e flexibilizar o problema de contratação de pessoal.  

No caso do INCA, foi criada uma Fundação privada sem fins lucrativos, denominada 

Fundação Ary Frauzino (FAF).  Por intermédio dessa Fundação, tornou-se possível 

incorporar, ao quadro do Instituto profissionais de diferentes áreas. Ainda assim, 

essa ausência de interferência do Estado em relação à regulação dos vínculos 

trabalhistas nas instituições públicas durante este longo período acarretou a 

transferência, para a mão dos terceiros, da administração de áreas-fim das 

instituições e, consequentemente, o seu capital intelectual, o que não é adequado no 

âmbito de uma instituição de Ciência e Tecnologia. 

A falta de uma política estruturada de pessoal abriu espaço para que, com o 

passar do tempo, houvesse vários questionamentos dos órgãos de controle junto ao 
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Governo sobre a constitucionalidade desses processos de incorporação de pessoal 

no setor público, sem a realização de concursos. Tal fato passou a ser alvo de ações 

públicas, num intenso processo de judicialização das relações de trabalho, 

culminado, por exemplo, no INCA, pela assinatura em um Termo de Conciliação 

Judicial, com um compromisso de redução dos quadros terceirizados da instituição 

por servidores selecionados por concursos públicos, nas formas previstas em lei.  

Em 2010, realizou-se concurso público para o provimento de 

aproximadamente 1550 vagas, o que representou uma renovação no seu quadro de 

pessoal, tornando, de certa maneira, este estudo mais relevante, uma vez que 50% 

dos profissionais são novos no serviço público, ou seja, sem a provável cultura 

predominante de um serviço burocrático. Em 2014, o INCA lançou novo certame 

para provimento de 583 vagas. Assim, o quadro atual do INCA possui, 

aproximadamente, em fevereiro de 2015, 3000 servidores das diferentes áreas. E, 

para que não enfrente, novamente, problemas com a reposição e contratação de 

pessoal e para que haja uma maior autonomia na realização de concurso público ou 

processo seletivo, o INCA estuda a viabilidade de um novo modelo de gestão, 

conforme descrito anteriormente. 
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III METODOLOGIA 
 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 
 
Uma vez que o estudo buscou quantificar opiniões e dados das âncoras de 

carreira utilizando técnicas e recursos estatísticos, a fim de evitar distorções de 

análise de interpretações, optou-se pela abordagem quantitativa. Já para a análise 

dos especialistas, quanto à compatibilidade das âncoras de carreira com os valores 

da administração pública gerencial, optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez 

que não se dispõe de grande quantidade de informações dos assuntos (tratados de 

forma conjunta), sendo necessário explorar o conhecimento que os especialistas 

possuem com base em suas experiências ou senso comum, Assim, a abordagem da 

presente pesquisa, pode ser considerada qualiquantitativa. 

 Quanto aos fins, identificou-se a  pesquisa como sendo descritiva, uma vez 

que procura estabelecer correlações entre variáveis, mas não tem como objetivo 

explicar o fenômeno que descreve, embora sirva de base para tal explicação 

(VERGARA, 2013). Quanto aos meios, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e de 

campo; bibliográfica porque foi efetuada uma sondagem, mediante pesquisa em 

documentos secundários, com a finalidade de dar fundamento e consistência teórica 

à pesquisa, e de campo porque buscou, com base em Vergara (2013), uma 

investigação empírica no local onde ocorre o fenômeno.  

 
 
3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
 

A população da pesquisa, segundo Vergara (2013), é um conjunto de 

elementos que possuem as características que vão ser objeto do estudo. Já a 

amostra, segundo a mesma autora, representa parte da população escolhida, 

seguindo algum critério de representatividade. 

Nesta pesquisa, a população foi de aproximadamente 2417 servidores 

efetivos do INCA. A composição desta população levou em consideração os 

profissionais que possuem suas atribuições vinculadas diretamente às atividades-fim 
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da Instituição e são contratados, como mostra a Tabela 1 a seguir, nos diferentes 

cargos de níveis médio e superior. 

 

 

A amostra da pesquisa foi constituída pelos profissionais da área-fim do INCA 

que responderam de maneira satisfatória aos questionários. Fazem parte das 

atividades fins do INCA, os profissionais ligados as atividades de assistência, ensino, 

pesquisa e do controle e prevenção do câncer. 

A atividade-fim do INCA é composta, em sua grande maioria, por profissionais 

que ocupam o plano de cargos da carreira de ciência e tecnologia, mais 

precisamente na carreira de desenvolvimento tecnológico prevista na lei nº 

8.691/1993 – auxiliar técnico, técnico e tecnologista. Esses cargos, considerados 

amplos, contemplam diversos perfis da área da saúde (medicina, enfermagem, 

serviço social, fisioterapia, etc), com grande parte das atividades ligadas diretamente 

à assistência ao paciente oncológico, porém, podem exercer também atividades 

complementares de ensino e pesquisa. 

Complementam o quadro de pessoal do INCA os profissionais da carreira de 

previdência, saúde e trabalho (PST), que ocupam os cargos de técnico em 

radiologia, enfermeiro, médico e odontólogo.  
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3.3 COLETA DE DADOS 
 
 
A coleta de dados, segundo Vergara (2013), é a etapa responsável por 

correlacionar os objetivos da pesquisa com os meios para alcançá-los. Deve-se, 

inicialmente, identificar se a natureza dos dados será secundária ou primária, para 

depois considerar o método de coleta de dados. 

 Os dados secundários encontram-se disponíveis por já terem sido coletados 

para fins distintos do propósito deste estudo, e os primários foram coletados 

especificamente para o estudo a ser desenvolvido. Para uma pesquisa de campo, 

um dos meios desta pesquisa, Vergara (2013) ensina que os dados podem ser 

coletados mediante observação, aplicação de questionário, formulários e entrevista.  

Neste trabalho, optou-se pela aplicação de questionários, que, segundo 

Vergara (2013), se caracteriza por uma série de questões, abertas ou fechadas, 

apresentadas aos respondentes, por escrito, de forma impressa ou digital. Aplicou-

se, de forma simultânea, dois questionários estruturados, um para os funcionários do 

INCA e outro para os especialistas em gestão de pessoas na área pública. 

 

 

3.3.1 Questionário para os Funcionários do INCA 

 

 

O questionário, adaptado de Schein (1996), disponível no Apêndice I deste 

projeto, teve como objetivo classificar as âncoras de carreira dos servidores e 

identificar as características individuais mencionadas na descrição do objetivo 

secundário da pesquisa: sexo, idade, nível do cargo, profissão e tempo na 

organização. O instrumento da pesquisa foi aplicado para os servidores efetivos do 

INCA, contratados para os cargos relacionados às atividades-fim do Instituto. 

 Aplicou-se o questionário e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) in loco e, para isso, o pesquisador buscou informações do melhor momento, 

condições e locais mais adequados, junto aos núcleos de recursos humanos, dos 

chefes das seções, serviços e das divisões do instituto, considerando, sempre, as 

peculiaridades do convidado em participar da pesquisa e sua privacidade.  
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O questionário era composto por 40 sentenças que foram classificadas pelo 

respondente de acordo com o que ele considerava verdadeiro. As notas foram de 1 

a 6 e fizeram correspondência à escala de medidas abaixo: 

 

   TABELA 2 - Escala de valores 

Nunca é 

verdadeiro 

para mim 

Ocasionalmente 

é verdadeiro 

para mim 

Frequentemente 

é verdadeiro 

para mim 

Sempre é 

verdadeiro 

para mim 

1 2 3 4 5 6 

Fonte: Adaptado de Schein (1996) 

 

Após a atribuição das notas de 1 a 6 para cada sentença, o respondente 

localizou os itens aos quais ele atribuiu valores mais altos e, dessas respostas, ele 

selecionou as três mais verdadeiras para ele, adicionando, a cada uma, quatro 

pontos. Observa-se que 10 pontos foi o valor máximo atribuído a uma sentença.  

Quanto à segunda parte deste questionário, que buscou identificar as 

características individuais mencionadas na descrição do objetivo secundário da 

pesquisa, cabe uma rápida explicação quanto ao campo "nível do cargo". Neste 

campo, além da informação do nível do cargo de ingresso no Instituto do 

entrevistado – Técnico ou Tecnologista –, pretendeu-se conhecer se o profissional 

podia ser considerado "superqualificado” para as atividades que exerce, ou seja, se 

o servidor possuía a titulação acima do exigido para o cargo que ocupa. Para isso, o 

entrevistado informou se já concluiu ou se estava cursando faculdade de nível 

superior. 

 
 
3.3.2 Questionário para os Especialistas em Gestão de Pessoas na Área 
Pública 
 
 

O tema da pesquisa vinculou duas teorias: Administração Pública Gerencial, 

formalizada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), e 

as âncoras de carreira de Schein (1996). Observa-se que não há, na literatura, 

quantidade significativa de estudos que vinculem os valores estabelecidos por 
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ambas. Por esse motivo, buscou-se, de maneira similar ao que ocorre na aplicação 

da lógica Fuzzy (ZIMMERMANN, 1996), verificar a intensidade do vínculo entre cada 

orientação da administração gerencial e cada âncora de carreira, através da opinião 

de autoridades acadêmicas especializadas e reconhecidas tanto na área de gestão 

de pessoas, quanto na área de gestão pública. Maiores detalhes sobre esses 

especialistas estão disponíveis na seção seguinte. 

A aplicação do questionário, disponível no Apêndice II deste projeto, ocorreu 

de forma concomitante à aplicação do questionário dos servidores. 

Após a análise dos especialistas, que atribuíram uma nota de 0 a 10 para a 

intensidade da relação entre cada âncora de carreira e cada orientação da 

administração gerencial, atendeu-se ao terceiro objetivo intermediário da pesquisa, 

identificando a correspondência entre as orientações da administração gerencial e 

as âncoras de carreira de Schein (1996). 

 
 

3.4 PARTICIPANTES DE PESQUISA 
 
 
Participaram da pesquisa três profissionais, doutores, com pesquisas e 

publicações nas áreas relacionadas à gestão de pessoas e à administração pública 

e, ainda, reconhecidos no meio acadêmico como referências em ambos os temas. 

Eles pontuaram as intensidades do vínculo entre cada orientação para gestão de 

pessoas previstas no PDRAE (BRASIL,1995) e cada âncora de carreira, previstas 

por Edgard Schein (1996). O questionário para estes profissionais está disponível no 

Apêndice II. 

Também foram participantes da pesquisa todos os profissionais da área-fim 

do INCA. O questionário destes profissionais está disponível no Apêndice I. 

 
 
3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 
 
 

Segundo Vergara (2013), esta etapa é importante para demonstrar como os 

dados da coleta serão tratados e como tal tratamento é adequado aos propósitos do 

projeto. Neste trabalho, o conjunto de dados e informações, obtidos pela aplicação 
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de ambos os questionários, permitiu identificar, segundo o conceito de âncoras de 

carreira, se as orientações profissionais dos servidores do INCA são compatíveis 

com as orientações da administração pública gerencial como a autonomia 

administrativa, a competitividade, a inovação, a criatividade, a confiança e a 

meritocracia, o que constitui o objetivo final desta pesquisa. 

O tratamento de dados deste trabalho seguiu os seguintes passos: 

O primeiro foi o tratamento de dados dos questionários aplicados aos 

especialistas. Após a atribuição dos graus de 0 a 10 para a relação entre cada 

âncora e cada orientação da administração gerencial, calculou-se a média dos três 

especialistas e, consequentemente, foi possível identificar a correspondência média 

entre as orientações da administração gerencial e as âncoras de carreira, cumprindo 

o terceiro objetivo intermediário. 

O segundo passo, de posse dos questionários respondidos pelos servidores 

do INCA, foi calcular as médias de cada âncora para cada funcionário, sendo 

necessário, preliminarmente, o preenchimento, pelo pesquisador, da Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Classificação das Âncoras 

Em seguida, encontrou-se o valor que relacionou as âncoras de carreira com 

as orientações da administração gerencial, para cada funcionário. Para cada valor 

incentivado pelas orientações da administração gerencial (autonomia administrativa,  

competitividade, inovação, criatividade, confiança e meritocracia), encontrou-se a 

média ponderada dos escores de cada âncora, de cada funcionário, sendo que os 

pesos e as intensidades do vínculo entre cada orientação e cada âncora foram 

atribuídos pelos especialistas.  

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40

Total
Dividido por 5
Média
Fonte :  Adaptado Schein (1996)

C D E FA B G H

/5 /5 /5 /5/5/5 /5/5
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Na etapa seguinte, calculou-se, para cada valor incentivado pelas orientações 

da administração gerencial, a média de pontuação de todos os funcionários. 

Comparando-se essas médias, foi possível identificar quais valores foram mais e 

menos alinhados com as âncoras de carreira dos funcionários do INCA. 

Após descobrir-se o ranking de "valores" do INCA, verificou-se, por meio de 

seis testes de hipóteses para a média, se a média de cada valor incentivado pelas 

orientações da administração gerencial superou o ponto médio da escala de 1 a 6 

(3,5). 

Esse tratamento atendeu ao objetivo final da pesquisa: identificar se as 

âncoras de carreira dos servidores que atuam nas atividades-fim do INCA são 

compatíveis com os valores incentivados pela administração pública gerencial por 

intermédio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e relacionados à 

gestão de pessoas. 

Finalmente, para o atendimento do objetivo secundário e análise do impacto 

das características pessoais (sexo, idade, nível do cargo e tempo na instituição) 

sobre a compatibilidade entres as âncoras de carreira e as orientações do modelo 

gerencial, foram realizadas seis regressões múltiplas (uma para cada valor 

incentivado pelas orientações da administração gerencial) para tentar explicar a 

intensidade daquele valor presente em cada funcionário em função das quatro 

variáveis explicativas – as características individuais.  

Como o sexo e o cargo (variáveis independentes do modelo de regressão 

múltipla) não são numéricas, foram utilizadas variáveis dummy para incluí-las no 

modelo de regressão. A primeira assumiu os valores masculino ou feminino; a 

segunda, técnico, técnico superqualificado ou superior. 

 
 
3.6 LIMITAÇÕES 
 
 

Todo método tem possibilidades e limitações. Neste trabalho, a metodologia 

escolhida para a coleta e tratamento dos dados apresentou as seguintes 

dificuldades: 

 - O método esteve limitado pela seleção dos questionários que foram 

respondidos; desta maneira, pontua-se a possibilidade do viés de não resposta, ou 
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seja, se as variáveis da pesquisa dos profissionais que não responderam são muito 

diferentes das variáveis de pesquisa dos respondentes. Destaque ainda, como 

possível viés, o fato da maioria dos respondentes, possuir menos de 1 ano de 

experiência no INCA. 

 - Outro fator limitante esteve no comprometimento dos respondentes 

com as respostas atribuídas aos questionários. Essa limitação ocorreu, uma vez que 

o respondente poderia se sentir constrangido ao responder perguntas sobre suas 

motivações profissionais.  

 - Um terceiro fato que limitou a pesquisa foi a escolha dos especialistas 

que correlacionaram as âncoras de carreiras às orientações profissionais da 

administração gerencial, isso ocorreu, uma vez que a escolha desses profissionais, 

respeitando os requisitos inicialmente definidos, considerou ainda o critério da  

acessibilidade. Destaca-se também, a subjetividade dos especialistas nas respostas 

aos questionários. 

 - Um quarto fator de limitação referiu-se à necessidade de se pesquisar 

todos os cargos da administração pública, independente de sua finalidade e órgão, 

assim como a de realizar estudos comparativos ao longo do tempo. 

 - Por último, destaca-se a necessidade que o pesquisador teve, no 

momento da interpretação do resultado, de se abstrair frente ao objeto a ser 

investigado, o que foi fundamental para a compreensão dos fenômenos analisados.  

 Todavia, mesmo após as limitações referenciadas acima, considera-se 

que este foi o método mais apropriado para que os objetivos da pesquisa fossem 

alcançados. 
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IV APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
A apresentação e a análise dos resultados da pesquisa realizada no 2º e 3º 

trimestre de 2015 no INCA, bem como os dados descritivos da amostra, estão 

expostos de acordo com a proposta de tratamento de dados, expressa na seção 3.5 

deste estudo.  

Após as respostas dos três especialistas (disponíveis no Apêndice III), foi 

possível cumprir o terceiro objetivo intermediário e identificar, de maneira original e 

de acordo com a Tabela 4, a correspondência entre cada âncora de carreira e cada 

valor da administração gerencial. 

 

 TABELA 4 - Correspondência média entre as orientaçõ es da administração 

                      gerencial e as âncoras de car reira, de acordo com os especialistas 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Em relação aos valores sinalizados pela Tabela 4, pode-se destacar as 

correspondências (maior ou igual a 8) entre as seguintes âncoras x valores:  

• “Autonomia e independência” x “Autonomia administrativa”; 

• “Criatividade empreendedora” x “Inovação”; 

• “Senso de dever, dedicação a uma causa” x “Confiança”; 

Observou-se, ainda, que, embora as âncoras “Competência técnica / 

funcional” e “Competência Gerencial” não possuam fortes relações com algum valor 

específico, ambas apresentam médias significativas sobre diferentes valores, como, 

por exemplo, “Meritocracia” e “Confiança” sobre a âncora “Competência técnica / 

funcional”; e “Meritocracia”, “Confiança” e “Criatividade” sobre a âncora 

“Competência Gerencial”.  
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No outro extremo, pode-se depreender a fraca (menor ou igual a 4) 

correspondência entre as seguintes âncoras x valores: 

• A âncora “Segurança e estabilidade”, com os valores: “Criatividade” 

“Inovação” e “Competitividade”; 

• A âncora “Senso de dever, dedicação a uma causa”, com o valor 

“Competitividade”; 

• A âncora “Estilo de vida”, com cinco diferentes valores (criatividade, inovação, 

meritocracia, confiança e competitividade). 

Vale destacar que a âncora “Segurança e estabilidade”, tida como uma das 

principais características dos servidores públicos, não encontrou, para os 

especialistas, correspondência significativa com nenhum valor da administração 

pública gerencial.  

Como parte do objetivo secundário, foram solicitadas informações das 

características individuais (sexo, idade, nível do cargo e tempo na instituição) de 

cada um dos 225 questionários respondidos pelos profissionais do INCA (um 

respondente não informou as suas características e foi retirado, o que totalizou 224 

questionários válidos). A tabela com todos os dados das características individuais 

da pesquisa encontra-se no Apêndice VI. Porém, de forma sumarizada, estas 

informações são apresentadas nos Gráficos 1 e 2.  

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

  

MASCULINO

25%

FEMININO

75%
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  Gráfico 2 – Idade dos participantes 

 
  Fonte: Dados da pesquisa  

 

Observa-se que, dos 224 respondentes que tiveram os questionários 

respondidos de maneira satisfatória, 169 (75%) eram mulheres e 55 (25%) eram 

homens. No universo do INCA, as mulheres correspondem a 66% e os homens, a 

34%. 

A idade média desses profissionais é de 37 anos, sendo a menor idade, entre 

os respondentes, de 21 anos e a maior idade, de 60 anos. Além disso, pode-se 

constatar, no histograma acima, que aproximadamente 35% (79) da amostra 

possuem de 31 a 35 anos. As faixas etárias de 26 a 30 e 36 a 40 anos abrangem, 

cada uma, 17% da amostra. 

Quanto ao tempo de experiência de todos os profissionais (Gráficos 3 e 4), 

houve uma média de 2 anos, mas destacou-se o fato de aproximadamente 80% 

(180) da amostra possuir experiência na instituição de menos de 1 ano. Cabe 

reforçar que não foi mensurada a experiência desses trabalhadores em outras 

instituições. Já em relação aos 20% (44) dos profissionais entrevistados que 

possuem experiência no INCA, observa-se uma média de 11 anos; entretanto, 

destacaram-se aqueles que possuem de 5 a 10 anos, que representaram 54% dos 

profissionais com experiência maior que 1 ano.  
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Gráfico 3 – Experiência no INCA 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Gráfico 4 - Tempo de experiência no INCA dos profis sionais com mais de 1 ano                                  

de empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

Em relação ao nível de escolaridade do cargo dos profissionais que 

responderam satisfatoriamente à pesquisa, cabe informar que, aproximadamente 

58% (129) foram contratados para exercer suas funções em cargo de nível superior 

e aproximadamente 42% (95) para exercer funções de nível médio.  

A escolaridade predominante no público da amostra foi de aproximadamente 

83% (186) de pessoas com nível superior completo. Aproximadamente 9% (21) 

possuem nível médio e 8% (17) estão cursando o nível superior.  Mais adiante, será 

visto que os profissionais contratados em cargos de nível médio possuem o nível 

superior completo e foram classificados, nesta pesquisa, como técnicos 

superqualificados. Esses dados estão indicados nos Gráficos 5 e 6. 
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Gráfico 5 – Nível do cargo contratado dos participa ntes  

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Gráfico 6 – Escolaridade dos participantes  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O número de profissões apresentadas na Tabela 5 indica a heterogeneidade 

da amostra. Foram entrevistadas pessoas de 22 diferentes profissões, com destaque 

para a equipe da enfermagem (Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros), que 

correspondem a 53% da amostra, e aos médicos, que correspondeam a, 

aproximadamente, 21% dos entrevistados.  
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TABELA 5 – Formação do cargo contratado dos partici pantes 

Qual a formação do cargo contratado dos 

participantes? Total 

BIÓLOGO 7 

BIOMEDICINA 3 

ENFERMAGEM 53 

FARMÁCIA 4 

FISIOTERAPIA 3 

MEDICINA 47 

MEDICINA VETERINÁRIA 1 

NUTRIÇÃO 3 

ODONTOLOGIA 1 

PSICOLOGIA 3 

SERVIÇO SOCIAL 4 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 65 

TÉCNICO FARMÁCIA 2 

TÉCNICO FUNCIONAL RESPIRATÓRIO 1 

TÉCNICO ANALISE CLÍNICA 1 

TÉCNICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 5 

TÉCNICO CITOTÉCNICO 6 

TÉCNICO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 1 

TÉCNICO DE HEMOTERAPIA 3 

TÉCNICO PRÓTESE DENTARIA 1 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA 3 

TÉCNICO DE RADIOTERAPIA 7 

Total de Profissionais  224 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme mencionado anteriormente na metodologia, na seção 3.3.1, 

pretendeu-se, ainda, conhecer se o profissional podia ser considerado 

"superqualificado” para as atividades que exerce, ou seja, se o servidor possuía a 

titulação acima do exigido para o cargo. Para isso, o entrevistado informou se já 

concluiu ou se estava cursando faculdade de nível superior, o que possibilitou que a 

variável nível do cargo assumisse três possíveis valores – Superior, Técnico e 

Técnico Superqualificado, sendo este último aquele profissional contratado para o 

cargo de técnico (nível médio), mas possuidor de curso de nível superior.  
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Conforme observado no Gráfico 7, os profissionais superqualificados 

correspondem a 25% do total da amostra e, se considerados somente aqueles que 

foram contratados para o cargo de Técnico (nível médio), estes correspondem a 

60%. 

 

       Gráfico 7 – Variável nível do cargo 

 

       Fonte: Dados da pesquisa  

 

Dando continuidade aos procedimentos descritos na seção 3.5, foi calculada 

a média de cada funcionário, em cada âncora. Esses valores estão expressos de 

forma parcial na Tabela 6 e as âncoras de todos os profissionais entrevistados estão 

disponíveis no Apêndice IV deste trabalho. 

 

TABELA 6 – Resumo das Âncoras de Carreira dos profi ssionais do INCA 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

25%

58%

17%

Técnico Superqualificado Superior Técnico
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Das informações do Apêndice IV, que estão resumidas na Tabela 6, pode-se 

destacar, na Tabela 7, as principais âncoras dos profissionais do INCA.  

 

TABELA 7 – Ranking das âncoras de carreira do INCA 

1ª “Senso de dever, dedicação a uma causa” 5,06 
2ª “Estilo de vida” 5,03 
3º “Segurança e Estabilidade 4,89 
4ª “Competência técnica/funcional” 4,38 
5ª “Puro desafio” 4,08 
6ª “Autonomia e Independência” 3,08 
7ª “Competência gerencial” 2,63 
8ª “Criatividade empreendedora” 2,41 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Através dos resultados, depreende-se alguns aspectos importantes, como, 

por exemplo, a similaridade dos resultados das âncoras de carreira dos servidores 

do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrados por Faro (2007) e as âncoras 

dos profissionais da área-fim do INCA. Em ambos os estudos, as âncoras “estilo de 

vida”, “senso de dever, dedicação a uma causa”, “segurança e estabilidade” e 

“competência técnica/funcional” estiveram nas quatro primeiras colocações. Já as 

âncoras “puro desafio”, “autonomia e independência”, “competência gerencial” e 

“criatividade empreendedora” aparecem com escores menores entre os servidores 

dos dois órgãos públicos pesquisados. 

Estes resultados, encontrados no INCA, ganham respaldo naqueles obtidos 

nos estudos de Costa, Salles e Fontes Filho (2010), quando estes, com base em 

Tamayo e Gondim (1996) e Wittmer (1991), pesquisaram aproximadamente 100 

profissionais de diferentes formas de instituição (pública, privada e híbrida). Esses 

autores exploraram 20 diferentes itens, de quatro categorias de valores relacionados 

ao trabalho, e encontram no que se refere às preferências por recompensas, 

conforme exposto no referencial teórico, que os trabalhadores das organizações 

públicas consideram, em segundo lugar, a oportunidade de realizarem um trabalho 

que seja útil aos outros, o que se aproxima da âncora “senso de dever, dedicação a 

uma causa” (tida como a principal âncora do INCA). Ao mesmo tempo, nesse 

mesmo estudo, os autores observaram que os itens segurança e emprego, 

promoção e conquista de status e prestígio ‒ que se aproximam da âncora 
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“segurança e estabilidade” ‒, ocupam os últimos lugares no ranking. Desse modo, 

concluíram que os valores encontrados “distanciam-se do estereótipo do servidor 

público que valoriza a segurança acima de tudo” (COSTA; SALLES; FONTES FILHO 

2010, p. 1447).  

Alguns dos resultados encontrados neste estudo também vão ao encontro 

dos estudos de Wilson (1989), o qual percebeu que os burocratas possuem 

preferências e desejos de fazer um bom trabalho, do benefício de pertencer a uma 

organização reconhecida e o senso de dever e propósito. Soma-se a este 

entendimento a contribuição de Oliveira (2007), cujo estudo com mais de 200 

profissionais da administração pública federal não verificou a existência exata e pura 

de uma tipologia proposta por Downs (1967). Entretanto, pode-se concluir, de 

maneira consistente, que, dos tipos propostos na tipologia de Downs, o “tipo 

defensor”, que “veste a camisa”, permeou todos os aglomerados, sinalizando o 

comprometimento do servidor público com o seu trabalho. De forma análoga, o “tipo 

Homem de Estado ou Estadista”, também presente em todos os aglomerados, 

retratou o comprometimento com a sociedade. Quanto à estabilidade, assim como 

em outros estudos, Oliveira (2007) depreende que este fator merece certa relevância 

como um atrativo, mas a estabilidade não foi considerada como um item “acima de 

tudo” para os servidores. 

Observa-se que o conjunto de valores ligados ao compromisso dos servidores 

públicos brasileiros com o trabalho e com a sociedade foi encontrado, em diferentes 

épocas, estudos e metodologias distintas, por diferentes autores. Este fato, ao 

contrário do que ocorre no setor privado, onde há diversos incentivos, induz a uma 

reflexão quanto ao fato dos profissionais da administração pública, se considerarmos 

a amostra estudada, “vestirem a camisa”, sem que, muitas vezes, ocorram 

encorajamentos para isto. Tal atitude indica, como defende Schein (1996), que as 

âncoras como a “senso de dever, dedicação a uma causa”, correspondam, de fato, à 

parte estável e conservadora da personalidade do indivíduo.   

Depreende-se deste fato, que a gestão pública, muitas vezes, deixa de 

trabalhar estes aspectos naturais e positivos dos servidores, prejudicando a 

presunção, defendida por Costa, Salles e Fontes Filho (2010), de que as pessoas 

mais comprometidas são mais motivadas a permanecer na organização e a se 
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empenharem nas realizações de suas atividades, em sintonia com os objetivos 

organizacionais.  Para Barrett (2000), as pessoas buscam cada vez mais trabalhar 

para organizações que as encorajem a encontrar suas realizações pessoais, 

respeitando os seus valores mais nobres e profundos, e promovendo uma ambiência 

propícia a altos índices de produtividade e criatividade. O desafio da gestão pública 

é, portanto, criar uma cultura na qual as pessoas encontrem significado em seu 

trabalho, eliminando a dicotomia trabalho e prazer. 

Em seguida, após o mapeamento das âncoras dos servidores, encontrou-se, 

para cada um, o valor que relacionou as âncoras de carreira com as orientações da 

administração gerencial. Para isso, para cada valor incentivado pelas orientações da 

administração gerencial (autonomia administrativa, a competitividade, a inovação, a 

criatividade, a confiança e a meritocracia), obteve-se a média ponderada dos 

escores de cada âncora, de cada funcionário, lembrando que os pesos e as 

intensidades do vínculo entre cada orientação e cada âncora foram atribuídos pelos 

especialistas. Pode-se observar, na Tabela 8, com dados parciais, como ficaram os 

valores de alguns dos profissionais entrevistados. A tabela completa encontra-se 

disponível no Apêndice V deste trabalho. 

 

TABELA 8 – Resumo dos Valores por profissional do I NCA 

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Comparando-se essas médias, foi possível identificar quais valores estão 

mais ou menos alinhados às âncoras dos funcionários do INCA, resultando no 

“ranking de valores" apresentados na Tabela 9.  

 

TABELA 9 – Ranking de Valores do INCA 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Depreende-se, a partir das Tabelas 8 e 9, que há homogeneidade entre os 

valores, e que os valores “Autonomia”, “Competitividade” e “Meritocracia” são os 

mais alinhados com as âncoras dos servidores. Já os valores “Criatividade”, 

“Inovação” e “Confiança” estão menos alinhados, especialmente este último.  

Após descobrir o ranking de "valores" do INCA, verificou-se, pelos testes de 

hipóteses para a média, se a média de cada valor incentivado pelas orientações da 

administração gerencial superou o ponto médio da escala de 1 a 6 (3,5). Foram 

realizados cinco, e não seis testes de hipóteses, conforme descrito na seção 3.5, 

devido ao fato do valor “Confiança" possuir a média amostral menor do que o ponto 

médio da escala. Assim, este valor não pode ser considerado alinhado com as 

âncoras dos servidores, e não há necessidade de conduzir este teste de hipótese. 

A Tabela 10 mostra, então, os resultados dos cinco testes de hipóteses 

unicaudais para a média (alfa = 5%). Em cada teste, H0 representa que a média era 

igual ao ponto médio da escala (3,5) e a H1 representa que a média era maior que 

esse ponto médio (>3,5). 

 

 

 

 



74 

 

 

TABELA 10 – Testes de hipótese para a média  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, nos cinco testes de hipóteses (competitividade, inovação, 

autonomia, meritocracia e competitividade), que H0 foi rejeitado, sendo o valor p 

resultante menor que 0,1%.   

Identifica-se, assim, a compatibilidade das âncoras de carreira dos servidores 

que atuam nas atividades-fim do INCA com quase todos os valores incentivados 

pela administração pública gerencial, voltados para a gestão de pessoas e 

expressos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Salienta-

se que somente o valor “Confiança” não está alinhado com as âncoras desses 

profissionais. 

Foram extraídas considerações importantes a respeito da compatibilidade de 

cinco dos seis valores; obtiveram-se, também, reflexões sobre a homogeneidade do 

escore entre os valores “Autonomia”, “Competitividade”, “Meritocracia” “Criatividade”, 

“Inovação” e, ainda, observações relevantes do motivo pelo qual o valor “Confiança” 

não foi alinhado às âncoras dos servidores do INCA. 

Quanto à compatibilidade de quase todos os valores pesquisados com as 

âncoras dos servidores, depreende-se que este resultado apontou, na amostra e na 

metodologia proposta, que os profissionais revelam, ao longo desses 20 anos, 

valores condizentes com os propostos pelo PDRAE. Não se pode dizer que os 

valores da administração pública gerencial superaram ou substituíram os valores da 

administração burocrática, porém, é possível supor que, a partir dos principais 

valores encontrados no INCA (1º- “Autonomia” e 2º - “Competitividade”), essas 
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características já se encontram presentes entre os profissionais de um órgão 

referência em saúde pública no Brasil.  

Posteriormente, cabe refletir, que os cinco valores compatíveis com as 

âncoras dos servidores tiveram escores homogêneos, o que pode significar que 

todos os valores possuem importância para os profissionais da amostra, não 

havendo disparidade entre um valor e outro. Assim, se o defendido por alguns 

autores, como Rezende (2005), estiver correto, essas características, baseadas nos 

padrões e eficiência do setor privado, podem ser responsáveis por uma maior 

agilidade e flexibilidade no setor público.  

Como não há uma série histórica desta pesquisa, não se pode analisar 

quando esses valores pessoais, voltados para a administração pública gerencial, 

começaram a fazer parte do contexto do INCA. Dessa forma, não é possível, pelo 

mesmo motivo, conhecer se, de fato, esta possível aderência aos valores 

preconizados pela administração pública gerencial trouxe, na hipótese de supressão 

de valores administração burocrática, benefícios incrementais para o órgão e para a 

sociedade nos últimos anos. A partir daí, destaca-se a necessidade de conhecer 

esses valores ao longo do tempo e de se construir uma série histórica da intensidade 

desses valores, o que permitiria a obtenção de informações sobre uma possível 

melhoria da eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados pelo Estado, a 

partir dos valores pessoais de seus profissionais.  

Ainda neste contexto da aderência das âncoras dos servidores do INCA com 

os valores da administração pública gerencial, podem-se realizar algumas reflexões 

ao se considerar as conclusões encontradas por Costa, Salles e Fontes Filho (2010), 

quando especularam, a partir da  homogeneidade encontrada em suas pesquisas, 

que esta é decorrente das próprias transformações institucionais que tornam difusos 

os limites entre setor público e o setor privado. Para eles: 

(...) é instigante observar que, apesar das diferenças nas características das 
organizações públicas, híbridas e privadas, a natureza da motivação, como 
expectativa de recompensa, e a base valorativa de seus trabalhadores 
sejam tão similares (COSTA; SALLES; FONTES FILHO, 2010), 

 

Ou seja, tanto no estudo de Costa, Salles e Fontes Filho (2010), que foi 

realizado entre 2007 e 2008, quanto no presente estudo, realizado em 2015, 

encontram-se indícios, nas amostras estudadas, de que não há fortes diferenças 
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quanto às motivações, necessidades e conjunto de valores dos servidores públicos 

em relação aos profissionais da iniciativa privada, o que pode ser explicado, de 

acordo com DuGay, Salaman e Rees (1996), apud Costa, Salles e Fontes Filho 

(2010), pelas mudanças no mercado de trabalho e nas estruturas produtivas, que 

exigem de todos os profissionais  atitudes “proativas”, “orientadas ao mercado” e 

“empreendedoras”. 

É oportuno pontuar que os resultados e as análises dos resultados 

encontrados neste estudo são diferentes dos obtidos por Faro (2007). Ele, mediante 

metodologia própria e respeitando a peculiaridade do órgão pesquisado, investigou 

as âncoras de carreira dos servidores do Tribunal de Contas da União em 2007 e, 

apesar de encontrar âncoras semelhantes às deste estudo, sustentou a 

incompatibilidade entre as principais âncoras de carreira dos servidores e os valores 

exigidos (teoricamente) pela administração pública gerencial. Esta diferença pode 

ser explicada, em parte, pelo fato do estudo de Faro (2007), ao contrário do que 

ocorreu de forma original neste estudo, que considerou a aplicação da lógica Fuzzy 

(ZIMMERMANN, 1996), não ter verificado a intensidade do vínculo entre cada 

orientação da administração pública gerencial proposta no PDRAE e cada âncora de 

carreira proposta por Schein (1996). 

A terceira observação refere-se aos motivos que levaram os servidores do 

INCA a não atribuírem o valor “confiança” às suas âncoras de carreira. Este 

resultado vai ao encontro de uma consideração de Faro (2007), o qual considerou 

que o sistema atual de recompensas do TCU gera nos servidores maior resistência 

às alterações preconizadas pelo modelo da administração pública gerencial.  

Pode-se depreender que este motivo, desalinhamento do valor “Confiança” 

com as âncoras de carreira dos servidores do INCA, esteja relacionado ao contexto 

do mundo do trabalho. Segundo Bauman (2008) e Van Buren III, apud Costa, Salles 

e Fontes Filho (2010), os empregadores buscam pessoas avessas às perspectivas 

de longo prazo. E, conforme Ribeiro e Mancebo (2013), neste contexto, a 

regularidade de uma carreira linear com a atuação em uma única empresa, a 

especialização em determinada atividade, o planejamento de longo prazo, a 

segurança em relação ao futuro e a carreira tradicional são afetadas pelo processo 

de reestruturação produtiva do atual capitalismo flexível. Ou seja, a procura de 
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trabalhadores com este perfil, também por parte de órgãos e entidades públicas, 

contradizendo a segurança e a estabilidade, até então garantidos no serviço público, 

pode gerar uma falta de “confiança” por parte dos profissionais do Instituto.  

Sabe-se que os servidores públicos possuem a estabilidade na administração 

pública após a aprovação no estágio probatório; porém, cabe lembrar que a Emenda 

Constitucional nº19 trouxe novos critérios para a aquisição da estabilidade, além da 

avaliação de desempenho periódica como possibilidade de perda do cargo para o 

servidor estável. E, embora ainda não se perceba, na prática, os possíveis 

resultados destas ferramentas, não há como assegurar que elas permanecerão 

como mera formalidade ao longo dos anos. Além das alterações advindas da 

Emenda Constitucional nº19, pode-se citar que o INCA já demonstrou, em seus 

estudos para um novo modelo de gestão, interesse em contratar profissionais 

celetistas (cujas chances de demissões são maiores), por concurso público, 

acreditando que este método de contratação lhe traria maior flexibilidade. Este 

entendimento vai ao encontro do defendido por Marconi (2005), pois, para ele, para 

que os novos modelos de gestão consigam atender às demandas cada vez mais 

rápidas da sociedade, é necessário contar com carreiras que absorvam essas 

mudanças, com perfis mais flexíveis e com condições de desenvolvimento contínuo 

dos profissionais. Entretanto, cabe reforçar que essa flexibilização e novas formas 

de contratação podem contribuir para a falta do valor “Confiança” entre os 

profissionais da área pública. 

Pelos motivos expostos acima, pode-se inferir que a falta do valor “Confiança” 

em servidores públicos, ao menos na amostra pesquisada, pode ser algo novo, 

oriunda das alterações que ocorreram no contexto do mundo do trabalho atual e de 

algumas orientações do PDRAE e da Emenda Constitucional nº19 (BRASIL, 1998). 

Tal fato traz outra suposição interessante: ausente na administração pública durante 

o modelo da administração burocrática e, possivelmente, sempre presente na 

administração privada, pela precariedade do vínculo, agora faz parte do contexto da 

administração pública gerencial e, consequentemente, dos órgãos públicos. Ou seja, 

além dos valores autonomia, competitividade, criatividade, inovação e meritocracia, 

já conhecidos e, até então, considerados típicos do setor privado e, possivelmente 

desejáveis, a administração pública, a partir destas mudanças, passou a contar com 
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a falta do valor “Confiança”. Podemos inferir ainda, que a falta do valor “Confiança” 

pode não estar relacionado diretamente às propostas e valores do modelo da 

administração gerencial, mas sim, às dinâmicas, procedimentos e as políticas de 

gestão do INCA.  

Complementando o objetivo secundário desta pesquisa, algumas das 

informações pessoais, apresentadas preliminarmente (sexo, idade, tempo de 

experiência na instituição e nível do cargo), foram testadas como possíveis 

explicadoras da intensidade de cada valor incentivado pela administração pública 

gerencial presente nos funcionários.  Para isso, foram realizadas seis regressões 

múltiplas (uma para cada valor incentivado pelas orientações da administração 

gerencial), lembrando que foram utilizadas variáveis dummy para incluir as variáveis 

sexo e nível do cargo (técnico, técnico superqualificado ou superior) no modelo de 

regressão. 

A primeira regressão, com resultados apresentados no Quadro 3, procurou 

explicar o valor Criatividade em função das quatro informações pessoais de cada 

funcionário. O nível de explicação foi 5%; ou seja, essas quatro variáveis explicam 

apenas 5% da Criatividade. Apesar de baixo, esse valor para o nível de explicação 

não desqualifica os resultados, pois o objetivo aqui não era prever a Criatividade em 

função dessas quatro variáveis, mas sim entender o impacto de cada uma delas na 

Criatividade. 

Quadro 3 – Regressão Criatividade 

 

RESUMO DOS RESULTADOS - CRIATIVIDADE

Estatística de regressão

R múltiplo 0,21                   

R-Quadrado 0,05                   

R-quadrado ajustado 0,02                   

Erro padrão 0,56                   

Observações 223,00              

Coeficientes valor-P

Interseção 3,44                   0,00         

Masculino 0,20                   0,02         

Idade 0,00                   0,50         

Tempo na Instituição - Em anos 0,01                   0,44         

Superior 0,15                   0,15         

Técnico Superqualificado 0,02                   0,87         

FONTE: Dados da Pesquisa
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Ainda para esta regressão, cabe destacar que a variável “Masculino”, com 

valor-P menor que 5%, é significativa: o fato do funcionário ser homem  aumenta o 

escore para o valor Criatividade em 0,20. As outras variáveis não se mostraram 

significativas (valores-P altos) para este valor. 

Em relação à regressão que procurou explicar o valor Inovação em função 

das características pessoais, o nível de explicação foi o mesmo (5%) da regressão 

anterior. Neste caso, a variável significativa “Masculino”, com valor-P igual a 0,01 

(menor que 5%), aumenta em 0,23 o escore para o valor Inovação. Os resultados da 

regressão para este valor estão apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Regressão Inovação 

 

 

As outras variáveis não se mostraram significativas (valores-P altos) para este 

valor. 

Quando se procurou explicar o valor Autonomia em função das variáveis 

independentes, encontrou-se um nível de explicação de 4%, com apenas a variável 

independente “Masculino” como significativa, com valor-P igual a 0,04. Para este 

valor da administração pública gerencial, o fato do funcionário ser homem aumenta o 

escore em 0,17. 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS - INOVAÇÃO

Estatística de regressão

R múltiplo 0,22         

R-Quadrado 0,05         

R-quadrado ajustado 0,03         

Erro padrão 0,55         

Observações 223,00    

Coeficientes valor-P

Interseção 3,43         0,00         

Masculino 0,23         0,01         

Idade 0,00         0,57         

Tempo na Instituição - Em anos 0,01         0,38         

Superior 0,12         0,25         

Técnico Superqualificado 0,01-         0,95         

FONTE: Dados da Pesquisa
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Quadro 5 – Regressão Autonomia 

 

Ao realizar a regressão para o valor Meritocracia, foram encontrados os 

valores de R-Quadrado e valor-P próximos aos obtidos nas regressões anteriores. 

Houve, então, um nível de significância de 4%, com apenas a variável “Masculino” 

tida como significativa (valor-P =0,03). Esta variável aumenta o escore do valor 

Meritocracia em 0,19, conforme se observa no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Regressão Meritocracia 

 

RESUMO DOS RESULTADOS - AUTONOMIA

Estatística de regressão

R múltiplo 0,20         

R-Quadrado 0,04         

R-quadrado ajustado 0,02         

Erro padrão 0,54         

Observações 223,00    

Coeficientes valor-P

Interseção 3,59         0,00         

Masculino 0,17         0,04         

Idade 0,00         0,45         

Tempo na Instituição - Em anos 0,00         0,60         

Superior 0,16         0,11         

Técnico Superqualificado 0,05         0,68         

FONTE: Dados da Pesquisa

RESUMO DOS RESULTADOS - MERITOCRACIA

Estatística de regressão

R múltiplo 0,21         

R-Quadrado 0,04         

R-quadrado ajustado 0,02         

Erro padrão 0,54         

Observações 223,00    

Coeficientes valor-P

Interseção 3,54         0,00         

Masculino 0,19         0,03         

Idade 0,00         0,51         

Tempo na Instituição - Em anos 0,01         0,46         

Superior 0,15         0,15         

Técnico Superqualificado 0,01         0,92         

FONTE: Dados da Pesquisa
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Já para o valor Confiança, ao se realizar a regressão múltipla, verifica-se que 

as variáveis independentes explicam apenas 3% deste valor.  E, diferentemente dos 

outros valores da administração pública gerencial, não se obteve nenhuma variável 

significativa (valor-P menor que 5 %). Vale lembrar que este foi o único valor que 

não estava alinhado com as âncoras dos servidores, conforme demonstrado no 

início desta seção (Quadro 7).  

 

Quadro 7 – Regressão Confiança 

 

 

Por fim, na regressão realizada para o valor Competitividade, apresentada no 

Quadro 8, encontra-se um nível de significância de 4%, ou seja, apenas 4% deste 

valor pode ser explicado pelas características individuais da amostra e, novamente, 

apenas a variável “Masculino” foi considerada significativa, com valor-P igual a 0,03. 

Desta vez, um funcionário homem incrementa o escore associado em 0,19. 

 

 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS - CONFIANÇA

Estatística de regressão

R múltiplo 0,17         

R-Quadrado 0,03         

R-quadrado ajustado 0,01         

Erro padrão 0,44         

Observações 223,00    

Coeficientes valor-P

Interseção 2,99         0,00         

Masculino 0,11         0,12         

Idade 0,00         0,21         

Tempo na Instituição - Em anos 0,00         0,56         

Superior 0,06         0,47         

Técnico Superqualificado 0,00-         0,98         

FONTE: Dados da Pesquisa
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Quadro 8 – Regressão Criatividade 

 

 

Após a realização das regressões, pode-se depreender e observar, na Tabela 

11, que as características individuais explicam um percentual muito baixo dos 

valores incentivados pela administração pública gerencial. E, com exceção do valor 

Confiança, todos os outros cinco valores apresentaram apenas a variável 

“Masculino”  como significativa, com valores de p menores que 5%. 

 

TABELA 11 – Resumo das Regressões dos valores 

 

Desta maneira, cumpriu-se o objetivo secundário, que era analisar o impacto 

das características individuais (sexo, idade, nível do cargo e tempo na instituição) 

RESUMO DOS RESULTADOS - COMPETITIVIDADE

Estatística de regressão

R múltiplo 0,19         

R-Quadrado 0,04         

R-quadrado ajustado 0,01         

Erro padrão 0,56         

Observações 223,00    

Coeficientes valor-P

Interseção 3,62         0,00         

Masculino 0,19         0,03         

Idade 0,00         0,62         

Tempo na Instituição - Em anos 0,01         0,38         

Superior 0,10         0,33         

Técnico Superqualificado 0,01-         0,92         

FONTE: Dados da Pesquisa
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sobre a compatibilidade entre as âncoras de carreira e cada um dos valores 

incentivados pela administração pública gerencial. Percebeu-se apenas o gênero do 

funcionário como capaz de impactar a compatibilidade dos valores, de uma maneira 

geral: os homens apresentaram mais compatibilidade entre as âncoras e os valores 

propostos pela administração pública gerencial.  

Esta informação demonstra que não importa a idade, o tempo de experiência 

na instituição, o nível do cargo contratado e nem a ocupação de um cargo de 

formação inferior ao que o profissional possui para que elas possuam a 

compatibilidade entre as âncoras de carreira e os valores de criatividade, inovação, 

autonomia, meritocracia e competitividade. Este resultado vai ao encontro do 

trabalho realizado por Oliveira (2007), o qual aponta que o tempo de serviço não 

aparenta ser relevante para diferenciar os interesses, crenças, valores e objetivos 

dos servidores públicos. 

É possível supor que, assim como as âncoras de carreira de Schein (1996), 

os valores também podem ser parte estável e conservadora da personalidade do 

indivíduo, ou seja, não se modificam ao longo dos anos de experiência e nem são 

impactados pela formação e pela idade do profissional. Pode-se, mediante essa 

informação, complementar a afirmação de Costa, Salles e Fontes Filho (2010), 

supondo que não importa o tipo de organização, mas também não importam a idade, 

o tempo de experiência, a formação e a idade para que o trabalho seja fonte de 

realização pessoal e de reconhecimento e não só de sobrevivência e status.  

Na seção seguinte, serão apresentadas as conclusões e considerações finais 

do trabalho. 
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V CONCLUSÕES 
 
Para alcançarmos o objetivo geral, identificamos as principais diretrizes da 

administração gerencial e sua aplicação nos dias de hoje, constatamos que houve 

documentos formais, que deram legalidade a estas transformações e que foram 

construídos com diretrizes e conceitos próximos ao do setor privado. Dentre eles, 

destacam-se a Emenda Constitucional nº 19 (BRASIL, 1998) e os decretos nº 

5.707/2006 (BRASIL, 2006), nº 6.944/2009 (BRASIL, 2009) e nº 7.133/2010 

(BRASIL, 2010), que propiciaram, dentre outras coisas, a evolução do desempenho 

institucional.  

Identificamos ainda a correspondência entre os valores da administração 

gerencial e as âncoras de carreira, destacando-se a metodologia original que 

permite, a partir das ponderações de três especialistas em gestão de pessoas e 

administração pública, descobrir, mediante questionário de âncoras, quais os valores 

estão relacionados a qualquer tipo de organização. Nestas ponderações dos 

especialistas, destacam-se a correlação entre as âncoras autonomia e 

independência, criatividade empreendedora e senso de dever, dedicação a uma 

causa com os respectivos valores de autonomia, inovação e confiança. No outro 

extremo, pode-se destacar a fraca correspondência entre as âncoras segurança e 

estabilidade e senso de dever, dedicação a uma causa com o valor de 

competitividade.  

Após considerarmos os resultados dos objetivos intermediários expostos 

acima, o referencial desta pesquisa, associando-o com os resultados apresentados 

no capítulo anterior, foi possível encontrarmos a resposta ao objetivo final e 

depreendermos que as âncoras de carreira dos servidores que atuam nas 

atividades-fim do INCA são compatíveis com quase todos os valores incentivados 

pela administração pública gerencial (criatividade, a inovação, a autonomia, a 

meritocracia e a competitividade) não sendo compatíveis, apenas, com o valor 

confiança. 

Em relação ao objetivo secundário de investigarmos o impacto das 

características individuais (sexo, idade, nível do cargo e tempo na instituição) sobre 

a compatibilidade entre as âncoras de carreira e cada um dos valores incentivados 

pela administração pública gerencial, descobriu-se que esses fatores explicam 
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menos de 5% da compatibilidade dos valores e, apenas o gênero masculino 

apresentou-se como significativo para a compatibilidade dos valores criatividade, 

inovação, autonomia, competitividade e meritocracia. Observamos ainda, que o 

tempo de serviço, a idade e o nível do cargo não aparentam ser relevantes, na 

amostra pesquisada, para diferenciar os interesses, crenças, valores e objetivos dos 

servidores públicos das áreas fins do INCA. 

 Após demonstrarmos às respostas aos objetivos propostos pela pesquisa, 

cabe destacar as diferentes conclusões, contribuições e recomendações que esta 

pesquisa possibilitou. Podemos concluir, por exemplo, que as características, 

propostas pelo PDRAE já se encontram presentes nos servidores da área fim de um 

órgão referência em saúde pública no Brasil o que representa, de certa maneira, 

uma mudança incremental ao modelo de gestão pública. Além disso, é possível 

inferir, por meio dos escores homogêneos dos valores, que todos os cinco valores 

compatíveis possuem importância para os profissionais da amostra, não havendo 

diferenças estatísticas significativas entre um valor e outro. E, se as características 

baseadas nos padrões e eficiência do setor privado podem ser responsáveis pela 

agilidade e flexibilidade no setor público, já é possível observar um potencial na 

amostra pesquisada. Porém, ainda, não é possível afirmar que estes valores 

encontram-se presentes no contexto das atividades do INCA e nem que ocorreram 

rupturas ao modelo burocrático.  

Ainda neste contexto, da aderência das âncoras dos servidores do INCA com 

os valores da administração pública gerencial, pode-se afirmar que também foram 

encontrados indícios, na amostra estudada, de que não há fortes diferenças quanto 

às motivações, necessidades e conjunto de valores dos servidores públicos das 

atividades fins do INCA em relação aos profissionais da iniciativa privada, o que 

pode ser explicado pelas mesmas exigências do mercado atual, independente do 

tipo de organização. Além disso, a âncora “senso de dever, dedicação a uma causa” 

retratou um compromisso de responsabilidade dos servidores do instituto com o 

trabalho e com a sociedade, diferente de outros estudos que apontaram que o atual 

sistema não permite à assunção de responsabilidades. Já quanto à âncora “estilo de 

vida”, tida como a segunda principal âncora do INCA, pode-se inferir que se deve ao 

contexto social atual, onde os profissionais buscam o equilíbrio entre o lado pessoal, 
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o trabalho e a família. Ainda cabe destaque para o bom escore da âncora “puro 

desafio” e do valor “competitividade” que podem retratar os desafios de se trabalhar 

em uma instituição com qualidade técnica e tecnologia reconhecida.  

Quanto a não compatibilidade do valor “confiança” com as âncoras dos 

servidores das áreas fins do INCA, concluiu-se que podemos ter um fato novo, uma 

vez que o valor “Confiança”, tido como uma das características da administração 

burocrática, caracterizada pela estabilidade e segurança, não está mais presente em 

um órgão público. Ou seja, as mudanças advindas do contexto do trabalho atual, 

das orientações do PDRAE, bem como da Emenda Constitucional nº19 (BRASIL, 

1998) trouxeram não só os valores tidos como desejáveis da iniciativa privada como 

a autonomia, criatividade, inovação, meritocracia e competitividade, mas também 

trouxe a falta do valor confiança. Cabe relembrar, que o fato do INCA estar 

buscando um novo modelo de gestão para o instituto, pode ter contribuído para a 

falta da do valor “confiança” 

Em relação à contribuição desta pesquisa, podemos citar que tanto as 

âncoras dos servidores quanto os valores por eles apresentados contribuem para se 

fazer convergir os comportamentos efetivos dos servidores do Instituto com aqueles 

preconizados na administração gerencial, expressos pelo Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) e desejados pelo INCA. Ainda, no contexto 

da colaboração desta pesquisa para a construção de um novo modelo de gestão 

para o INCA, partindo do princípio que são os profissionais que moldarão as 

características do novo modelo, o estudo permite uma ampla discussão de qual o 

melhor modelo para a instituição, bem como contribui para o direcionamento correto 

dos esforços de viabilidade da implantação efetiva de práticas da administração 

gerencial. Outro direcionamento dos esforços, a partir do conhecimento dos perfis e 

as orientações de carreira de seus profissionais, é o estabelecimento de novas 

diretrizes para os planos de seleção, desempenho e capacitação.  

A pesquisa permitiu, ainda, contribuir para se verificar as premissas definidas 

pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1995), como o perfil 

profissional dos servidores públicos. Outra colaboração da pesquisa foi trazer novas 

interpretações para a literatura acerca das orientações de carreira dos profissionais 

públicos, além da construção de um método capaz de mensurar os valores, e não 
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somente as âncoras dos profissionais, de qualquer organização. Pode-se, ainda, 

extrair diversas análises deste cenário atual, a fim de contribuir, mesmo que de 

maneiras diferentes, para a construção de um modelo que atenda à real 

necessidade da sociedade. É certo que a discussão acerca do melhor modelo de 

gestão para a administração pública desperta curiosidades, interesses e 

controvérsias e, somente com um esforço e debate contínuos, poder-se-á construir 

uma administração pública que atenda aos interesses da sociedade e de seus 

profissionais.  

Por fim, alguns limites da pesquisa devem ser ressaltados. Em primeiro lugar, 

o fato de a pesquisa ter se concentrado nas atividades fins do INCA, impede a 

generalização do resultado e, em segundo lugar, a escolha do método e das 

âncoras de carreira, não esgotam os temas de valores, necessidades e 

comportamentos dos servidores. Tendo em vista o exposto, recomenda-se, para 

estudos futuros, a necessidade de se pesquisar diferentes cargos da administração 

pública, independente da finalidade das atividades desenvolvidas pelos servidores e 

do órgão; a indagação do fato do gênero masculino apresentar maior 

compatibilidade de suas âncoras com os valores da administração pública gerencial; 

a curiosidade de se conhecer até que ponto o contexto do INCA e a natureza de 

suas atividades, e não as politicas propostas pelo modelo gerencial, influenciaram 

nos resultados encontrados, assim como sugere-se a realização de estudos 

comparativos ao longo do tempo.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I- Questionário âncoras de carreira: 

 

IDADE: ________________________Tempo de Instituição: ______________ 

 

SEXO: (   )  Masculino  (   )  Feminino 

 

Nível do Cargo Contratado: (   ) Auxiliar   (   ) Médio   (   ) Superior 

 

Curso de Nível Superior : (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Cursando    Qual? 

_________ 

 

Utilize a seguinte escala para classificar o quanto cada um dos itens é 

verdadeiro para você:  

 

 

1- Sonho em ser tão bom no que faço que meus conhecimentos 

especializados sejam constantemente procurados. _____  

2- Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando sou capaz de integrar e 

gerenciar o esforço dos outros. _____  

3- Sonho em ter uma carreira que me dê a liberdade de fazer o trabalho à 

minha maneira e no tempo por mim programado. _____  

4- Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade 

e autonomia. _____  

5- Estou sempre procurando ideias que me permitam iniciar meu próprio 

negócio. _____  

6- Sinto-me bem em minha carreira apenas quando tenho a sensação de ter 

feito uma contribuição real para o bem da sociedade. _____  

Nunca é 
Verdadeiro para 

mim 

Sempre é 
verdadeiro para 

mim 

1 2 3 4 5 6

Ocasionalmente é 
verdadeiro para 

mim

Frequentemente é 
verdadeiro para 

mim 
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7- Sonho com a carreira na qual eu possa solucionar problemas ou vencer em 

situações extremamente desafiadoras. _____  

8- Preferiria deixar meu emprego a ser colocado em um trabalho que 

comprometa minha capacidade de me dedicar aos assuntos pessoais e familiares. 

_____  

9- Sinto-me bem sucedido em minha carreira apenas quando posso 

desenvolver minhas habilidades técnicas ou funcionais a um nível de competência 

muito alto. _____  

10- Sonho em dirigir uma organização complexa e tomar decisões que afetem 

muitas pessoas. _____  

11- Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando tenho total liberdade de 

definir minhas próprias tarefas, horários e procedimentos. _____  

12- Preferiria manter minha atividade atual a aceitar outra tarefa que possa 

colocar em risco minha segurança na organização. _____  

13- Montar meu próprio negócio é mais importante para mim do que atingir 

uma alta posição gerencial como empregado. _____  

14- Sinto-me mais realizado em minha carreira quando posso utilizar meus 

talentos a serviço dos outros. _____  

15- Sinto-me realizado em minha carreira apenas quando enfrento e supero 

desafios extremamente difíceis. _____  

16- Sonho com uma carreira que me permita integrar minhas necessidades 

pessoais, familiares e de trabalho. _____  

17- Tornar-me um gerente técnico em minha área de especialização é mais 

atraente para mim do que tornar-me um gerente geral em alguma organização. 

_____  

18- Me sentirei bem-sucedido em minha carreira apenas quando me tornar 

um gerente geral em alguma organização. _____  

19- Me sentirei bem-sucedido em minha carreira apenas quando alcançar 

total autonomia e liberdade. _____  

20- Procuro trabalhos em organizações que me deem senso de segurança e 

estabilidade._____ 
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21- Sinto-me realizado em minha carreira quando tenho a oportunidade de 

construir alguma coisa que seja resultado unicamente de minhas próprias ideias e 

esforços. _____  

22- Utilizar minhas habilidades para tornar o mundo um lugar melhor para se 

viver e trabalhar é mais importante para mim do que alcançar uma posição gerencial 

de alto nível. _____  

23- Sinto-me mais realizado em minha carreira quando soluciono problemas 

aparentemente insolúveis ou venço o que aparentemente era impossível de ser 

vencido. _____  

24- Sinto-me bem-sucedido na vida apenas quando sou capaz de equilibrar 

minhas necessidades pessoais familiares e de carreira. _____  

25- Preferiria deixar meu emprego a aceitar uma tarefa de rodízio que me 

afaste da minha área de experiência. _____  

26- Tornar-me um gerente geral é mais atraente para mim do que me tornar 

um gerente técnico em minha área de especialização. _____  

27- Para mim, poder fazer um trabalho a minha própria maneira, sem regras e 

restrições, é mais importante do que segurança. _____  

28- Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando percebo que tenho total 

segurança financeira e estabilidade no trabalho. _____  

29- Sinto-me bem-sucedido em meu trabalho apenas quando posso criar ou 

construir alguma coisa que seja inteiramente de minha autoria. _____  

30- Sonho em ter uma carreira que faça uma real contribuição à humanidade 

e à sociedade. _____  

31- Procuro oportunidades de trabalho que desafiem fortemente minhas 

habilidades para solucionar problemas. _____  

32- Equilibrar as exigências da minha vida pessoal e profissional é mais 

importante do que alcançar alta posição gerencial. _____  

33- Sinto-me plenamente realizado em meu trabalho quando sou capaz de 

empregar minhas habilidades e talentos especiais. _____  

34- Preferiria deixar minha organização a aceitar um emprego que me 

afastasse da trajetória de gerência geral. _____  
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35- Preferiria deixar minha organização a aceitar um emprego que reduza 

minha autonomia e liberdade. _____  

36- Sonho em ter uma carreira que me dê senso de segurança e estabilidade. 

_____  

37- Sonho em iniciar e montar meu próprio negócio. _____  

38- Preferiria deixar a organização a aceitar uma tarefa que prejudique minha 

capacidade de servir aos outros. _____  

39- Trabalhar em problemas praticamente insolúveis, para mim, é mais 

importante do que alcançar uma posição gerencial de alto nível. _____  

40- Sempre procurei oportunidades de trabalho que minimizassem 

interferências com assuntos pessoais e familiares. _____ 

 

Agora reveja suas respostas e localize os itens aos quais você deu pontos 

mais altos (normalmente 5 ou 6). Dessas respostas, selecione as três que sejam as 

mais verdadeiras para você e adicione a cada uma quatro pontos.   
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APÊNDICE II - Questionário Especialistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribua um grau (0 a 10) para a relação entre cada âncora e cada valor incentivado pela Administração Pública Gerencial.

Valor/âncora

Competência 

técnica/ 

funcional

Competência 

gerencial 

Autonomia e 

Idependência

Segurança e 

Estabilidade

Criatividade 

Empreendedora

Senso de 

dever, 

dedicação 

a uma 

causa

Puro 

Desafio 

Estilo de 

Vida

Criatividade

Inovação

Autonomia Administrativa

Meritocracia

Confiança

Competitividade
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APÊNDICE III – Questionários respondidos dos especi alistas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribua um grau (0 a 10) para a relação entre cada âncora de carreira e cada valor incentivado pela Administração Pública Gerencial.

Valor/âncora

Competência 

técnica/ 

funcional

Competência 

gerencial 

Autonomia e 

Idependência

Segurança e 

Estabilidade

Criatividade 

Empreendedora

Senso de 

dever, 

dedicação 

a uma 

causa

Puro 

Desafio 

Estilo de 

Vida

Criatividade 5,0                   7,0                    7,0                    2,0                 10,0                       2,0            5,0           2,0           

Inovação 5,0                   7,0                    7,0                    2,0                 10,0                       2,0            5,0           2,0           

Autonomia Administrativa 7,0                   7,0                    10,0                 2,0                 7,0                         7,0            5,0           7,0           

Meritocracia 7,0                   7,0                    10,0                 2,0                 7,0                         5,0            10,0         5,0           

Confiança 8,0                   8,0                    9,0                    5,0                 5,0                         10,0          5,0           5,0           

Competitividade 5,0                   5,0                    5,0                    2,0                 5,0                         2,0            10,0         2,0           

Valor/âncora

Competência 

técnica/ 

funcional

Competência 

gerencial 

Autonomia e 

Idependência

Segurança e 

Estabilidade

Criatividade 

Empreendedora

Senso de 

dever, 

dedicação 

a uma 

causa

Puro 

Desafio 

Estilo de 

Vida

Criatividade 7,0                   8,0                    9,0                    8,0                 9,0                         9,0            9,0           7,0           

Inovação 7,0                   8,0                    9,0                    8,0                 9,0                         9,0            9,0           7,0           

Autonomia Administrativa 7,0                   8,0                    9,0                    8,0                 9,0                         9,0            9,0           7,0           

Meritocracia 7,0                   7,0                    7,0                    7,0                 7,0                         7,0            7,0           7,0           

Confiança 8,0                   7,0                    7,0                    8,0                 7,0                         9,0            7,0           7,0           

Competitividade 7,0                   7,0                    8,0                    7,0                 8,0                         7,0            7,0           7,0           

Valor/âncora

Competência 

técnica/ 

funcional

Competência 

gerencial 

Autonomia e 

Idependência

Segurança e 

Estabilidade

Criatividade 

Empreendedora

Senso de 

dever, 

dedicação 

a uma 

causa

Puro 

Desafio 

Estilo de 

Vida

Criatividade 3,0                   6,0                    7,0                    1,0                 1,0                         7,0            -           -           

Inovação 6,0                   5,0                    1,0                    1,0                 5,0                         1,0            -           -           

Autonomia Administrativa 5,0                   5,0                    5,0                    5,0                 1,0                         5,0            -           -           

Meritocracia 8,0                   8,0                    5,0                    5,0                 5,0                         5,0            -           -           

Confiança 5,0                   6,0                    5,0                    1,0                 2,0                         5,0            -           -           

Competitividade 1,0                   1,0                    1,0                    1,0                 1,0                         1,0            -           -           
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APÊNDICE IV – Âncoras de carreira dos servidores do  INCA 
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E
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1 4,00 1,80 5,60 4,60 1,80 4,00 4,00 7,20 

2 6,60 3,80 4,60 3,80 4,00 6,80 5,40 5,00 

3 4,00 1,40 1,80 5,60 3,00 5,40 3,00 5,20 

4 5,20 2,40 3,60 4,60 2,00 7,40 4,00 4,80 

5 5,40 4,60 4,60 3,20 3,20 5,80 5,40 5,80 

6 5,20 2,60 3,00 6,00 2,60 3,60 4,60 5,00 

7 4,20 2,40 3,40 3,60 2,80 3,60 3,00 7,20 

8 4,40 3,20 2,80 3,80 2,20 5,80 5,00 5,00 

9 6,20 2,40 3,60 3,00 3,40 6,00 5,20 3,60 

10 4,00 2,20 2,40 5,80 2,80 3,40 3,40 5,40 

11 3,40 1,60 1,60 4,40 2,60 2,80 4,20 2,40 

12 4,60 3,20 3,60 4,40 1,80 6,80 2,60 6,80 

13 6,40 3,60 3,80 3,00 2,60 5,40 3,80 4,00 

14 5,20 2,40 4,20 2,40 2,40 3,60 6,20 7,40 

15 3,00 3,20 1,60 5,60 1,60 5,00 2,60 5,00 

16 3,80 2,00 2,80 4,00 2,80 6,40 3,80 4,60 

17 6,00 2,60 2,40 3,40 2,00 3,80 3,60 5,00 

18 4,00 3,40 3,40 4,80 3,20 5,80 3,40 5,00 

19 5,80 2,40 5,40 5,20 5,80 5,40 4,00 6,00 

20 3,60 3,00 4,60 2,40 3,20 4,60 7,40 5,40 

21 6,20 2,20 3,80 5,20 2,20 3,80 4,00 7,60 

22 5,00 1,60 2,80 5,40 2,80 5,40 6,20 5,00 

23 3,80 2,60 5,60 6,20 3,00 5,60 4,20 7,40 

24 2,60 2,40 3,80 6,00 1,00 3,20 1,20 4,20 

25 3,80 3,80 3,60 8,20 3,60 4,20 4,40 4,40 

26 4,60 2,80 2,20 6,60 1,80 4,20 3,60 5,20 

27 3,80 2,40 2,60 5,00 1,40 4,80 3,60 7,40 

28 5,20 3,20 4,00 3,20 2,20 4,60 4,40 8,20 

29 3,40 1,80 3,00 5,80 1,40 5,20 1,80 5,20 

30 4,60 1,80 1,00 4,40 1,80 7,00 4,20 3,20 

31 3,40 2,60 4,20 3,60 1,60 7,40 5,60 5,60 

32 5,60 3,00 3,40 3,80 2,20 5,00 4,20 8,00 

33 4,40 1,80 1,00 6,20 2,40 5,60 3,20 3,40 

34 4,60 2,00 1,00 5,20 2,40 5,40 4,80 4,40 

35 5,60 4,20 3,00 4,20 3,40 6,00 5,00 4,20 
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36 3,60 2,00 1,80 6,80 2,80 4,20 3,60 6,00 

37 4,20 3,20 2,00 4,00 1,60 3,60 4,60 3,20 

38 3,40 2,80 3,00 5,20 3,40 7,00 3,40 3,80 

39 3,00 1,80 3,20 7,00 2,40 3,60 2,40 5,20 

40 2,00 1,00 1,00 4,60 1,00 4,40 4,80 3,80 

41 2,40 2,80 2,20 6,40 1,00 4,00 4,20 4,80 

42 3,60 2,20 3,00 3,80 2,20 4,80 3,60 7,60 

43 3,80 4,20 3,60 6,40 3,20 4,60 3,60 7,60 

44 3,00 2,00 3,00 4,80 2,60 4,20 5,20 5,00 

45 2,60 3,80 3,80 4,20 2,20 6,60 2,80 5,40 

46 2,40 2,60 2,40 6,80 2,00 2,60 3,20 2,00 

47 3,20 2,60 2,40 4,60 3,00 3,00 3,00 6,00 

48 4,60 3,60 3,20 4,80 1,80 6,40 4,80 6,40 

49 5,60 3,00 3,80 4,60 3,20 4,20 6,20 4,00 

50 3,60 1,80 2,00 5,00 1,20 5,40 1,80 6,00 

51 5,60 3,60 4,00 4,40 4,20 6,40 6,20 4,60 

52 3,80 1,60 4,60 5,00 1,00 4,20 2,40 7,60 

53 2,80 2,00 3,00 6,60 3,40 3,20 5,40 3,60 

54 5,20 2,60 3,00 5,80 1,60 6,80 4,60 4,40 

55 2,60 1,80 2,40 5,80 1,00 6,00 3,40 5,60 

56 3,80 2,00 4,00 3,20 2,00 3,40 2,60 6,00 

57 4,60 2,20 2,20 8,40 2,60 4,80 4,20 3,80 

58 3,20 1,80 2,80 7,00 1,40 3,60 1,80 5,60 

59 3,60 5,00 3,00 3,80 3,80 5,00 4,60 6,40 

60 3,20 1,20 2,40 4,60 1,00 4,60 2,60 4,80 

61 4,40 2,80 1,60 3,40 2,20 4,80 4,00 5,00 

62 4,20 3,00 4,80 3,40 4,00 3,80 2,80 8,40 

63 5,40 3,00 3,80 3,00 2,60 5,60 4,00 5,20 

64 3,00 2,00 4,00 4,40 3,00 4,00 2,20 4,20 

65 4,00 2,60 1,60 2,60 2,20 7,00 3,80 3,40 

66 5,60 3,00 4,00 7,40 1,60 5,60 5,60 4,80 

67 4,20 2,00 2,00 4,40 1,00 7,40 1,00 6,80 

68 4,80 4,60 3,40 4,60 2,60 5,60 5,40 4,80 

69 4,40 2,80 5,20 4,20 4,00 6,60 3,60 7,40 

70 4,00 2,40 2,80 3,80 1,80 3,60 3,40 5,80 

71 3,60 4,60 3,80 6,40 2,40 3,00 3,40 4,00 

72 5,20 2,20 1,80 4,60 1,40 7,60 6,80 2,60 

73 4,20 3,40 4,00 5,20 2,00 5,80 3,40 6,60 

74 4,60 2,80 2,80 5,00 5,20 4,80 4,60 7,00 

75 6,80 2,80 2,80 5,00 2,60 6,00 3,80 3,80 

76 4,20 3,60 3,80 4,00 2,00 4,20 7,40 5,00 

77 4,20 2,40 3,40 4,60 3,60 3,20 3,00 5,00 

78 6,00 1,80 3,20 4,40 2,20 5,00 3,60 4,00 
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79 3,20 2,20 1,80 4,40 2,20 5,40 3,60 7,20 

80 5,20 2,40 4,00 4,20 2,80 5,20 5,40 5,20 

81 4,00 3,60 3,00 6,20 2,20 7,00 4,40 5,00 

82 4,00 3,80 3,60 6,00 3,40 6,00 5,20 3,40 

83 4,80 2,80 4,00 7,60 2,20 5,20 4,40 6,40 

84 6,00 1,60 3,60 4,20 3,00 6,00 1,60 5,80 

85 5,40 3,60 3,60 3,40 3,00 4,20 4,60 3,40 

86 4,40 1,60 2,00 2,00 1,60 4,40 3,00 4,20 

87 4,40 3,80 4,40 5,60 3,20 5,80 5,20 4,40 

88 5,20 2,20 2,40 6,80 1,80 5,20 2,20 2,80 

89 6,20 2,60 6,00 3,00 1,80 4,20 4,60 6,00 

90 6,00 2,20 2,80 3,60 2,40 4,80 4,00 4,60 

91 3,80 1,60 2,40 7,00 2,00 4,60 4,00 5,40 

92 4,80 2,80 3,40 6,60 1,60 3,80 5,20 2,80 

93 5,20 3,40 6,00 4,40 3,40 4,20 4,40 4,80 

94 3,20 1,80 1,80 4,60 1,40 4,00 3,20 7,40 

95 4,60 2,60 4,20 7,60 2,80 4,40 5,00 6,60 

96 4,00 2,20 1,60 7,60 3,60 5,60 5,80 5,60 

97 5,00 3,20 2,80 4,40 3,60 3,00 4,00 2,80 

98 2,40 3,40 3,20 5,40 1,80 4,40 3,60 4,80 

99 3,80 2,40 2,60 4,20 1,00 5,40 3,60 2,20 

100 4,60 1,80 1,20 7,40 1,60 5,60 3,60 4,00 

101 5,00 2,40 2,20 4,00 1,80 5,40 6,00 4,80 

102 2,80 1,80 3,20 6,80 1,60 6,00 2,20 5,40 

103 3,00 2,40 1,80 5,00 5,00 3,20 3,60 4,20 

104 5,20 4,60 4,20 4,80 2,80 5,00 5,20 6,40 

105 5,20 3,40 4,40 6,00 3,80 6,60 5,80 5,80 

106 6,00 2,60 3,00 3,60 1,80 3,00 4,80 3,40 

108 4,00 2,80 1,00 4,80 1,80 4,80 3,20 2,80 

109 5,40 1,80 2,00 6,20 1,40 6,00 2,20 4,40 

110 4,60 3,60 2,40 4,60 1,80 6,00 4,20 4,60 

111 4,80 2,60 3,20 5,40 2,40 5,00 3,60 4,40 

112 5,00 3,40 3,20 5,20 3,60 6,60 5,00 6,40 

113 4,20 3,00 4,20 7,20 3,80 4,40 4,60 5,00 

114 5,40 3,60 3,00 2,20 1,40 5,40 5,20 4,00 

115 5,60 3,80 4,20 5,40 5,20 4,00 3,60 5,00 

116 3,20 1,80 1,00 6,20 1,00 3,60 2,20 5,00 

117 5,20 3,60 4,00 5,60 4,00 5,20 6,40 5,80 

118 5,00 3,20 3,20 3,40 2,40 4,60 3,80 6,00 

119 5,60 2,40 3,40 6,20 1,20 5,20 3,20 3,60 

120 5,40 2,40 3,00 4,40 1,40 4,20 3,80 6,20 

121 4,80 2,00 1,80 4,60 1,60 3,40 3,40 4,40 

122 3,40 3,40 3,20 4,80 1,60 4,20 3,20 4,00 
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123 4,60 2,60 3,80 5,60 3,20 5,40 4,20 6,00 

124 6,20 2,20 3,00 6,80 2,20 5,80 3,40 4,00 

125 3,40 2,40 3,60 3,20 3,00 6,60 6,40 3,20 

126 5,00 3,20 3,20 5,80 3,20 7,60 6,00 4,40 

127 2,80 3,40 2,00 4,80 2,40 5,20 4,20 4,20 

128 5,00 2,00 3,80 5,80 3,80 6,80 6,60 5,20 

129 2,40 2,00 2,40 6,20 1,80 4,40 2,60 3,00 

130 4,40 2,00 2,00 5,20 3,00 6,80 5,00 5,40 

131 5,00 3,20 3,40 4,20 2,40 5,60 3,40 3,20 

132 3,60 2,20 2,20 5,20 3,00 4,00 3,60 6,60 

133 3,00 2,20 1,60 4,20 1,80 6,40 3,40 4,20 

134 3,20 2,20 2,20 5,40 1,20 3,80 2,60 6,20 

135 6,00 3,60 3,00 4,60 3,20 6,00 4,80 5,60 

136 3,20 3,00 3,00 4,00 2,40 5,20 3,20 6,20 

137 2,60 1,20 4,00 5,40 1,20 5,00 2,00 5,80 

138 5,40 3,20 3,20 6,00 1,60 2,60 3,20 3,80 

139 5,00 5,40 4,00 4,20 5,00 4,20 4,40 4,20 

140 4,60 1,40 2,80 6,80 1,60 2,20 3,60 6,80 

141 3,60 2,00 2,40 4,80 3,00 7,60 5,40 5,00 

142 3,80 1,80 3,40 2,80 1,40 5,60 3,60 6,40 

143 3,00 1,80 1,80 4,60 2,60 6,80 4,20 7,60 

144 5,00 3,00 6,40 4,40 4,00 5,20 3,60 7,60 

145 5,00 2,00 3,20 7,00 4,00 6,00 5,20 5,80 

146 5,60 3,60 3,20 3,20 1,80 4,40 4,80 5,00 

147 3,60 3,40 5,00 4,40 2,60 4,60 4,00 7,60 

148 4,60 1,40 2,40 6,60 2,60 5,20 1,60 5,60 

149 5,60 2,00 1,80 1,80 1,40 4,20 6,40 1,80 

150 2,60 1,60 1,60 4,20 2,00 3,20 2,40 3,40 

151 4,20 2,60 2,20 4,80 1,20 5,80 2,40 5,80 

152 4,80 1,80 2,40 5,00 2,20 5,00 3,20 3,00 

153 3,60 1,00 5,40 5,00 1,80 3,20 2,60 4,60 

154 3,00 2,40 1,60 5,40 3,20 5,00 4,80 6,40 

155 5,20 3,00 3,80 4,00 2,80 6,20 4,40 5,40 

156 4,60 4,00 5,40 5,80 2,80 6,00 5,20 4,20 

157 5,20 3,20 3,40 4,20 3,20 4,60 5,00 6,20 

158 3,40 2,60 3,00 5,40 1,60 4,40 4,40 7,60 

159 4,80 3,20 2,80 5,60 1,00 3,40 2,60 3,00 

160 6,20 3,80 5,80 5,40 3,00 5,00 4,00 4,20 

161 3,20 1,20 1,00 2,60 2,40 4,40 2,80 2,40 

162 2,80 3,20 3,60 6,20 2,00 3,00 3,00 5,60 

163 6,00 2,00 4,20 4,00 1,60 7,60 3,80 5,20 

164 5,40 1,40 1,40 5,40 1,20 5,20 3,80 3,60 

165 6,40 2,00 3,40 5,40 4,60 4,20 4,60 3,40 
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166 2,80 2,60 2,00 5,60 4,20 5,80 4,80 6,40 

167 4,60 3,20 3,60 4,80 4,20 6,40 5,20 4,40 

168 4,00 1,80 2,00 6,20 3,20 5,60 5,80 4,20 

169 5,20 5,00 5,00 2,80 3,20 4,60 6,20 4,80 

170 5,40 4,40 5,40 3,80 4,40 5,20 3,60 5,00 

171 5,20 2,60 1,60 4,00 1,20 4,80 3,60 2,60 

172 3,40 2,60 2,60 7,60 2,60 4,80 4,40 3,80 

173 4,20 3,40 6,80 3,80 2,40 4,40 5,80 4,80 

174 3,00 2,00 3,40 5,40 1,20 3,00 3,00 5,20 

175 4,20 1,80 4,00 6,20 3,80 5,40 4,00 6,20 

176 4,80 5,80 2,80 3,60 1,80 5,40 4,20 3,40 

177 6,20 1,40 4,40 3,20 1,60 5,40 4,80 4,40 

178 4,40 2,80 1,40 3,60 1,00 5,00 3,20 4,60 

179 4,60 2,00 2,60 5,40 1,40 5,60 5,00 4,40 

180 3,60 2,40 3,80 5,00 1,80 4,40 3,60 5,60 

181 5,00 2,00 2,80 6,60 2,00 4,80 4,40 5,60 

182 4,80 2,40 2,00 3,60 2,20 6,20 4,40 5,40 

183 2,20 1,00 2,20 6,20 2,80 3,40 4,60 5,00 

184 4,60 5,20 4,40 3,40 3,60 6,80 6,20 4,40 

185 5,00 2,00 2,00 4,80 1,00 6,80 1,60 6,80 

186 3,60 1,60 1,00 4,60 1,80 7,20 3,20 2,60 

187 7,20 3,60 3,00 3,20 1,80 4,80 5,20 2,40 

188 3,60 1,20 2,20 6,40 2,40 5,80 4,00 6,80 

189 4,20 3,80 4,20 6,00 3,60 5,40 5,20 4,60 

190 4,20 3,00 3,40 5,80 4,20 6,80 5,40 6,20 

191 5,80 4,00 4,20 4,80 2,40 5,00 4,00 6,40 

192 4,40 2,80 4,60 4,40 2,00 6,20 3,60 4,80 

193 2,60 2,60 3,40 6,20 2,20 3,00 2,80 4,00 

194 5,40 4,00 4,80 4,80 4,00 5,40 4,20 4,40 

195 4,00 2,80 1,20 5,20 2,80 3,60 5,40 5,40 

196 4,40 4,20 3,20 3,40 2,20 6,40 4,20 5,00 

197 3,20 1,80 2,00 3,00 1,40 7,60 3,40 5,80 

198 5,20 1,80 4,40 2,60 1,80 7,20 4,20 5,40 

199 3,80 2,40 3,20 3,60 2,80 4,60 3,60 6,00 

200 3,20 1,60 2,20 5,00 1,00 4,60 3,60 5,20 

201 4,00 2,80 3,40 3,40 2,80 5,40 3,40 2,20 

202 3,00 2,00 1,40 4,40 1,00 4,80 1,80 5,40 

203 4,00 1,60 2,20 5,60 1,20 5,20 2,40 6,00 

204 3,80 2,40 1,40 5,60 1,80 6,00 3,00 6,40 

205 5,00 3,20 2,60 4,40 3,20 3,60 4,60 4,20 

206 4,60 1,40 3,20 4,00 3,00 6,40 3,60 6,60 

207 4,40 1,80 2,20 3,80 2,00 6,20 3,40 4,20 

208 2,80 1,20 2,60 6,40 1,40 3,80 2,00 4,40 
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209 3,80 2,60 5,20 4,60 3,40 6,00 6,00 6,00 

210 5,80 1,60 3,20 6,20 2,60 5,20 4,40 5,00 

211 5,40 2,40 4,00 3,40 2,40 5,60 5,80 4,80 

212 4,20 1,00 1,20 4,20 1,00 4,60 2,40 2,00 

213 6,60 3,60 3,80 4,20 2,20 5,00 5,00 5,00 

214 4,00 2,40 3,40 7,40 1,20 5,60 5,40 5,00 

215 5,00 2,20 2,80 3,60 3,80 7,20 4,80 4,60 

216 3,60 1,80 1,20 5,00 1,00 4,40 5,60 4,00 

217 2,80 3,00 3,80 5,80 2,20 3,40 4,00 3,80 

218 3,40 3,60 2,60 2,60 1,60 4,40 3,40 4,20 

219 3,20 2,80 2,80 5,80 1,60 5,20 4,60 5,80 

220 5,20 2,20 3,20 5,20 1,20 6,80 4,80 6,80 

221 4,20 2,80 2,00 5,00 3,60 3,60 4,80 4,60 

222 4,20 2,60 2,80 6,20 2,80 4,20 3,60 6,00 

223 5,20 2,40 2,40 3,80 1,80 4,80 4,20 5,20 

224 4,80 4,00 2,40 5,00 1,00 5,00 5,00 5,80 

225 6,00 1,80 2,60 4,60 2,40 5,80 6,60 4,40 

Média 4,38 2,63 3,08 4,89 2,41 5,06 4,08 5,03 
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APÊNDICE V – Valores da administração pública geren cial dos servidores do 

INCA 

 

Fu
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u
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o
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1 3,86 3,73 4,08 3,94 3,12 3,98 

2 4,96 4,90 5,04 5,01 4,23 4,98 

3 3,35 3,34 3,54 3,44 3,17 3,45 

4 4,08 3,92 4,27 4,14 3,67 4,08 

5 4,69 4,61 4,76 4,74 3,89 4,73 

6 3,77 3,82 3,94 3,93 3,27 3,99 

7 3,50 3,51 3,68 3,60 2,96 3,60 

8 3,84 3,76 3,97 3,91 3,33 3,95 

9 4,13 4,10 4,20 4,20 3,56 4,21 

10 3,35 3,40 3,52 3,48 2,93 3,52 

11 2,69 2,76 2,75 2,79 2,33 2,89 

12 4,00 3,83 4,23 4,06 3,55 3,94 

13 4,05 4,01 4,14 4,13 3,43 4,04 

14 3,95 3,95 4,10 4,10 3,28 4,23 

15 3,16 3,09 3,35 3,24 2,81 3,21 

16 3,61 3,51 3,74 3,63 3,21 3,64 

17 3,37 3,42 3,53 3,54 2,98 3,52 

18 4,00 3,92 4,11 4,01 3,39 3,97 

19 4,90 4,92 4,98 4,92 4,06 4,91 

20 4,18 4,11 4,20 4,20 3,31 4,39 

21 3,97 4,00 4,24 4,18 3,52 4,20 

22 3,95 3,94 4,12 4,09 3,58 4,23 

23 4,54 4,39 4,74 4,57 3,78 4,60 

24 2,86 2,74 3,04 2,91 2,31 2,82 

25 4,26 4,27 4,38 4,34 3,54 4,38 

26 3,51 3,52 3,73 3,67 3,16 3,68 

27 3,46 3,39 3,72 3,60 3,13 3,62 

28 4,08 4,03 4,29 4,21 3,49 4,23 

29 3,17 3,04 3,41 3,24 2,86 3,17 

30 3,27 3,19 3,43 3,36 3,21 3,37 

31 4,09 3,84 4,24 4,09 3,52 4,15 

32 4,06 4,03 4,29 4,22 3,59 4,22 

33 3,20 3,20 3,38 3,32 3,11 3,31 
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34 3,38 3,41 3,56 3,53 3,23 3,61 

35 4,36 4,35 4,43 4,43 3,71 4,42 

36 3,42 3,46 3,64 3,56 3,14 3,62 

37 3,13 3,14 3,22 3,25 2,63 3,30 

38 3,91 3,78 4,00 3,88 3,39 3,84 

39 3,26 3,22 3,46 3,34 2,80 3,34 

40 2,48 2,41 2,64 2,58 2,39 2,73 

41 3,13 3,05 3,32 3,23 2,71 3,31 

42 3,51 3,45 3,73 3,60 3,09 3,64 

43 4,31 4,28 4,49 4,39 3,63 4,39 

44 3,47 3,43 3,58 3,53 2,93 3,67 

45 3,84 3,63 3,96 3,79 3,20 3,71 

46 2,83 2,82 2,91 2,89 2,28 2,93 

47 3,19 3,24 3,33 3,28 2,68 3,32 

48 4,18 4,05 4,38 4,27 3,68 4,28 

49 4,18 4,21 4,25 4,30 3,48 4,39 

50 3,00 2,90 3,27 3,10 2,85 3,04 

51 4,79 4,76 4,84 4,84 4,06 4,89 

52 3,43 3,28 3,71 3,53 2,93 3,50 

53 3,51 3,54 3,58 3,57 2,89 3,74 

54 4,00 3,88 4,21 4,11 3,65 4,10 

55 3,22 3,05 3,47 3,29 2,98 3,31 

56 3,19 3,13 3,35 3,26 2,60 3,24 

57 3,74 3,76 3,94 3,89 3,43 3,93 

58 3,02 2,96 3,28 3,14 2,70 3,11 

59 4,26 4,25 4,31 4,28 3,45 4,31 

60 2,76 2,65 2,98 2,85 2,54 2,84 

61 3,29 3,29 3,43 3,40 2,93 3,42 

62 4,10 4,09 4,24 4,14 3,31 4,12 

63 3,97 3,90 4,09 4,04 3,39 4,00 

64 3,27 3,19 3,36 3,26 2,61 3,22 

65 3,31 3,20 3,41 3,33 3,01 3,30 

66 4,39 4,30 4,61 4,55 3,88 4,59 

67 3,27 3,09 3,58 3,35 3,22 3,19 

68 4,34 4,28 4,43 4,41 3,64 4,43 

69 4,63 4,50 4,78 4,62 3,89 4,58 

70 3,18 3,16 3,36 3,30 2,73 3,32 

71 3,77 3,75 3,85 3,83 2,96 3,81 

72 3,81 3,70 3,96 3,93 3,60 4,02 

73 4,08 3,95 4,29 4,15 3,52 4,10 

74 4,31 4,41 4,43 4,39 3,72 4,47 

75 4,03 4,02 4,19 4,17 3,65 4,09 

76 4,08 4,03 4,16 4,18 3,33 4,35 
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77 3,50 3,55 3,60 3,57 2,88 3,58 

78 3,59 3,57 3,76 3,72 3,21 3,68 

79 3,36 3,31 3,58 3,46 3,10 3,50 

80 4,11 4,06 4,24 4,21 3,51 4,27 

81 4,19 4,05 4,37 4,25 3,70 4,23 

82 4,34 4,26 4,39 4,35 3,62 4,38 

83 4,30 4,23 4,55 4,44 3,78 4,46 

84 3,78 3,73 4,00 3,87 3,43 3,73 

85 3,87 3,88 3,91 3,95 3,16 3,94 

86 2,74 2,71 2,88 2,83 2,48 2,81 

87 4,50 4,40 4,58 4,53 3,74 4,55 

88 3,36 3,32 3,56 3,48 3,10 3,38 

89 4,19 4,08 4,35 4,30 3,40 4,28 

90 3,60 3,61 3,76 3,74 3,21 3,73 

91 3,44 3,41 3,67 3,58 3,17 3,64 

92 3,66 3,64 3,80 3,80 3,10 3,86 

93 4,46 4,39 4,53 4,49 3,53 4,47 

94 2,97 2,94 3,23 3,12 2,76 3,17 

95 4,34 4,31 4,56 4,48 3,74 4,56 

96 4,05 4,10 4,24 4,19 3,76 4,34 

97 3,53 3,63 3,55 3,62 2,86 3,63 

98 3,43 3,32 3,56 3,46 2,81 3,48 

99 3,06 2,93 3,18 3,11 2,67 3,08 

100 3,32 3,30 3,57 3,49 3,27 3,50 

101 3,67 3,64 3,83 3,81 3,32 3,91 

102 3,42 3,24 3,66 3,46 3,09 3,41 

103 3,34 3,47 3,37 3,38 2,78 3,46 

104 4,58 4,54 4,71 4,68 3,83 4,69 

105 4,92 4,85 5,06 4,98 4,24 5,03 

106 3,37 3,42 3,48 3,54 2,84 3,57 

108 2,95 2,95 3,08 3,05 2,68 3,03 

109 3,35 3,29 3,62 3,50 3,26 3,40 

110 3,78 3,69 3,93 3,86 3,32 3,84 

111 3,72 3,68 3,88 3,82 3,24 3,79 

112 4,55 4,50 4,70 4,62 4,00 4,65 

113 4,32 4,32 4,44 4,39 3,60 4,45 

114 3,69 3,61 3,79 3,79 3,14 3,79 

115 4,51 4,61 4,56 4,57 3,69 4,54 

116 2,58 2,57 2,83 2,73 2,49 2,73 

117 4,75 4,76 4,85 4,85 4,01 4,95 

118 3,75 3,73 3,90 3,85 3,20 3,84 

119 3,63 3,55 3,85 3,77 3,25 3,69 

120 3,52 3,50 3,75 3,70 3,14 3,69 
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121 2,95 2,99 3,13 3,12 2,69 3,13 

122 3,34 3,25 3,46 3,39 2,74 3,36 

123 4,17 4,12 4,34 4,25 3,61 4,27 

124 3,93 3,90 4,16 4,08 3,63 4,02 

125 3,94 3,80 3,97 3,92 3,29 4,03 

126 4,61 4,51 4,74 4,67 4,09 4,72 

127 3,44 3,37 3,53 3,47 2,92 3,51 

128 4,62 4,56 4,76 4,70 4,08 4,82 

129 2,90 2,81 3,04 2,94 2,52 2,93 

130 3,91 3,86 4,09 4,00 3,65 4,07 

131 3,75 3,67 3,85 3,80 3,19 3,72 

132 3,43 3,47 3,62 3,55 3,05 3,61 

133 3,14 3,01 3,29 3,17 2,89 3,17 

134 2,97 2,92 3,21 3,10 2,67 3,10 

135 4,39 4,38 4,53 4,50 3,86 4,50 

136 3,56 3,47 3,71 3,59 3,03 3,58 

137 3,13 2,94 3,37 3,16 2,70 3,12 

138 3,40 3,44 3,56 3,57 2,86 3,54 

139 4,59 4,66 4,55 4,60 3,62 4,58 

140 3,21 3,28 3,50 3,44 2,90 3,52 

141 3,98 3,86 4,13 4,01 3,64 4,09 

142 3,36 3,21 3,56 3,43 2,96 3,43 

143 3,64 3,54 3,87 3,70 3,44 3,78 

144 4,78 4,68 4,92 4,79 3,88 4,75 

145 4,43 4,44 4,62 4,54 3,99 4,62 

146 3,78 3,76 3,91 3,92 3,20 3,92 

147 4,18 4,07 4,34 4,22 3,41 4,24 

148 3,39 3,37 3,65 3,51 3,21 3,44 

149 3,03 3,05 3,08 3,18 2,68 3,29 

150 2,42 2,42 2,54 2,49 2,13 2,50 

151 3,32 3,22 3,57 3,43 3,07 3,35 

152 3,25 3,22 3,40 3,35 2,94 3,32 

153 3,25 3,13 3,41 3,30 2,52 3,28 

154 3,59 3,60 3,75 3,68 3,23 3,81 

155 4,20 4,11 4,34 4,26 3,63 4,24 

156 4,70 4,55 4,79 4,71 3,87 4,71 

157 4,14 4,16 4,27 4,25 3,53 4,30 

158 3,63 3,56 3,87 3,76 3,18 3,84 

159 3,13 3,10 3,29 3,26 2,65 3,18 

160 4,65 4,57 4,76 4,71 3,83 4,63 

161 2,39 2,39 2,46 2,43 2,22 2,44 

162 3,41 3,36 3,57 3,48 2,76 3,50 

163 4,13 3,94 4,36 4,21 3,74 4,13 



107 

 

 

164 3,09 3,08 3,32 3,28 3,06 3,28 

165 4,11 4,23 4,18 4,23 3,54 4,26 

166 3,95 3,95 4,08 3,99 3,49 4,10 

167 4,45 4,41 4,51 4,47 3,78 4,51 

168 3,78 3,79 3,92 3,89 3,46 4,03 

169 4,62 4,57 4,62 4,66 3,67 4,70 

170 4,71 4,66 4,73 4,70 3,79 4,61 

171 3,04 3,02 3,18 3,17 2,76 3,13 

172 3,69 3,65 3,84 3,77 3,22 3,84 

173 4,46 4,29 4,51 4,46 3,43 4,51 

174 2,99 2,92 3,18 3,09 2,49 3,11 

175 4,17 4,12 4,34 4,23 3,61 4,27 

176 3,97 3,90 4,02 4,02 3,21 3,94 

177 3,78 3,68 3,95 3,90 3,28 3,90 

178 3,00 2,95 3,18 3,13 2,75 3,09 

179 3,58 3,49 3,78 3,71 3,27 3,76 

180 3,53 3,43 3,71 3,61 2,98 3,62 

181 3,76 3,74 4,00 3,93 3,43 3,97 

182 3,62 3,56 3,79 3,72 3,33 3,74 

183 3,05 3,06 3,20 3,14 2,70 3,31 

184 4,87 4,75 4,86 4,84 3,98 4,86 

185 3,37 3,25 3,70 3,51 3,33 3,37 

186 3,02 2,90 3,17 3,06 2,97 3,03 

187 3,85 3,86 3,93 4,01 3,31 3,98 

188 3,59 3,53 3,85 3,71 3,42 3,78 

189 4,49 4,44 4,57 4,53 3,72 4,57 

190 4,62 4,57 4,76 4,66 4,04 4,74 

191 4,37 4,32 4,54 4,49 3,73 4,43 

192 4,00 3,82 4,15 4,02 3,38 3,96 

193 3,15 3,11 3,28 3,20 2,53 3,22 

194 4,61 4,57 4,66 4,63 3,79 4,58 

195 3,42 3,52 3,56 3,58 3,04 3,73 

196 4,03 3,91 4,14 4,06 3,42 4,02 

197 3,28 3,08 3,49 3,30 3,11 3,29 

198 3,96 3,76 4,14 4,00 3,47 3,96 

199 3,54 3,50 3,68 3,60 3,01 3,62 

200 2,96 2,87 3,18 3,07 2,72 3,11 

201 3,47 3,38 3,50 3,46 2,85 3,41 

202 2,65 2,57 2,88 2,75 2,51 2,70 

203 3,14 3,05 3,42 3,27 2,99 3,23 

204 3,40 3,33 3,65 3,51 3,24 3,50 

205 3,67 3,75 3,75 3,79 3,08 3,84 

206 3,82 3,74 4,03 3,89 3,48 3,89 
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207 3,31 3,22 3,47 3,38 3,06 3,35 

208 2,76 2,69 2,98 2,85 2,48 2,84 

209 4,55 4,41 4,65 4,55 3,74 4,66 

210 3,93 3,92 4,15 4,09 3,58 4,11 

211 4,08 4,00 4,20 4,17 3,49 4,23 

212 2,38 2,34 2,55 2,49 2,36 2,45 

213 4,25 4,24 4,40 4,40 3,66 4,39 

214 3,93 3,81 4,17 4,06 3,51 4,14 

215 4,12 4,06 4,22 4,15 3,69 4,17 

216 2,96 2,94 3,14 3,12 2,78 3,26 

217 3,45 3,38 3,54 3,49 2,74 3,54 

218 3,14 3,06 3,22 3,18 2,55 3,15 

219 3,64 3,54 3,84 3,73 3,19 3,80 

220 4,04 3,90 4,33 4,19 3,76 4,21 

221 3,57 3,67 3,66 3,69 3,05 3,78 

222 3,71 3,72 3,90 3,83 3,25 3,86 

223 3,46 3,44 3,64 3,61 3,11 3,62 

224 3,80 3,75 4,01 3,97 3,33 3,99 

225 3,99 3,98 4,15 4,15 3,66 4,27 

 MÉDIA  3,72  3,67  3,87  3,81  3,24  3,82  
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APÊNDICE VI – Características pessoais dos servidor es do INCA 
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1  2  31  0  1  1  

2  2  41  0  1  1  

3  1  36  0  1  1  

4  2  60  0  1  1  

5  1  37  0  1  1  

6  2  29  0  2  2  

7  2  33  0  1  1  

8  2  32  14  1  1  

9  2  42  15  1  1  

10  1  43  11  1  1  

11  2  44  9  1  1  

12  2  37  0  1  1  

13  1  32  0  1  1  

14  2  35  0  1  1  

15  2  34  0  2  1  

16  2  44  0  1  1  

17  2  32  0  1  1  

18  1  27  0  1  1  

19  2  39  0  1  1  

20  2  34  0  1  1  

21  2  32  0  1  1  

22  2  30  0  2  3  

23  2  35  0  2  1  

24  2  41  0  1  1  

25  1  33  0  2  2  

26  2  33  0  1  1  

27  1  33  0  1  1  

28  1  41  0  1  1  

29  2  30  0  1  1  

30  2  29  0  2  1  

31  1  31  0  1  1  

32  1  34  0  1  1  

33  2  35  0  2  2  

34  2  52  25  1  1  

35  2  38  0  2  3  

36  1  36  0  2  1  
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37  2  58  0  1  1  

38  2  29  0  2  1  

39  2  29  0  1  1  

40  2  25  0  2  3  

41  2  29  0  1  1  

42  2  37  0  1  1  

43  1  35  0  1  1  

44  2  38  0  1  1  

45  2  35  0  2  3  

46  1  29  0  2  1  

47  1  37  0  2  1  

48  2  28  0  1  1  

49  1  58  0  1  1  

50  2  39  0  1  1  

51  2  31  0  1  1  

52  2  34  0  1  1  

53  2  35  6  2  2  

54  2  34  0  1  1  

55  2  31  0  2  1  

56  2  57  0  1  1  

57  2  37  0  1  1  

58  2  31  0  2  1  

59  1  44  0  1  1  

60  2  30  0  2  1  

61  2  53  0  2  1  

62  1  35  0  1  1  

63  2  35  7  1  1  

64  1  32  0  1  1  

65  1  31  0  1  1  

66  2  38  0  1  1  

67  2  49  0  1  1  

68  2  34  12  2  2  

69  2  31  0  2  1  

70  1  40  0  1  1  

71  2  43  0  1  1  

72  2  53  10  1  1  

73  2  32  0  1  1  

74  2  36  0  2  2  

75  2  44  0  1  1  

76  2  31  0  1  1  

77  2  29  0  1  1  

78  2  58  28  1  1  

79  2  57  8  1  1  
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80  2  42  11  1  1  

81  2  51  28  1  1  

82  2  58  32  1  1  

83  1  31  0  2  1  

84  1  37  0  1  1  

85  2  37  0  1  1  

86  2  27  0  1  1  

87  2  37  0  1  1  

88  1  28  0  2  3  

89  2  32  0  1  1  

90  1  26  0  1  1  

91  2  27  0  2  1  

92  2  25  0  1  1  

93  1  36  0  2  1  

94  1  32  0  2  1  

95  2  42  0  2  1  

96  2  31  0  2  3  

97  1  24  0  2  1  

98  2  32  0  1  1  

99  2  47  0  2  3  

100  2  48  0  2  3  

101  2  47  0  2  2  

102  2  30  0  1  1  

103  2  32  0  2  1  

104  2  28  5  1  1  

105  2  37  13  1  1  

106  2  33  0  1  1  

108  2  34  0  1  1  

109  2  31  2  1  1  

110  2  31  0  1  1  

111  2  39  0  1  1  

112  1  33  0  2  1  

113  1  37  0  2  1  

114  2  45  0  1  1  

115  1  37  0  1  1  

116  2  30  0  2  1  

117  1  32  0  2  1  

118  1  48  0  1  1  

119  2  35  13  2  1  

120  2  44  0  1  1  

121  2  28  0  2  1  

122  2  35  0  1  1  

123  2  33  0  1  1  
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124  2  42  0  1  1  

125  2  34  0  2  3  

126  2  45  0  2  1  

127  2  36  6  2  2  

128  2  50  8  2  2  

129  2  27  0  2  2  

130  2  37    1  1  

131  2  28  0  1  1  

132  2  28  0  1  1  

133  2  40  0  2  1  

134  2  32  0  1  1  

135  1  45  0  2  3  

136  1  45  17  2  1  

137  2  44  0  2  1  

138  2  48  8  2  2  

139  1  41  15  1  1  

140  1  34  4  1  1  

141  2  55  0  1  1  

142  2  34  0  2  1  

143  1  41  0  2  1  

144  2  31  0  1  1  

145  2  32  0  2  1  

146  2  46  16  1  1  

147  2  38  12  1  1  

148  2  50  0  1  1  

149  2  33  3  2  3  

150  2  38  0  2  1  

151  2  30  0  1  1  

152  1  44  5  2  3  

153  2  52  0  1  1  

154  2  32  0  2  1  

155  2  38  5  1  1  

156  2  44  0  1  1  

157  2  28  0  2  1  

158  2  32  0  2  2  

159  2  54  0  1  1  

160  2  50  0  2  1  

161  1  37  0  2  2  

162  2  26  0  2  1  

163  2  59  0  2  1  

164  2  46  21  1  1  

165  1  32  0  2  3  

166  2  25  0  2  3  
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167  1  58  0  2  1  

168  1  37  0  2  1  

169  1  32  4  1  1  

170  1  33  0  1  1  

171  2  31  0  1  1  

172  1  29  0  2  1  

173  1  30  5  1  1  

174  2  31  0  2  1  

175  2  36  0  2  1  

176  2  30  0  1  1  

177  2  48  0  1  1  

178  2  31  3  2  3  

179  2  44  9  1  1  

180  2  33  11  2  1  

181  1  43  2  2  2  

182  2  42  0  2  2  

183  2  38  0  2  1  

184  2  50  20  1  1  

185  2  40  0  1  1  

186  2  37  2  2  1  

187  2  31  7  1  1  

188  2  35  0  2  2  

189  1  47  0  2  1  

190  1  33  0  2  1  

191  2  46  0  1  1  

192  2  51  0  1  1  

193  1  28  0  2  1  

194  2  31  0  2  1  

195  2  41  0  2  2  

196  2  30  0  1  1  

197  2  33  0  2  2  

198  2  31  0  1  1  

199  2  39  0  2  2  

200  1  36  3  1  1  

201  1  51  24  1  1  

202  2  52  0  2  1  

203  2  31  0  2  1  

204  1  40  0  2  1  

205            

206  2  28  0  1  1  

207  2  50  0  1  1  

208  2  34  0  1  1  

209  2  36  0  2  3  
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210  2  35  0  2  1  

211  1  21  0  2  3  

212  2  32  0  2  2  

213  2  28  0  1  1  

214  2  29  3  1  1  

215  1  35  0  1  1  

216  2  29  0  1  1  

217  2  27  0  1  1  

218  2  31  0  2  1  

219  2  30  0  1  1  

220  2  32  0  2  1  

221  2  35  0  2  2  

222  2  42  9  1  1  

223  2  35  13  1  1  

224  2  31  0  2  1  

225  2  45  0  1  1  

 MÉDIA    
              
37                  2      

 

*O profissional 205 não respondeu aos dados cadastrais. 


