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RESUMO 

 

 O conhecimento se configura na sociedade contemporânea como um requisito 

indispensável para o trabalho. Mesmo com toda a tecnologia e informatização dos processos 

de produção, seja de bens ou de serviços, o capital humano e intelectual se mostra 

indispensável para a criação e operação das máquinas. No setor público, essa configuração se 

repete. Contudo, nem sempre esse conhecimento que o trabalhador detém é valorizado como 

deveria. A precarização das condições de trabalho presentes no sistema capitalista é 

encontrada também na esfera pública, por meio da terceirização de cargos e funções públicas 

e da pouca ou nenhuma valorização das qualificações acadêmicas dos servidores. Porém, 

assim como na esfera privada, onde a Gestão Estratégica de Pessoas é utilizada para 

identificar qualificações e habilidades para aproveitá-las em beneficio da organização, na 

esfera pública isso também poderia ser feito para aproveitar o capital intelectual para a oferta 

de serviços com mais qualidade. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge is configured in contemporary society as an indispensable requirement for 

work. Even with all the technology and computerization of production processes, whether of 

goods or services, human and intellectual capital is indispensable for creation and operation of 

machines. In the public sector, this configuration repeats itself. However, this knowledge that 

the worker holds is not always valued as it should. The precariousness of working conditions 

present in the capitalist system is also found in the public sphere by outsourcing public 

positions and public functions, and little or no appreciation of academic qualifications of the 

civil servants. However, just as in the private sphere, where the Strategic People Management 

is used to identify qualifications and skills to take advantage of them to benefit the 

organization, in the public sphere this could also be done to take advantage of the intellectual 

capital for the provision of services with more quality. 

 

KEY-WORDS: The working in Public Sector, Intellectual Capital, Strategic Management of 

People 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Trabalho implica a ação do homem para transformar algo em um produto ou serviço 

para atender uma finalidade, porém também pode significar sofrimento e dor.  Esta conotação 

negativa do trabalho vem deixando seu legado ao longo da história, sendo associada a 

obrigações penosas, punição, imposição e até mesmo como divisor de classes e poder na 

sociedade. Principalmente no que diz respeito à natureza do trabalho: intelectual ou braçal. 

Isto é, o trabalho manual ganhou conotação de inferioridade, ao passo que o trabalho mental 

exercido a partir do conhecimento prévio adquirido, vem sendo cada vez mais valorizado e 

prestigiado como sinônimo de status social. 

 Com base nas ideias de Antunes (2008), pode-se afirmar que o trabalho intelectual 

vem sendo cada vez mais exigido no mundo contemporâneo como suporte para o trabalho 

mecânico, com isso o trabalhador acaba se tornando mais um operador de máquinas para a 

execução do trabalho material (mecânico), mas ainda assim o trabalhador e seu conhecimento 
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continuam sendo imprescindíveis para a continuidade do processo produtivo. O autor ainda 

diz que: 

 

as máquinas inteligentes não podem extinguir o trabalho vivo. Ao contrário, a sua 

introdução utiliza-se do trabalho intelectual do operário que, ao interagir com a 

máquina informatizada, acaba também por transferir parte dos seus novos atributos 

intelectuais à nova máquina que resulta desse processo. (p. 176) 

 

 

 Nesse sentido pode-se observar que mesmo com a informatização dos meios de 

produção de bens e serviços, capital intelectual, ou seja, o conhecimento do trabalhador 

continua desempenhando um papel fundamental para a criação e operação de tecnologias. 

No capitalismo flexível, a estrada reta da carreira tradicional é bloqueada; surgem no 

percurso desvios, múltiplas direções. A carreira “que avança passo a passo pelos corredores 

de uma ou duas instituições, está fenecendo, e também a utilização de um único conjunto de 

qualificações no decorrer de uma vida de trabalho” Sennett (2012). A concepção da 

constituição de carreiras lineares associada a degraus/subida/verticalidade dá lugar a 

mobilidades horizontais ou transversais, a pulverização de experiências.  

Vale investigar, contudo, como se sente o servidor público depois de ganhar uma 

corrida que teve como principal objetivo um emprego estável, sobretudo se o prêmio que ele 

conquistou não é de um alto cargo com excelentes salários e benefícios, geralmente restritos a 

poucas oportunidades no setor “empresas perfeitamente viáveis são estripadas ou 

abandonadas, empregados capazes ficam a deriva, em vez de serem recompensados, 

simplesmente porque a organização deve provar ao mercado que pode mudar” Sennett (2012). 

A questão sobre trabalho, tão em voga nos dias de hoje, cabe analisar se as 

organizações públicas propiciam condições para o servidor desenvolver o perfil ideal de 

trabalhador traçado pela maioria dos empregadores. Em que medida os assistentes 

administrativos da PC conseguem ser reconhecidos e valorizados frente às exigências do 

mundo do trabalho e a especificidade do espaço público, embebido na lógica do trabalhador 

autônomo e empreendedor? Ainda há espaço no mundo trabalho do século XXI para essa 

categoria?  

  

1. O MUNDO DO TRABALHO E AS ESTRATÉGIAS DA GESTÃO GERENCIAL 
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 O presente artigo constitui uma pesquisa acerca da gestão do capital intelectual no 

setor público, em especial na Polícia Civil do Estado do Pará. A problemática que norteou a 

pesquisa foi gestão estratégica e precarização do trabalho no serviço público e tinha como 

verificar se as competências e qualificações dos servidores públicos estão sendo consideradas 

pela gestão na delegação de funções. Tal temática é de grande importância para comprovar ou 

não se as habilidades e competências que são exigidas dos indivíduos para ingresso no serviço 

público. Para atender o objetivo da pesquisa a metodologia foi a pesquisa bibliográfica para 

levantamento de literatura sobre o tema e a aplicação de questionário composto por 10 

perguntas subjetivas, por isso a análise dos dados foi feita de forma qualitativa. Foram 

entrevistados vinte servidores concursados e efetivos, ocupantes do cargo de Assistente 

Administrativo. A opção por pesquisar essa categoria se deu pelo fato da mesma ser a única 

do quadro de pessoal da Polícia Civil que tem seus serviços terceirizados.  

Ao perceber a grande importância das pessoas nos negócios, as organizações, públicas 

ou privadas, têm mostrado bastante interesse quanto à questão do capital intelectual e suas 

formas de atuação na busca de resultados. Há o entendimento de que sem as pessoas, torna-se 

impossível oferecer serviços de qualidade. O mundo moderno está cada vez mais exigente. No 

setor público, o que se vê são reclamações dos cidadãos/usuários sobre o mau atendimento. 

Dada a importância a tais situações, pressupõe-se que essa deficiência no atendimento advém, 

muitas vezes, do fato de não ter, na Administração Pública, um sistema de gestão de pessoas 

em que se busque, através de treinamentos e desenvolvimentos, trabalhar a gestão por 

competências na busca de melhores resultados que satisfaçam aos usuários de modo geral. 

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo discutir as formas de atuação da 

Administração Pública quanto ao gerenciamento de pessoas, a importância de se ter na gestão 

pública um sistema que busque nas pessoas a competência não apenas técnico-teórico, mas a 

capacidade delas gerarem resultados dentro dos objetivos organizacionais. 

Décadas atrás, a oferta de informação era mais restrita e o conhecimento era 

considerado privilégio de alguns. Atualmente, informação e conhecimento são considerados 

vantagem competitiva. Neste sentido, o diferencial consiste em saber gerenciar as 

informações e suas fontes e utilizá-las de maneira estratégica, tanto para a organização quanto 

para o indivíduo nela inserido. O conhecimento juntamente com a informação, as 

experiências, os relacionamentos e outros, compõem a matéria intelectual, ou seja, o capital 

intelectual, que pode ser utilizado na geração de riqueza, tornando-se uma questão importante 
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não apenas para os acadêmicos, como também para os governos, órgãos reguladores, 

empresas, investidores e outras partes interessadas. 

Nesse sentido, o capital intelectual é considerado um recurso que assegura vantagem 

competitiva para as organizações. A gestão do capital intelectual nas organizações públicas 

pode colaborar para a disseminação do conhecimento, além de melhorar o desempenho dos 

servidores, com a redução do retrabalho e aumento da produtividade. 

É muito comum nós ouvirmos no dia a dia corporativo, profissionais se referindo aos 

recursos humanos das empresas como capital intelectual, da mesma forma as áreas de 

recursos humanos de algumas empresas criaram uma célula de gestão do capital intelectual se 

referindo à gestão de pessoas. No entanto, o significado de capital intelectual é algo muito 

mais abrangente do que os profissionais de mercado pensam. Assim sendo, a utilização do 

conceito de capital intelectual se referindo aos recursos humanos de uma organização é 

equivocada. Visto que os recursos humanos ou capital humano é apenas um dos componentes 

que originam o capital intelectual de uma empresa. Portanto, capital intelectual não é 

sinônimo de recursos humanos ou capital humano.  

O capital intelectual pode ser associado e explicado pela compreensão do que 

significa, atualmente, a sociedade do conhecimento e a consequente valorização do 

conhecimento como recurso econômico. 

Por consequência das organizações estarem inseridas em um contexto 

economicamente competitivo, elas fazem uso intenso do "recurso conhecimento" a fim de se 

manterem competitivas e esse fato vem impactando, sobremaneira, nas suas atividades, 

estruturas gerenciais e desempenhos. A materialização da aplicação desse recurso, mais as 

tecnologias disponíveis, empregadas para garantir as suas continuidades, produzem benefícios 

intangíveis que lhes agregam valor. A esse conjunto de elementos intangíveis tem-se 

denominado capital intelectual. 

Nesse sentido, pode-se verificar que, nos últimos anos, o capital intelectual tem sido 

alvo de estudos assumindo papel central na geração de riqueza das empresas e na economia 

como um todo. Para tanto, faz-se necessário haver a gestão do conhecimento nas 

organizações.  

O capital intelectual representa o estoque de conhecimento que existe em uma 

organização em um momento específico. Por outro lado, aprendizado organizacional amplia a 
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discussão para incluir comportamentos além de conhecimento e providência uma maneira de 

compreender como o estoque muda ao longo do tempo. 

 

2. A ESPECIFICIDADE DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

  

 De acordo com Matias-Pereira (2010), o termo Serviço Público, no Brasil vem da 

tradição de discussão jurídica do assunto no campo do Direito administrativo, diferindo da 

Administração Pública norte-americana, cuja abordagem oriunda da Ciência Política. 

 Para Di Pietro (2002) apud Matias-Pereira (2010), o serviço público se define como 

“atividade material atribuída por lei ao Estado, que a exerce diretamente ou a delega a outrem 

com o objetivo de satisfazer necessidades coletivas, regida total ou parcialmente pelo regime 

do Direito Público”. 

 As organzações públicas são responsáveis pela prestação de serviços à sociedade e 

podem ser compreendidas como sistems complexos, interdependentes e dinâmicos. Atuam de 

forma initerrupta e coerente por meio de pessoas e tecnologias, troca de informações e 

etruturas organizacionais e buscam alcançar o melhor dempenho no atendimento às demandas 

da população. 

 Nesse mundo do trabalho no qual o servidor público está inserido, procura-se 

trabalhadores generalistas, flexíveis, atualizados, criativos, abertos a mudanças, de fácil 

adaptabilidade, prontos a assumir as mais diferentes tarefas, preparados para abandonar as 

próprias inclinações e abraçar novas prioridades. A preferência entre os empregadores está 

nos trabalhadores flutuantes, sem vínculos, compromissos ou ligações emocionais anteriores, 

disponíveis para atenderem a todo chamado de emergência, assumirem atribuições extras ou 

serem realocados a qualquer momento. Busca-se pessoas vessas a perspectivas de longo 

prazo, às trajetórias de carreira gravadas na pedra e a qualquer tipo de estabilidade.  

 O serviço público é considerado ineficiente e muito oneroso, e, em função disso, 

precisa enfrentar todo um processo de reestruturação. A lógica da fábrica enxuta se estende 

aos órgãos públicos, influenciando de maneira decisiva as políticas, as estruturas e a cultura 

das organizações estatais. As organizações encontram-se mais enxutas, flexíveis e 

descentralizadas. Em oposição à fábrica gorda do modelo taylorista/fordista, nasce a fábrica 

magra, caracterizada por uma estrutura flexível e transparente capaz de absorver, com um 

número reduzido de pessoal, as flutuações quantitativas e qualitativas da demanda. 
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Assim, a lógica do mercado de trabalho atual se caracteriza por “reduzir o número de 

trabalhadores „centrais‟ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente 

e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins” (Harvey, 1993, p.144). Muito se fala, 

atualmente, em modelos de organização mais abertos, flexíveis, que estimulem a participação. 

Aparentemente, as organizações de produção buscam substituir a relação de confronto 

entre capital e trabalho por meio da criação de espaços de discussão e de colaboração. Afirme 

inspirar-se em uma abordagem participativa, há novos mecanismos de controle dos 

funcionários e a participação é bastante administrada. 

 Todo esse receituário das mudanças no mundo do trabalho, acompanhado de perto por 

um discurso que advoga a necessidade de enxugamento também das funções até então 

atribuídas aos Estados, atingem, profundamente, o serviço público. Na realidade ocorrem em 

muitas situações e países, uma desmontagem do setor produtivo estatal de setores, antes 

considerados estratégicos, da mão dos Estados nacionais. 

 Um desses desmontes da esfera Estatal que vem ganhando força é a flexibilização das 

relações trabalhistas, por meio da diminuição ou adiamento da realização de concursos 

públicos e a adoção da terceirização da mão-de-obra, já muito utilizada na iniciativa privada. 

 O termo “terceirização” tem sua origem definida em uma palavra já existente na 

língua portuguesa: “terceiro”, compreendido como intermediário. Assim, a terceirização, nas 

relações de trabalho consiste na contratação de serviços por uma empresa a uma pessoa física 

ou jurídica que os prestará por meio de seus empregados, de quem receberão as ordens e o 

pagamento dos salários. Em outras palavras, contrata-se uma empresa privada para 

desempenhar serviços públicos e o Estado se abstém dos compromissos e deveres com os 

trabalhadores.  

São relações de trabalho entre não proprietários de meios de produção entre si 

(funcionários e governo ou governantes e dirigentes), ao invés de relações sociais diretamente 

capitalistas. Mas também existe a exploração do trabalho no setor público e esta ocorre na 

esfera da reprodução do capital, ou seja, nos processos de serviços e administração voltados à 

esfera da reprodução social e política do conjunto da sociedade de classes. A taxa de 

exploração do trabalho no Estado envolve a quantidade de salário em relação à jornada de 

trabalho e às condições necessárias de vida em sociedade, mas, não é realizada para produzir, 

e sim reproduzir o capital. 
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A questão dos salários informa sobre o padrão de vida dos assalariados. Assim, as 

políticas de contenção dos gastos públicos para enfrentar as crises dos Estados capitalistas 

submetem os funcionários públicos a permanentes arrochos salariais e deteriorações das suas 

condições de trabalho. Qualquer proposta atual sobre um sistema de relações de trabalho para 

o setor público depende do encaminhamento dessas questões da defasagem salarial, das 

perdas salariais históricas e da melhoria das condições gerais de trabalho. 

Nesse âmbito situam-se as relações de conflito entre indivíduo e organização 

burocrática, conflitos interpessoais, entre grupos sociais, entre diferentes posições 

hierárquicas, entre o pessoal da máquina permanente e o pessoal temporário, abuso do poder 

estatal sobre os funcionários, ausência de participação na decisão, entre muitos outros 

aspectos. 

Constata-se no serviço público, mais especificamente nos ambientes administrativos, 

que a disseminação do conhecimento é um dos fatores indispensáveis para garantir a 

qualidade dos serviços prestados. Os recursos humanos com seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes são fundamentais para que a entidade alcance seus objetivos. 

Além disso, a Gestão do Capital Intelectual nas organizações públicas pode colaborar para 

esta disseminação, além de melhorar o desempenho dos servidores com a redução do 

retrabalho e aumento da produtividade. 

 

2.1 – A IMPORTÂNCIA D VALORIZAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL PARA O 

SERVIÇO PÚBLICO 

 

 A gestão de pessoas tem a função de administrar o capital humano e intelectual, 

visando o melhor desempenho organizacional. 

De acordo com Saldanha (2206), 

 

No Brasil, em meados da década de 1980, a noção de administração de pessoal 

começou a ser substituída pela de administração de recursos humanos. Na gestão 

pública, esse tipo de administração tem sido descrito como a função de planejar, 

coordenar e controlar a obtenção de mão-de-obra necessária à organização 

pública.(p.98) 

 

Cada agente público é designado para uma parte específica do trabalho dentro de uma 

organização pública. Essa designação deveria, em princípio, considerar as habilidades, 
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aptidões, interesses experiência e prática, além do comportamento de cada pessoa. Contudo, 

novamente ela está atrelada ao cargo, portanto, suas funções podem ser permanentes ou 

transitórias. 

 As competências pessoais conduzem à necessidade crescente de formar e valorizar o 

profissional para oferecer respostas mais rápidas às demandas do mercado e da empresa, 

através de uma postura aberta à inovação, com base em um perfil criativo e flexível e do 

preparo para trabalhar e estimular o desenvolvimento das pessoas com quem se trabalha. Essa 

valorização contribui para a motivação dos trabalhadores, ou seja, dar-lhes um motivo para 

agir de uma maneira desejada. 

 Saldanha (2006) afirma que no trabalho o processo motivacional objetiva a satisfação 

do indivíduo ou da coletividade, ou ainda o alcance de objetivos organizacionais, ao quais são 

conquistados dependendo das necessidades dos indivíduos e dos estímulos recebidos na 

organização ou fora dela. 

 Contudo, na gestão de pessoas contemporânea de pessoas (Bitencourt, 2004), busca-se 

identificar e potencializar as competências e habilidades dos funcionários para que os mesmos 

possam desenvolver suas atividades com mais qualidade e em menor tempo, melhorando, 

dessa forma, o desempenho da organização. E no setor público isso já vem sendo trabalhado 

através dos PCCR‟s – Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração, que é um conjunto de 

regras e ferramentas que orientam a gestão da remuneração e carreira de colaboradores de 

uma organização, os quis têm como objetivo não só a valorização do servidor, mas também o 

reconhecimento de suas experiências e qualificações através de promoções e acréscimos na 

remuneração. 

 Além disso, o PCCR também tem como objetivo de estimular nos servidores o 

desenvolvimento de múltiplas habilidades, por meio da educação continuada e qualificação 

profissional. 

Ainda segundo Saldanha (2006) “a noção de desenvolvimento está associada à questão 

da formação e do treinamento do servidor”. O que corrobora a importância da gestão 

encaminhar e estimular os servidores a buscarem conhecimento para a melhoria de seu 

desempenho no trabalho. O mesmo autor diz que: 

 

A formação refere-se ao desenvolvimento de aptidões múltiplas. Aqui estão 

incluídas as competências técnicas, administrativas, interpessoal e política. Para se 

ter sucesso na formação dos servidores, é necessária a vinculação a uma carreira 

profissional preestabelelcida. (p.104) 
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 Como diz o autor, a qualificação também possibilita o desenvolvimento uma visão 

crítica e a consequente melhoria dos serviços públicos oferecidos à sociedade, bem como as 

relações dentro do ambiente de trabalho. E o mesmo ainda confirma a importância de Pano de 

Cargos para valorizar a formação do servidor. 

 

2.1. SERVIÇO PÚBLICO NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ 

 

 A Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), em seu Artigo 2º conceitua 

agente público como sendo “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função” em entidades da esfera pública.  

 De acordo com a Constituição Federal de 1988 – CF em seu Artigo 37, Inciso II, a 

investidura em cargo ou em prego público somente poderá ocorrer mediante aprovação em 

Concurso Público de provas e ou de provas de títulos.  

No caso da categoria pesquisada - Assistente Administrativo - é exigido apenas o 

Ensino Médio Completo e faz parte do Quadro de Apoio Administrativo da Polícia Civil, 

desenvolvendo as chamadas atividades-meio, que dão suporte às atividades operacionais da 

categoria policial, considerada atividade-fim, ou seja, atividade principal da instituição. 

A Lei Complementar Nº 22, de 15 de março de 1994, é considerada a Lei Orgânica da 

Polícia Civil do Estado do Pará e estabelece normas de organização, competências, garantias, 

direitos e deveres da instituição. Ela também dispõe sobre a organização administrativa do 

órgão e sobre o plano de carreira dos servidores que desempenham atividade policial, porém 

apenas um artigo menciona de forma geral os cargos da área administrativa: “Capítulo XIV, 

Dos Serviços de Apoio Administrativo, Art. 26 - As funções administrativas e outras de 

natureza não policial serão exercidas por servidores admitidos em quadro próprio, 

subordinados ao Regime Jurídico Único do Estado”.  

Esse artigo além de generalizar a categoria, não diferenciando os níveis de 

escolaridade, deixa claro que tais cargos ainda são subordinados ao Regime Jurídico Único 

dos servidores públicos do Estado do Pará, o qual é regido pela Lei nº 5.810/1994, extensivos 

aos servidores de todos os órgãos da administração direta e indireta do Pará. Ou seja, a 

categoria em Análise não é sequer contemplada pela Lei maior da instituição a qual pertence. 
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3. TRABALHO NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ 

 

 Como já mencionado no item 1, onde se coloca mudanças eu vem ocorrendo no 

mundo trabalho, também são identificadas na Polícia Civil do Pará, principalmente no que diz 

respeito a desvalorização do capital intelectual de seus servidores do chamado Apoio 

Administrativo, isto é, não policiais.  

 A categoria policial possui o PCCR, porém os servidores administrativos não estão 

inseridos no plano, logo não tem direito aos benefícios do mesmo, como promoções e 

acréscimos remuneratórios. Ou seja, mesmo estudando e qualificação profissional, o 

Assistente Administrativo da Polícia Civil não terá nenhum benefício em virtude disso.  

 Além disso, o ultimo concurso público realizado foi no ano de 2006 e desde que 

findaram as nomeações, novos servidores (assistente administrativos) foram admitidos por 

meio da contratação de empresas terceirizadas ou através de contrato temporário, por tempo 

determinado, geralmente por um ano. 

 Isso além de dificultar a articulação da categoria, pois os temporários não tem como 

reivindicar melhorias por não serem efetivos e por terem receio da demissão (exoneração), 

também há a descontinuidade do trabalho devido a grande rotatividade dos temporários em 

função do término dos contratos. 

 Abaixo é apresentado um quadro com o quantitativo atual de servidores ocupantes do 

cargo de Assistente Administrativo na Polícia Civil do Pará, bem como sua forma de ingresso. 

Em seguida, essa informação é apresentada por meio de porcentagem. 

 

Quadro 1: Quantitativo de Assistentes Administrativos ativos na Polícia Civil do Pará 

VÍNCULO/INGRESSO QUANTITATIVO 

Concurso Público PCPA2006ADMINISTRATIVO 174 

Servidores temporários 84 

Servidores efetivos oriundos de outros órgãos  191 

Total 449 

Fonte: DRH/DCMF/PC 
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Gráfico 1: Quantitativo de assistentes administrativos ativos na Polícia Civil do Pará 

 

 Fonte: DRH/DCMF/PC 

 De acordo com Lei Estadual nº 6.876/2006, as competências do cargo de Assistente 

Administrativo dentro da Polícia Civil do Pará são:  

 

Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de 

pessoal, finanças, orçamento, organização e métodos, material, classificação, 

codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; prestar 

atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas e executar 

outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

 

 Ainda segundo a mesma Lei, o cargo de Assistente Administrativo tem como requisito 

de provimento a escolaridade de nível médio e desempenha atividades de apoio 

administrativo nos mais diversos setores da Polícia Civil do Pará, na capital e em vários 

municípios do interior do Estado. 

 

3.1. DADOS SOBRE A AMOSTRA 

 

A partir do total de Assistentes Administrativos da Polícia Civil do Pará, segundo a 

tabela abaixo, a pesquisa delimitou-se aos assistentes administrativos admitidos a partir do 

concurso público PCPA2006ADMINISTRATIVO, único concurso realizado pela polícia civil 

que ofertou vagas para este cargo. 

A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade. A pesquisa foi realizada com 

vinte e cinco sujeitos, o que representa por volta de 15% do universo. Destes, 13 são mulheres 

e 12 homens, todos ocupantes do cargo de Assistente Administrativo admitidos pelo concurso 

público PCPA2006ADMINISTRATIVO.  
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3.2. TRABALHO DE CAMPO 

A pesquisa foi realizada no período de 16 a 20 de Outubro de 2017 através da 

aplicação de questionário contendo 10 perguntas subjetivas. O tipo de amostra foi escolhido 

pela facilidade de acesso aos servidores que participaram de forma voluntária e sem 

identificação.  

No questionário aplicado buscou-se realizar o levantamento da média de anos de 

serviço público desses servidores e quais as suas perspectivas sobre o serviço público antes e 

depois de ingressarem nele. O locus do questionário foi verificar se durante esse período no 

serviço público, o servidor buscou formação acadêmica ou capacitação e se recebeu incentivo, 

valorização e reconhecimento dos gestores da organização. E se houve oportunidades dentro 

do processo de aplicação dos recursos intelectuais nas suas atividades dentro da Polícia Civil 

do Pará. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Os questionários respondidos foram analisados e os resultados apurados foram 

transformados em percentuais elucidativos de cada questão. 

 

 

       GRÁFICO 1: Há quanto tempo você está no serviço público? 
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No gráfico 1 observa-se que o público entrevistado é relativamente jovem no serviço 

público, com no máximo, 10 anos de ingresso.  

 

 

          GRÁFICO 2: Qual o principal motivo pela escolha do serviço público? 

 

Quando questionados sobre o principal motivo pela escolha do serviço público, a 

indicação da estabilidade do emprego oferecida pelo funcionalismo público é apresentada 

como principal motivo, sendo apenas ela citada ou acompanhada da oportunidade profissional 

que o servidor esperava ou espera alcançar no serviço público. Dessa forma, analisando o 

gráfico 2 podemos constatar que a grande maioria dos admitidos pelo concurso 

PCPA2006ADMINISTRATIVO, que ofereceu 150 vagas para o cargo, permaneceram na  

instituição em virtude da estabilidade oferecida, mesma razão que os levou a ingressar no 

serviço público. 
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      GRÁFICO 3: Qual a sua formação acadêmica? 

 

  

O gráfico 3 evidência o grande número de assistentes administrativos que possuem 

nível superior, indicando que mesmo sendo o cargo de nível médio, os servidores continuam 

buscando qualificação profissional. O que demonstra que foi afirmado  

 

  

           GRÁFICO 4: Você está satisfeito com a atividade que desenvolve na sua organização? 

  

 

Quando questionados sobre a satisfação quanto à atividade desenvolvida na 

organização, 55% indicaram satisfação em exercer as atividades onde estão lotados. Mas é 

importante ressaltar que essa maioria que disse estar satisfeito foi devido estarem lotados em 

área afim a de sua formação acadêmica. E os que mostram insatisfação não estão motivados 

realizando a atividade ao qual foram destinados. 



16 

 

 

                       GRÁFICO 5: Sua formação acadêmica tem sido valorizada ou aproveitada pela instituição?  

  

 

O gráfico 5 reforça o questionamento apresentado no gráfico 4 sobre a utilização do 

conhecimento acadêmico adquirido aplicado a atividade desempenhada pelo servidor, onde 

aqueles que foram lotados de forma estratégica, onde podem aplicar seu conhecimento 

adquirido, ganhando experiência profissional na sua área e contribuindo para o 

desenvolvimento do setor onde trabalha. 

 

 

GRÁFICO 6: O que você tem feito para melhorar seu desempenho no trabalho? Participa de capacitações? 

  

 

A busca por qualificação foi identificada na grande maioria dos servidores 

entrevistados, o que evidencia o interesse e o reconhecimento dos mesmos pela melhoria o 

desempenho de suas atividades. 
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 Porém, 40% dos servidores não tem iniciativa de buscar qualificação, pois se sentem 

desmotivados frente a falta de reconhecimento, por parte da instituição, de seus esforços, 

principalmente no que diz respeito à remuneração. 

 

 

                 GRÁFICO 7: Você se sente valorizado no trabalho? Por quê? 

  

Assim como no gráfico anterior, no gráfico 7 fica ainda mais evidente a falta de 

valorização do capital intelectual dento da Polícia Civil. Mesmo entre aqueles que buscam se 

capacitar esse fator é percebido, pois apesar dos estudos e cursos realizados, não reconhecidos 

nem motivados para isso. O benefício se nota apenas na execução das atividades cotidianas do 

trabalho. 
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              GRÁFICO 8: Qual o principal motivo de descontentamento no trabalho? Por quê? 

  

Novamente a falta de reconhecimento do cargo foi mencionada pela grande maioria, 

seguida pela baixa remuneração. 

 Isso provoca desmotivação do servidor para as atividades do trabalho. 

 

 

        GRÁFICO 9: Em sua opinião, que aspectos precisam ser melhorados na instituição? 

  

No gráfico 9, observa-se que a valorização do cargo é uma reinvindicação da maioria 

dos entrevistados, pois o mesmo não é contemplado no PCCR da categoria policial e, como 

consequência não tem direito aos mesmos benefícios oriundos do Plano. 
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     GRÁFICO 10: Para você, qual a importância do conhecimento para a prática cotidiana do trabalho? 

  

Como se pode observar no gráfico 10, os próprios servidores reconhecem a 

importância do conhecimento das atividades do trabalho e por isso a maioria busca 

qualificação frequentemente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora ainda haja empresas contrárias à ideia, o sentimento de que o orçamento 

alocado em capital intelectual deve ser considerado investimento e não custo está cada vez 

mais arraigado no mercado. No serviço público, isso se faz presente através dos programas de 

qualificação e valorização do servidor, porém na prática isso não se observa no cotidiano de 

trabalho.  

 O que se verifica ao analisar as respostas dos entrevistados e a própria legislação da 

Polícia Civil é que a categoria os benefícios relativos à qualificação e capacitação profissional 

são exclusivos da categoria policial, contudo a qualificação é considerada no momento da 

admissão e também é explorada no desenvolvimento das atividades dos servidores sem os 

mesmos serem remunerados por isso. O que gera para a maioria um sentimento de rejeição e 

frustação, principalmente naqueles que possuem nível superior. Pois apesar do cargo exigir 

apenas o nível médio, a maioria dos entrevistados possui nível superior e seus conhecimentos 

são utilizados no desenvolvimento de suas atividades.  

 Também houve servidores que não apontaram necessidades de melhorias na 

instituição, talvez por falta de conhecimento ou falta de perspectivas em relação à melhorias 

em suas condições de trabalho. 

 Mas o que se pode observar também é que a falta de valorização provoca 

desmotivação no servidor, principalmente no que diz respeito  a realização de cursos e 

capacitações para atender as demandas do trabalho. 

 Além disso, a terceirização também afeta a qualidade do trabalho, na medida em que 

funcionários não concursados são contratados para desempenhar funções, antes restritas aos 

efetivos, o que prejudica também a continuidade do trabalho e a aquisição de possíveis ganhos 

financeiros advindos de trabalhos extras e viagens a trabalho. 

 Como visto antes, o setor público vem assimilando muitas técnicas e metodologias da 

iniciativa e a gestão estratégica de pessoas é uma delas e que oferece uma grande contribuição 
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para o melhor desempenho das instituições, ao valorizar o capital intelectual como 

instrumento importante na melhoria da qualidade dos serviços ofertados. Porém na Polícia 

Civil esses conceitos não estão sendo utilizados, pois ainda há uma grande disparidade entre 

os cargos das áreas administrativa e policial, tanto financeira quanto culturalmente. Mas isso 

poderia ser modificado se a gestão valorizasse a capital intelectual que possui, através da 

isonomia entre as categorias e o melhor aproveitamento das competências e habilidades de 

seus servidores. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 13. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

________________. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. 2. ed. 10. reimpr. ver. e ampl., São Paulo: Boitempo, 2009. 

 

BITENCOURT, Claudia. Gestão Contemporânea de Pessoas: novas práticas, conceitos 

tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. São Paulo: Campus, 1999. 

 

FIGUEIREDO, José Carlos. O Ativo Humano na Era da Globalização. São Paulo: Negócio 

Editora, 1999. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

_____________________. Curso de Administração Pública: foco nas instituições públicas 

e ações governamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SALDANHA, Clezio. Introdução à Gestão Pública. São Paulo: Saraiva, 2006. 



21 

 

 

SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. Trad. Marcos Santarrita. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 2012. 

 

ESTADO DO PARÁ. Lei N° 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas do Estado do Pará.  

 

_________________. LEI COMPLEMENTAR Nº 22, de 15 de março de 1994. Estabelece 

normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado 

do Pará. 

 

_________________.LEI COMPLEMENTAR Nº 07/91 - de 25 de setembro de 1991. 

Regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

BATISTA, Marcelo Severo. Gestão de Pessoas. Disponível em: https://prezi.com/bj0yxyf-

p0k6/pccr-plano-de-cargos-carreira-e-remuneracao/. Acesso em: 03 de novembro de 2017. 


