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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar, em Gestão de Pessoas, os fatores 

que auxiliam a valorização de talentos para o setor público, visto que esse tema cada vez mais 

está em evidência. O serviço público está inserido em um novo contexto global, e os órgãos 

estaduais não podem ficar de fora desse contexto. Caracterizado por inúmeras mudanças  

persistentes que exigem que as organizações adotem uma nova postura em relação aos seus 

servidores. A valorização de talentos surge como uma alternativa para os órgãos 

desenvolverem atendimento com excelência e sejam reconhecidos como unidades que 

possuem bons colaboradores em seu quadro de servidores. O trabalho em questão se trata de 

uma pesquisa bibliográfica. Para a realização desta pesquisa utilizou-se de revisão 

bibliográfica realizada a partir de diferentes autores. Valorizar talentos consiste em uma boa 

convivência no ambiente organizacional. Sendo necessário à utilização de ferramentas 

administrativas para a obtenção do resultado, plano de incentivo, treinamento, motivação. 

PALAVRAS-CHAVE: Plano de incentivo, treinamento, motivação. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to study, in People Management, the factors that help the 

valorization of talents for the public sector, since this theme is more and more evident. Public 

service is embedded in a new global context, and state agencies can not be left out of this 

context. Characterized by numerous persistent changes that require organizations to take a 

new stand on their servers. The valorization of talents arises as an alternative for the organs to 

develop excellence in service and to be recognized as units that have good collaborators in 

their staff of servers. The work in question is a bibliographical research. For the 

accomplishment of this research was utilized of bibliographical revision realized from 

different authors. Valuing talents consists of a good coexistence in the organizational 

environment. It is necessary to use administrative tools to obtain the result, being: incentive 

plan, training, motivation. 

 

KEY-WORDS: Plan of incentive, training, motivation. 
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INTRODUÇÃO 

As organizações públicas, bem como as privadas, dependem de pessoas para alcançar seus 

objetivos e metas e, por isso, necessitam de políticas de gestão efetivas e que maximizem o 

potencial humano dentro do contexto organizacional através de sistemas motivacionais. 

Costin (2010). 

No Brasil, a contratação de pessoas para trabalhar em órgãos governamentais é feita mediante 

a realização de concurso público, logo, com exceção de cargos e funções comissionados, de 

livre nomeação e exoneração, é vedada a admissão sem prévia realização de certame, 

conforme prevê o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.  

Segundo Carvalho Filho (2001), concurso público é o procedimento administrativo que tem 

por finalidade mensurar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos para o 

provimento de cargos e funções públicas. Tais provas são sempre muito concorridas. Dentre 

os candidatos, é possível encontrar os mais variados tipos de profissionais, o que faz com que 

a gama de aprovados seja bastante heterogênea e também muito rica no que tange o aspecto 

intelectual.  

O serviço público é bastante atrativo por aspectos como a estabilidade. Com isso, a captação 

de talentos se torna bastante facilitada, no entanto, a retenção desses profissionais não segue o 

mesmo ritmo. Na maioria dos casos, os servidores melhores preparados estão constantemente 

se aperfeiçoando e, na medida em que desenvolvem suas habilidades e competências, buscam 

novos concursos, visando o crescimento profissional, dessa forma, acabam gerando a 

vacância do cargo ou função anteriormente ocupado.  

Um dos fatores que contribuem para a evasão de funcionários em órgãos públicos é o fato de 

não haver um plano de cargo e carreira, ou seja, a ascensão profissional dentro da mesma 

instituição.  

Por outro lado, em alguns casos, como nas Instituições Federais de Ensino, a retenção dos 

servidores é estimulada, dentre outras razões, pela progressão salarial decorrente da 

gratificação por qualificação acadêmica, regulamentada pela Lei Federal 11.091 de 12 de 

janeiro de 2005, a qual dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico 

administrativos em educação, no âmbito das entidades de ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação.  
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O artigo 11 da Lei 11.091/2005 diz que “será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor 

que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular”, por outro lado, 

o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, estabelece que “a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos”. Tal situação contribui para o estabelecimento de um cenário paradoxal, 

desfavorável à retenção, pois se estimula a busca de titulações, sem que haja a perspectiva de 

ascensão profissional (mudança de cargo), exceto se o servidor prestar um novo concurso 

dentro do mesmo órgão.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

1.1. MOTIVAÇÃO NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO 

 

Segundo Vieira et al. (2011), as Teorias de Motivação utilizadas em empresas privadas, 

também servem para empresas do setor público. A grande maioria das entidades públicas 

brasileiras enfrenta problemas crônicos em termos estruturais e conjunturais, o que leva a um 

clima organizacional de desmotivação, insatisfação e desânimo. A busca da efetividade na 

gestão pública passa pela melhor capacitação, técnica e humana dos servidores e legisladores. 

Nesse sentido, para avaliar, entender e administrar os recursos humanos das organizações é 

vital o aprofundamento das teorias e práticas de comportamento organizacional tais como: 

motivação, liderança, democratização organizacional e comportamento dos grupos de 

trabalho. Robbins (2002). 

Schwel (2005), nos mostra que governos e serviços públicos, ao redor do mundo, vêm 

enfrentando muitos desafios resultantes do próprio contexto de governar e de prestar serviços. 

É necessário, portanto, implantar políticas e processos inovadores a fim de superá-los. 

Segundo Andrade e Santos (2008), observa-se um grande esforço no sentido de transpor 

antigo modelo burocrático para um modelo de gestão gerencial, na adoção de novas técnicas 

orçamentárias, na descentralização administrativa de alguns setores, na redução dos níveis 

hierárquicos e na elaboração de instrumentos que avalie o desempenho organizacional. 
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Entretanto, algumas questões permanecem pendentes e precisam ser superado, o que poderá 

ser feito pelo aprimoramento da gestão de pessoas, tendo como premissas a valorização do 

capital intelectual e a modernização do processo produtivo. (Andrade e Santos 2008) 

Conforme Nogueira e Santana (2008), a descrição de “burocracia”, formulada por Weber, 

correspondem a um estilo de administração ultrapassado, que é obsessivamente voltado para o 

controle dos processos e, portanto, propõem instalar um estilo gerencial, típico das empresas 

privadas, direcionado para os resultados das ações e para sua relação de custo/benefício, o que 

exige que, muitas vezes, não sejam realizadas diretamente, mas, sim, por contrato com 

empresas privadas ou com entidades não governamentais. 

Para Frank e Lewis (2004), fatores Extrínsecos, por exemplo: salário, benefícios e promoção, 

assim também como os fatores Intrínsecos: autorrespeito, capacidade de solucionar problemas 

e aquisição de novos conhecimentos, geram debates, quanto se fala em fatores motivacionais.  

Herzberg (1964, 1968), e a sua teoria dos fatores motivacionais afirma que: os fatores 

extrínsecos atuariam como elementos “higiênicos” voltados para reduzir potenciais fontes de 

insatisfação e desconforto no ambiente organizacional, os fatores motivacionais intrínsecos e 

simbólicos do trabalho seriam as verdadeiras fontes de motivação dos funcionários, e 

incluiriam aspectos como a relevância do trabalho, a possibilidade de se desempenhar uma 

atividade interessante, a possibilidade de crescimento pessoal e o estímulo à criatividade. 

A existência de diferenças motivacionais no setor público e privado sugere, portanto, a adoção 

de práticas de gestão de pessoas e de gestão do desempenho distintas. Enquanto haveria nas 

empresas privadas melhores condições para se obter maior produtividade a partir da oferta de 

fatores motivacionais externos, no emprego público o trabalho seria intrinsecamente mais 

satisfatório e recompensador, caracterizando assim um ambiente organizacional cujo 

desempenho seria menos sensível a fatores motivacionais financeiros (Frank & Lewis, 2004).  

Dessa forma, o governo teria certa vantagem na capacidade de motivar sua força de trabalho 

Perry & Wise (1990), Mann (2006), sugerem que os gestores de instituições públicas devem 

aproveitar esse interesse em servir à sociedade como força motivadora dos funcionários 

públicos.  

Para Assis (2012), tanto os fatores extrínsecos quanto intrínsecos afetam a motivação dos 

funcionários públicos e privados. Para o autor, a análise dos pesos de cada um desses fatores, 
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caso a caso, é que irá indicar o impacto potencial que determinadas práticas gerenciais têm 

sobre o desempenho de cada profissional. 

Diferenças motivacionais entre funcionários públicos e privados explicam, ao menos em 

parte, porque certas práticas gerenciais privadas podem ter eficácia limitada na administração 

pública. Um bom exemplo refere-se à intensa discussão sobre a adoção de remuneração 

variável por desempenho no setor governamental.  

Conforme Kauss (2011), a eficiência no serviço público está diretamente ligada à satisfação 

do servidor público. Um grande desafio aos gestores públicos é conciliar a estabilidade no 

serviço público com a eficiência devido ao fato de que o concurso público, exigido para o 

ingresso, não seleciona os melhores servidores. O agente público tem o dever de prestar 

atendimento com presteza, perfeição e rendimento funcional. Meirelles, (1996). 

A estabilidade no serviço público visa atender ao princípio da impessoalidade e dá garantias 

ao servidor contra arbitrariedades dos administradores públicos transitórios. Mello (1995).  

De acordo com Carvalho (2011), as relações humanas é um fator importante para a satisfação 

no ambiente de trabalho. Destaca ainda que, relações sociais que ocorrem no âmbito do 

trabalho, têm influência decisiva no bem-estar dos servidores. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO, RETENÇÃO, SATISFAÇÃO. 

 

Diferentes fatores motivacionais podem gerar diferentes resultados organizacionais. Em toda 

e qualquer organização, seja ela pública ou privada, existe a preocupação com o grau de 

satisfação dos funcionários e com a taxa de rotatividade e evasão de profissionais.  

Segundo Mare (1998), organizações com elevados índices de insatisfação e evasão 

dificilmente irão obter bons resultados organizacionais. Uma pergunta pertinente então é: 

quais são os fatores motivacionais que afetam os níveis de retenção e satisfação de 

funcionários públicos? Responder a essa pergunta no contexto da administração pública 

brasileira contemporânea é fundamental, uma vez que o debate sobre retenção e satisfação de 

profissionais no setor público é um tema que vem ganhando destaque no contexto da chamada 

reforma gerencial do Estado.  
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Segundo a clássica teoria dos dois fatores motivacionais de Herzberg (1964,1968), os fatores 

extrínsecos (higiênicos), que dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, 

salário, benefícios sociais, políticas da organização, clima organizacional, oportunidades de 

crescimento, etc., seriam responsáveis por satisfazer as necessidades mais fundamentais dos 

indivíduos, reduzindo potenciais fontes de desconforto que, caso presente, geraria 

insatisfação e, portanto intenção de sair do emprego. Para Herzberg, estes fatores são 

suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. A ausência desmotiva, 

mas a presença não é elemento motivador.  

Por sua vez, os fatores intrínsecos o (simbólicos) estariam relacionados aos aspectos 

subjetivos, extrínsecos à natureza e à realização do trabalho, satisfazendo as necessidades 

simbólicas das pessoas, como o prazer e a identificação com o trabalho, a possibilidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional, o status relacionados ao cargo, o grau de 

responsabilidade e a autonomia na execução do trabalho, o reconhecimento dos colegas, 

dentre outros.  

Dessa forma, Herzberg (1964), explica que a adequada oferta de fatores higiênicos por parte 

das organizações reduziria fontes de insatisfação e desconforto no emprego, mas não seria 

suficiente para promover satisfação e motivação, uma vez que estas dependeriam dos fatores 

intrínsecos e simbólicos do trabalho.  

A partir dessa perspectiva, (Archer, 1997; Herzberg, 1968), afirmam que a administração tem 

o duplo desafio de afastar a insatisfação profissional por meio da adequada oferta de fatores 

higiênicos, evitando assim o abandono do emprego, ao mesmo tempo em que deve promover 

a motivação das pessoas através do desenvolvimento de fatores motivadores orientados à 

satisfação das necessidades simbólicas que organizam o comportamento dos indivíduos, 

promovendo assim maiores níveis de produtividade e felicidade. 

Rodrigues et al (2014), ao analisarem os modelos desenvolvidos por Porter e Lawler (1968), 

relacionando metas, esforço, desempenho e recompensas, explicam que o desempenho e as 

recompensas – quando atreladas a desempenhos – podem gerar satisfação nos funcionários, 

estas, por sua vez, motivariam os funcionários para novos desafios. Os autores (Adams, 

1965; Carrell & Dittrich, 1978), que tão importante quanto às recompensas oferecidas, 

também contribui para o aumento dos níveis de satisfação dos empregados a percepção de 

equidade gerada pelas recompensas. Perspectiva clássica em psicologia social, a teoria da 

equidade sugere que os indivíduos constantemente avaliam a equidade existente entre as 
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recompensas oferecidas pela organização e o nível de esforços por ela exigidos. 

Segundo Longo (2007), a equidade interna é o nível salarial e remuneratório definido e 

ofertado pela organização a partir do valor contributivo de cada cargo, enquanto a equidade 

externa refere-se à competitividade dos salários e benefícios oferecidos pela organização em 

relação àqueles praticados no mercado de trabalho. Para evitar a evasão de pessoas, as 

organizações devem adotar uma gestão da compensação capaz de zelar pela equidade interna 

e externa da remuneração. 

Além da remuneração, a evasão de funcionários pode ter muitas causas e efeitos. Allen et al. 

(2010), descreve que os funcionários deixam as organizações por uma variedade de razões, 

desde a busca por um emprego que remunere melhor até a necessidade de se ajustar a fatores 

conjunturais externos à vontade do indivíduo (como por exemplo acompanhar o cônjuge que 

muda de local de emprego). Nesses casos, quando os funcionários, principalmente aqueles 

mais talentosos, experientes e detentores de conhecimentos importantes para a organização, 

saem voluntariamente, a organização incorre em uma série de custos que afetam sua 

produtividade (Allen et al., 2010). 

Compreender as causas da evasão é fundamental para que gestores adotem políticas de 

retenção eficazes. No caso da administração pública, altos índices de evasão podem ter 

impactos desastrosos sobre a qualidade e continuidade dos serviços prestados à sociedade.  

Allen et al. (2010), empreendem uma grande revisão da literatura empírica sobre o tema 

mostrando que muitas das hipóteses comumente aceitas sobre quais são os fatores que 

afetam a evasão não se verificam na prática. Dentre as evidências mais reveladoras e que 

contradizem o senso comum, duas merecem destaque: 

Níveis salariais e satisfação salarial têm efeito relativamente fraco sobre as decisões de        

evasão (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000) - A insatisfação com o trabalho aparece como a 

principal razão para sair do emprego em menos da metade dos casos (Lee et al.,1999). Os 

autores apontam que apesar dos motivos associados à compensação serem claramente 

importantes, eles perdem relevância quando outros fatores envolvidos na decisão individual 

de sair do emprego também são considerados.  

Em relação à insatisfação, os autores explicam que, embora em alguns casos funcionários 

deixem seus empregos por que estão insatisfeitos, em outros abandonam um trabalho mesmo 
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quando se sentem relativamente satisfeitos, por exemplo, quando oportunidades melhores 

surgem. Esses exemplos indicam que evasão e satisfação estabelecem entre si, no máximo, 

uma relação de correlação, mas não necessariamente de causalidade. 

Segundo Allen et al. (2010), algumas das principais variáveis relacionadas à evasão são, em 

primeiro lugar, aquelas associadas ao processo que envolve a decisão de evasão, como a 

intenção de sair ou de mudar de emprego (evasão potencial futura). Outras variáveis 

importantes são o comprometimento organizacional, clareza de papeis, satisfação com o 

trabalho e oportunidades de promoção. Aspectos como salário e satisfação salarial teriam 

importância relativamente inferior a essas outras sobre as taxas de evasão. Os autores não 

explicam quais são os fatores e variáveis que geram as intenções de evasão. De qualquer 

modo, reconhecem que muitos dos estudos por eles levantados consistem em simples 

correlações entre variáveis, limitando a capacidade de se extrair conclusões firmes sobre 

causalidade entre elas e evasão. Nesse ponto, sugerem que pesquisas futuras abordem os 

antecendentes da intenção de sair de emprego com o uso adequado de controles. 

As pessoas tornam-se estratégicas exatamente porque elas são depositárias do patrimônio 

intelectual da empresa, da capacidade e agilidade de resposta da organização aos estímulos 

do ambiente, bem como da capacidade de identificação e exploração de oportunidades 

(Dutra, 2004). 

O grande desafio da gestão estratégica de pessoas, segundo Dutra (2004), é desenvolver um 

modelo no qual os processos de recursos humanos (recrutamento, seleção, treinamento, 

desenvolvimento, avaliação de desempenho, carreira e remuneração) sejam suficientes para 

a criação e manutenção do comprometimento de seus colaboradores em relação aos 

objetivos e metas da organização. Isto só é possível se esse modelo for desenhado de tal 

sorte que as pessoas percebam nitidamente que sua relação com a organização lhes agrega 

valor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças ocorridas no cenário econômico e social nos últimos anos são enormes e 

levaram a mudanças significativas no setor público. É preciso repensar o papel do serviço 

público e consequentemente, do servidor público, no contexto atual. É necessário 

planejamento objetivando atingir metas futuras que não tardarão a se transformar em 

exigências da população. 
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A criação de condições institucionais e políticas, de fortalecimento do exercício da gestão 

nas organizações do Estado constitui assim, um desafio à estratégia de 

reforma/modernização da Administração Pública. 

Manifestações populares últimas demonstram a evidência e a urgência de se assumir uma 

postura de gestão na direção dos serviços públicos, considerando que a sua sobrevivência 

não decorre do retorno do investimento, como nas empresas, mas do estado em que se 

encontram, e como evoluem os sistemas sociais nos quais atuam ou em função dos quais 

existem. A multiplicidade de influências e os rítmos de evolução dos ambientes onde se 

desenvolvem os problemas não vão certamente reduzir-se, antes pelo contrário. A 

complexidade das situações exigirá respostas cada vez mais proativas, que não se 

compadecem com uma postura apenas de cumprimento de orientações. 

O funcionamento em rede e o desenvolvimento de parcerias parecem, por outro lado, 

constituir um modelo organizacional capaz de responder a alguns desafios decorrentes do 

Estado e das organizações da Administração Pública, e também responsáveis pelo estado de 

sistemas sociais complexos, para o que concorrem diversas entidades públicas ou privadas. 

Essa evolução irá, contudo, exigir uma capacidade acrescida, e com características próprias 

de gestão.  

A Administração vai ter que encontrar no seu interior, sem prejuízo de contributos externos, 

capacidade para assumir uma postura de responsabilização estratégica na intermediação 

entre necessidades/objetivos/recursos disponíveis. Lembrando que o que é público é de todos 

e todos precisam fazer a sua parte. Nesse contexto, o poder público não pode e nunca poderá 

administrar sozinho, as pessoas pertencem ao poder público e todos fazem parte desse poder.
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