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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se ao diagnóstico das necessidades de Recursos 

Humanos no Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 

Buscou-se identificar quais seriam as principais necessidades percebidas pelos 

funcionários do RH no citado Núcleo de modo a que pudesse ser construída uma 

efetiva Gestão de Pessoas. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso de 

caráter qualitativo, com a realização de entrevistas em profundidade, para catorze 

funcionários das equipes que compõe o Setor de Recursos Humanos. Os dados 

coletados foram analisados mediante análise de conteúdo. Entre os principais 

resultados encontram-se as necessidades em aprimorarem conhecimentos sobre 

legislação e a atualização sobre a tecnologia de informatização. Destacou-se, ainda, 

a importância das informações sobre o processo de municipalização do SUS para a 

realização de uma ação mais efetiva, envolvendo a compreensão das carências dos 

profissionais de saúde. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 

The present work refers to the diagnosis of the needs of Human Resources in 

the “Núcleo do Ministério da Saúde” in the state of Rio Grande do Sul. We tried to 

identify which the main needs sensed by the workers of the Human Resources in the  

above mentioned “Núcleo” would be, so that an effective administration of people 

could be built. For such, a study of qualitative nature, through interviews in depth with 

fourteen workers that compound the Human Resources Section. The data collected 

were accurately studied through content analysis. 

Among the main results, there are the needs in improving the knowledge about 

legislation and the updating about the informatics technology. The importance of the 

information about the process of  municipalization of “SUS”, for a more effective 

action involving the understanding of the needs of the health professionals was also 

stood out. 

 

Key words: People´s administration; diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho buscou a elaboração de um diagnóstico das necessidades dos 

Recursos Humanos no Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do 

Sul. Para tanto, o presente trabalho se estrutura da seguinte forma: primeiramente, 

está descrito a situação atual desse Setor e a definição do problema de pesquisa. 

No capítulo 2 são apresentadas as principais questões que justificam a relevância do 

tema para a Instituição em questão. No capítulo 3, apresentam-se algumas teorias 

administrativas, para se fundamentar a análise do tema em questão, que de certa 

forma defende uma gestão voltada para as necessidades pessoais, como forma de 

propiciar maior satisfação e comprometimento das pessoas com os objetivos da 

Instituição, bem como apresenta -se o que a literatura vem apontando sobre a 

atuação esperada da área de Recursos Humanos, finalizando-se com a importância 

da definição de um diagnóstico que possa fundamentar as principais decisões da 

área de RH.. No capítulo 4, estão definidos os objetivos a serem alcançados, do 

geral aos específicos, com o fim de se diagnosticar as reais necessidades de 

mudanças, para uma efetiva gestão de pessoas. O capítulo 5 descreve a 

metodologia, a forma da coleta e análise de dados. No capítulo 6, constam os 

resultados analisados das entrevistas e no capítulo 7, as considerações finais. 
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O presente tema foi escolhido em virtude da situação atual dos Recursos 

Humanos no Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. A 

partir de 1993, com a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social pela Lei 8689, de 27.07.1993, publicada no DOU nº 142, de 

28.07.1993, as atividades fins, ou seja, referentes à saúde da população, foram 

transferidas para o Ministério da Saúde, sendo que com a implementação do 

Sistema Único de Saúde, impôs-se a cedência de servidores para o Estado e 

Municípios. 

Com essa situação, prevaleceu a idéia de que a maioria dos servidores lotados 

nos Escritórios de Representação era dispensável. Nessa ocasião, iniciou-se um 

processo de desmonte nas Regionais e a redução indiscriminada de servidores 

lotados nos órgãos regionais, bem como a cedência para o Estado dos bens móveis 

e imóveis. 

Com a cedência de servidores para o Estado e Municípios, houve a 

necessidade se contabilizar os antecedentes funcionais dos mesmos no Serviço de 

Pessoal, documentos que até então eram de responsabilidade dos Postos de 

Assistência Médica descentralizados da capital, Hospital Presidente Vargas e 

Municípios. Este procedimento aumentou quase cem por cento o volume de trabalho 

no Serviço de Pessoal, dentre outras atividades relacionadas a recursos humanos. 

Além disso, com a tecnologia em desenvolvimento, a informática invadiu todas 

as áreas. Foi criado o SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos), com o objetivo de informatizar todos os procedimentos pertinentes ao 

servidor. Os Atos que eram enviados para publicação em Diário Oficial ou em 

Boletins de Serviço, passaram a ser publicados pelo próprio servidor, bem como os 

controles de processos. Assim as responsabilidades aumentaram para todos os 

integrantes do quadro de Recursos Humanos. Embora o trabalho tenha sido 

facilitado pela tecnologia, a demanda não diminuiu, visto que o público alvo de 

ativos, inativos e pensionistas continuou a buscar seus direitos. 

Foram extintas as Secretarias, as Divisões, os Serviços e as Seções, bem 

como os cargos de chefia foram recolhidos para a Direção Geral, em Brasília. A área 
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de Recursos Humanos (RH) ficou fora da estrutura organizacional dentro do 

Núcleo, apenas existindo os Serviços de Análise, Acompanhamento de Prestação de 

Contas (SAAP) e os Serviços de Habilitação e Análise de Projetos (SEAP). 

Entretanto, foi criada a Divisão de Convênios e Gestão (DICON), com a finalidade de 

representar os Núcleos Estaduais. A portaria 1351, de 17.10.2000, atribuiu 

competências à Chefia da DICON pertinentes à área de Recursos Humanos. 

Por não constar a área de RH na estrutura do Núcleo, o mesmo não pode ter 

uma chefia para representá-lo, apenas um responsável pela área, monitorando e 

coordenando as atividades de competência da chefia da Divisão de Convênios e 

Gestão, esta responsabilizada pela Portaria/SAA/CGRH/MS nº 1351, de 17.10.2000, 

que definiu as atribuições a seguir relacionadas. 

-Receber as solicitações dos servidores, analisar e instruir assuntos referentes 

aos seus interesses. 

-Orientar e fiscalizar o cumprimento e a aplicação de normas emanadas da 

Coordenação Geral de Recursos Humanos. 

-Conceder e observar a legislação específica para adicional por tempo de 

serviço, insalubridade, periculosidade, atividades penosas e adicionais noturnos, 

ajuda de custo, afastamentos para exercício de mandado eletivo, aposentadorias e 

respectivas atualizações e retificações; revisão de aposentadoria, auxílio funeral, 

reclusão, alimentação e auxílio pré-escolar, averbação de tempo de serviço, diárias, 

dispensa de serviço prevista no art. 97 da Lei 8112, gratificação de R-X, férias e 

respectivo adicional, horário especial ao servidor estudante, indenização de 

transporte e licenças; pensão por morte, bem como suas atualizações e retificações; 

progressões funcionais, quintos/décimos e respectivas atualizações e retificações. 

-Resolver as irregularidades de acúmulo de cargos. 

-Efetuar registros em CTPS e Certidões de Tempo de Serviço. 

-Exonerar e dispensar o servidor, a pedido. 

-Aplicar as penalidades resultantes de processos administrativos disciplinares 

(advertência e suspensão, até trinta dias). 
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O responsável pelo RH monitora e coordena as atividades, porém 

todas sob a competência da chefia da DICON, sendo todas as atividades de caráter 

mais funcionais, operacionais, envolvendo a rotina de Gestão de Pessoas. 

Toda essa estrutura vem sendo observada entre o Ministério da Saúde e seus 

servidores. Atualmente, está sendo estudado um novo plano de reestruturação dos 

Núcleos para futura aprovação e espera-se que o RH seja parte integrante da nova 

estrutura. 

Hoje os servidores que realizam as atividades pertinentes a área de RH 

passaram a atuar de forma mais complexa, necessitando também de atualizações 

permanentes. Eles incorporaram um perfil multifuncional, na medida em que 

precisavam dar as respostas esperadas pelos clientes. 

Recentemente, com a formulação política do Pacto de Gestão 2006, firmado 

“entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão”, em que a política do SUS substitui o processo atual de habilitação 

pela adesão solidária aos Termos de Compromisso de Gestão e de 

descentralização, bem como a integração das várias formas de repasse dos 

recursos federais e a unificação dos vários pactos até hoje constituídos, surge 

paralelamente a necessidade de transformar os trabalhadores (servidores públicos 

federais) em atores preparados a desenvolver relações profissionais comprometidas 

com esse Pacto. Sendo os Recursos Humanos a base geradora da mão-de-obra e 

força de trabalho de um Sistema criador de ações e prestação de serviços de saúde, 

é oportuno que o RH do Núcleo no Estado do Rio Grande do Sul possa redefinir os 

seus papéis frente às suas atribuições, atuando de modo mais estratégico.  

Além disso, o Pacto induz a transformação do responsável pelo RH em Gestor 

de Pessoas, em um facilitador de redes, que tenha força de mobilizar pessoas, 

humanizando mais as relações profissionais e ampliando competências, bem como 

um Gestor que construa rotinas de trabalho adequadas à realidade local. 

Pelo exposto até aqui, pode-se verificar que existem atribuições definidas de 

Gestão de Pessoas, sob a responsabilidade da chefia da Divisão de Convênios e 

Gestão, porém, referem-se apenas aos aspectos criados a partir de um modelo 

funcionalista e burocrático, não atendendo as necessidades e demandas atuais, pois 

Gestão de Pessoas, tal como se entende na Administração Pública moderna e tal 
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qual defende as mudanças do Pacto 2006, envolve ações duplamente 

desenvolvidas entre fatores pessoais e coletivos para os trabalhadores.  

Nesse sentido, como questão de pesquisa tem-se: quais são as principais 

necessidades percebidas pelos funcionários do RH no Núcleo do Ministério da 

Saúde no Estado do Rio Grande do Sul de modo a que possa ser construída uma 

efetiva Gestão de Pessoas? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando-se que as atribuições de competência do RH estão, conforme a 

estrutura atual, sob a responsabilidade da Chefia da Divisão de Convênios e Gestão; 

considerando-se que os Recursos Humanos são agentes públicos que através dos 

quais a administração pública desenvolve seus serviços, é de suma importância 

haver uma estrutura de Gestão de Pessoas com atividades fundamentais 

articuladas, bem como atribuições bem definidas, para manter a organização e 

execução eficaz e eficiente dos trabalhos, já que o quadro de servidores há muito 

tempo não sofre reposições e nem concursos. Além disso, conforme já mencionado, 

está sendo estudado um novo plano de reestruturação para os Núcleos, em que 

sejam avaliados, em nosso caso, as necessidades da região, ao encontro com os 

propósitos atuais de participação dos servidores e o SUS. Da mesma forma que 

evita situações constrangedoras, que freqüentemente acontece, quando um 

determinado trabalho é passado de mãos em mãos, sem garantia de direção, 

ninguém tendo certeza a quem compete a responsabilidade por aquele trabalho, 

sendo encaminhando em direções diversas, com perdas de tempo para todos os 

envolvidos e principalmente para o autor interessado na solução da questão. 

Mesmo com a centralização das questões prioritárias de RH na Coordenadoria 

Geral de Recursos Humanos, em Brasília, não se justifica a tramitação de processos 

que poderiam ser resolvidos no RH do Núcleo no Estado do Rio Grande do Sul.  

Cabe à Gestão de Pessoas a prática de uma postura transparente, digna de 

confiança, com conhecimentos capazes de produzir confiança e comprometimento e, 

conseqüentemente, dando direções corretas e bem definidas para os trabalhos. 

Cabe ainda a revisão de suas práticas, para evitar demora no atendimento, 

informações confusas aos clientes, bem como retrabalho. As tarefas de RH são 

fundamentais em qualquer organização, tendo toda uma complexidade e, 

principalmente, envolvem toda a vida dos servidores (ou seja, sua efetividade, os 

vários motivos de seus afastamentos, suas mudanças de local de trabalho, seus 

envolvimentos disciplinar e principalmente o fator remuneração). Quer-se poder 

garantir a produtividade com qualidade.  
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O RH do Núcleo compõe-se de sessenta e um funcionários que 

trabalham em equipes subdivididas, extra-oficialmente, em doze Setores, de acordo 

com atividades específicas a cada equipe, com seu respectivo quantitativo de 

servidores, a seguir relacionados: 

 

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME SETOR. 

SETOR SERVIDOR 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 05 

CADASTRO 03 

LOTAÇÃO 02 

PAGAMENTO 05 

FREQÜÊNCIA 03 

TEMPO DE SERVIÇO 04 

INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) 04 

EQUIPE DE PROCESSOS JUDICIAIS 04 

DISCIPLINA ADMINISTRATIVA 06 

ARQUIVO 06 

CAPACITAÇÃO 01 

PERÍCIA MÉDICA 17 

RESPONSÁVEL PELO RH 01 

Fonte: SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

 

A partir desse contexto, se propõe um estudo que permita reflexões sobre a 

estruturação e o gerenciamento em RH, que mobilize idéias e opiniões favoráveis à 

mudança direcionada, de modo a facilitar o comprometimento e aos interesses 

tornados comuns entre servidores e Instituição para a qual trabalham e vice-versa. 

Espera-se propor subsídios para que os trabalhos possam ser desenvolvidos mesmo 

com o quadro reduzido de pessoas. Além disso, entende-se que a equipe de 

trabalho no RH terá um espaço para a discussão dos problemas, buscando 

possíveis soluções, podendo-se sentir importantes nos seus papéis. 
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Segundo Joel de Souza Dutra (2002), “é de suma importância definir 

um modelo de gestão que ofereça suporte não somente à compreensão da 

realidade, mas também para a construção de diretrizes e instrumentos que 

assegurem uma gestão coerente e consistente no tempo”. 

A Gestão de Pessoas deve propiciar condições para que sua equipe possa 

atuar em realidades cada vez mais complexas no desenvolvimento das relações 

profissionais, bem como a satisfação mútua, ou seja, a satisfação de todos os 

envolvidos na relação de trabalho com a Instituição, independentemente de seu 

vínculo empregatício. Somente assim, far-se-á de fato a Gestão de Pessoas, com 

transparência quanto à forma da aplicação de critérios, simplicidade para facilitar a 

compreensão, a análise, a discussão, o consenso, a aceitação e o comprometimento 

em todos os valores de sua prática num contexto específico, bem como flexibilidade 

para ajustar-se aos diferentes contextos. 

Um fator importante para o sucesso nos resultados é a transformação das 

pessoas como parceiros de seu desenvolvimento. O comprometimento entre a 

Instituição e a pessoa pressupõe desenvolvimento e satisfação de ambas. Quando 

isso acontece, as pessoas transformam-se em agentes de sua própria gestão, em 

conjunto com a Empresa, fundamental para a gestão moderna. 
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3. REVISÃO TEÓRICA  

 

As teorias administrativas que outrora trabalharam com questões associadas 

aos meios de produção, nos tempos modernos passaram a preocuparem-se com 

questões relativas às pessoas, quanto às formas de realizarem seus trabalhos, bem 

como os motivos que lhes levam a direcioná-los. Essa relação entre pessoas e suas 

organizações vem se estreitando rapidamente, pela complexidade com que se 

apresentam as variáveis influenciáveis nos objetivos da organização. 

Segundo Chiavenato (1999, p.5), “as organizações são constituídas de 

pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos, cumprir suas missões e para 

essas pessoas, as organizações constituem o meio pelo qual elas podem alcançar 

vários objetivos pessoais com um mínimo de tempo, esforço e conflito”. Nesse 

patamar insere-se a Gestão de Pessoas, envolvendo-se de acordo com os vários 

aspectos, tais como a cultura, a estrutura organizacional, o contexto ambiental, a 

posição da organização. 

A Gestão de Pessoas se baseia conforme Chiavenato (1999, p.9), em três 

aspectos fundamentais: (a) as pessoas como seres humanos, com seus 

conhecimentos e habilidades; (b) as pessoas como ativadores inteligentes de 

recursos organizacionais, frente às mudanças e desafios, e (c) as pessoas como 

parceiros da organização, comprometidas com o trabalho. Todos estes aspectos 

poderão servir de instrumentos para uma mudança cultural, ou seja, uma inovação 

na administração pública, tendo em vista que ainda hoje predomina os modelos 

funcionalistas burocrático, consolidados numa hierarquia de valores e competências, 

vertical e extremamente fechados. 

É um desafio para a Gestão de Pessoas o desenvolvimento do potencial 

humano, trabalhar seus conhecimentos, habilidades e com disciplina. E isto cabe 

não apenas aos gestores da área de RH, mas a todos aqueles que trabalham com 

pessoas, sendo uma responsabilidade de linha.  No atual contexto, como coloca 

Dessler (2003), o gerenciamento de pessoas determina a maneira pela qual as 

pessoas são administradas, bem como as diretrizes e práticas administrativas 

utilizadas como base para gerenciar pessoas. 
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Fisher e Fleury (1998) definem Gestão de Pessoas como sendo o 

conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o 

comportamento humano e as reações interpessoais no ambiente de trabalho. 

Chiavenato (1999, p.32), por sua vez, diz que Gestão de Pessoas: 

“Implica na preocupação em educar, treinar, motivar, liderar as 

pessoas, incutindo-lhes o espírito empreendedor e oferecendo-lhes uma 

cultura participativa ao lado de oportunidades de plena realização pessoal. 

A organização indica os objetivos que pretende alcançar, focalizando a 

missão, e oferece oportunidades de crescimento profissional que 

fortaleçam seu negócio. As organizações bem sucedidas proporcionam às 

pessoas um ambiente de trabalho acolhedor e agradável, com plena 

autonomia e liberdade para escolher a maneira de realizar seu trabalho. As 

pessoas são consideradas parceiros e colaboradores e não funcionários 

batedores de cartão ponto”. 

  

A Gestão de Pessoas pode buscar como método de trabalho as observações 

referentes às inovações feitas pelas organizações modernas, que investem na 

melhoria do desempenho individual dos empregados, refletindo diretamente no 

desempenho da organização, tornando os funcionários parceiros estratégicos da 

mesma. 

Becker (2001), entre outros autores, defendem a teoria da motivação, como 

forma de aprimorar o desempenho em suas atividades. Um funcionário satisfeito, 

trabalha não somente porque precisa do salário para viver, mas porque esse 

dignifica o seu ser. Pois, a motivação cresce à medida que o funcionário é valorizado 

e solicitado a participar da gestão sobre a qual está inserido. 

As pessoas devem estar inseridas num modelo completo de suas tarefas, 

executando-as do início ao fim, pois assim podem avaliar o próprio esforço pessoal. 

O impacto proporcionado com a identificação das tarefas conduz ao maior 

envolvimento com o trabalho. É importante que o trabalhador tenha consciência da 

importância de suas tarefas e conhecimento amplo sobre os demais trabalhos da 

empresa, mas para que isto ocorra, o mesmo deve manter-se atualizado e envolvido 

numa administração participativa de pessoas, quanto à formulação de objetivos e 

comprometimento com seu alcance. Isto propicia legítima cooperação. Os 
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funcionários são hoje vistos como recursos fundamentais na busca de 

vantagem competitiva à criação estratégica de recursos humanos.    

Os funcionários que integram as equipes de trabalho, são pessoas dotadas de 

padrões de comportamentos muito diferentes umas das outras e conduzem de 

modos diferentes suas tarefas. 

Chiavenato (1999, p.85) explica a Teoria de Campo de Lewin: A compreensão 

do comportamento humano depende de duas suposições básicas, ou seja, o 

comportamento humano é derivado da totalidade dos fatos coexistentes e esses 

fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do 

campo depende de uma inter-relação dinâmica com as outras. É o chamado campo 

psicológico. Segundo Lewin (1935, apud Chiavenato, 1999), o campo psicológico é o 

espaço de vida que contém a pessoa e seu ambiente psicológico. É ambiente 

psicológico ou comportamental, ou seja, o que a pessoa percebe e interpreta acerca 

de seu ambiente externo. Mais do que isso, é o ambiente, relacionado com suas 

atuais necessidades. Objetos, pessoas ou situações podem atingir valências no  

ambiente psicológico, determinando um campo dinâmico de forças psicológicas. A 

valência é positiva quando os objetos, as pessoas ou as situações podem ou 

prometem satisfazer às necessidades presentes do indivíduo e é negativa quando 

podem ou prometem ocasionar algum prejuízo ou dano. Os objetos, as pessoas ou 

as situações carregados de valência positiva tendem a atrair o indivíduo, enquanto 

os de valência negativa tendem a causar-lhe repulsa ou fuga. A atração é a força, ou 

vetor, dirigida para o objeto, para a pessoa ou para a situação, enquanto a repulsa é 

a força, ou vetor, que o leva a afastar-se, tentando escapar do objeto, da pessoa ou 

da situação. Um vetor tende sempre a produzir uma locomoção em certa 

direção.Quando dois ou mais vetores atuam ao mesmo tempo sobre uma pessoa, a 

locomoção é uma espécie de resultante (ou momento) de forças. Algumas vezes,a 

locomoção produzida pelos vetores pode ser impedida ou completamente bloqueada 

por uma barreira (impedimento ou obstáculo), resultando em frustração. A 

locomoção pode ser de abordagem ou aproximação (approach) ou de fuga ou 

repelência (avoidance).  

Chiavenato, baseado na Teoria de Lewin, relata que as pessoas criam seus 

perfis profissionais influenciadas pelos acontecimentos ocorridos em sua volta. São 
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fatos criados dentro do sistema onde estão inseridas, assim como os 

fenômenos sociais causados por esses fatos e interligados entre si. 

Para Chiavenato (1999, p.133), a interação psicológica entre empregado e a 

organização é basicamente um processo de reciprocidade. Enquanto a organização 

oferece todos os recursos necessários para que o empregado desempenhe suas 

funções satisfatoriamente, usa sua autoridade para exigir suas expectativas; o 

empregado desenvolvendo o seu conhecimento e comprometimento, tenta  

influenciar na expectativa da organização. Os sociólogos definem isso como “norma 

de reciprocidade”, alguns psicólogos conceituam como “contrato psicológico”, ou 

seja, a expectativa criada a partir das relações de trabalho. 

Essas relações de trabalho são características de um sistema aberto, em face 

do intenso intercâmbio com o ambiente. Tudo que favorece ao bom desempenho 

das tarefas deve ser bem aproveitado.  Por exemplo, se uma caixa de som produz 

música ambiental em uma sala e esta   equilibra o estado emocional das pessoas, a 

mesma não deve ser desligada, muito menos mantê-la estragada. Pois, muitas 

vezes, frente a determinados problemas, o que um servidor não pode interferir, um 

som ambiental ou uma TV ligada resolve, à medida que estes puxam a atenção. São 

recursos modernos que muitas organizações estão utilizando, principalmente em 

ambientes que atende público. 

Propiciar mudanças na forma de desenvolver as atividades é uma expectativa 

mantida pela função de Gestão de Pessoas, que tem como premissa básica a 

preocupação com o que as pessoas pensam, acreditam e vêem. A importância de se 

ater nesse paradigma deve-se ao fato de se poder encontrar logo as várias formas 

de motivação que as pessoas precisam para o ajustamento perfeito entre elas, suas 

atividades e a organização, bem como alcançarem um nível de satisfação maior e ao 

final das tarefas melhores resultados.  

Para a administração de Recursos Humanos, é tão importante se analisar o 

comportamento humano nas organizações, que Chiavenato (1999, p.118) chega a 

citar algumas características do homem como pessoa: 

- o homem é pró-ativo: comporta-se de acordo com suas necessidades 

pessoais, por isso reage e responde a seu ambiente. As pessoas podem tanto 

resistir como colaborar com as políticas da organização. 
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- o homem é social: a participação na organização é muito importante 

na vida das pessoas. Os indivíduos, ainda que em grupos, procuram manter sua 

identidade e seu bem-estar psicológicos. 

- o homem tem diferentes necessidades: o comportamento das pessoas é 

simultaneamente influenciado por um grande número de necessidades, que 

apresentam valências e quantidades diferentes. 

- o homem percebe e avalia: tudo que envolve o ambiente onde está inserido é 

percebido e valorizado de acordo com suas necessidades. 

- o homem pensa e escolhe: o comportamento humano é proposital, pró-ativo e 

cognitivo ativo. 

- o homem tem limitada capacidade de resposta: as pessoas não são capazes 

de se comportar de todas as formas, pois suas características pessoais são 

limitadas e restritas. 

A Administração de Recursos Humanos entende que as organizações por 

serem constituídas de pessoas dotadas de características próprias de 

personalidade, motivação e valores pessoais, devem investir em estudos e recursos 

para a Gestão de Pessoas, preparando o trabalhador para propor-se às mudanças 

organizacionais em favor do profissionalismo e dos objetivos da organização. 

No setor público gerenciar pessoas envolve o esforço orientado para o 

suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas, em conformidade com 

os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do 

ambiente em que se inserem. Logo, ela envolve um conjunto de ações preliminares 

de planejamento das necessidades mútuas entre a organização e as pessoas, 

No caso do RH do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, cabe 

uma observação a respeito de seus servidores, que desenvolvem atividades meio, 

que por sua vez fortalecem os trabalhadores com atividades fim. Comparando-se 

com um exemplo figurado, é como se fosse uma grande corrente que sustenta uma 

âncora presa no fundo do mar, garantindo à embarcação não sair à deriva. Os elos 

da corrente são os servidores do RH trabalhando de forma integrada, a âncora 

representa os profissionais com atividades fins, de ponta, e a embarcação, o SUS. 
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A questão, portanto, é como criar um novo papel e uma nova pauta 

para a área de RH, que focalize os resultados e não as atividades tradicionais, como 

contratação de pessoal e remuneração. O setor não deve ser definido pelo que faz, 

mas pelo que apresenta, os resultados que enriquecem o valor da instituição para o 

usuário e funcionários. 

Após a narrativa dos conceitos apresentados neste capítulo, faz-se necessário 

investigar junto às várias equipes que compõem o RH, quais as reais necessidades 

de mudanças em seus Setores, para que todos construam uma efetiva Gestão de 

Pessoas. 

 

3.1. A ATUAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NESSE CONTEXTO 

 

A administração de recursos humanos vê os funcionários como parte 

fundamental de um sistema que geralmente fornece às organizações sua posição 

competitiva.     Segundo Dessler (2003), a administração de recursos humanos, 

refere-se às práticas e às políticas necessárias para conduzir os aspectos 

relacionados às pessoas no trabalho de gerenciamento especificamente à 

contratação, ao treinamento, à avaliação, à remuneração e ao oferecimento de um 

ambiente bom e seguro aos funcionários da empresa. 

Logo, todos os gerentes, de certo modo, são gerentes de RH, uma vez que 

eles precisam se envolver em atividades como recrutamento, entrevista, seleção e 

treinamento. Apesar disso, muitas empresas têm o Departamento de Recursos 

Humanos que possui um gerente, este é conhecido como gerente de linha, ou seja, 

é o chefe responsável pela realização das metas da instituição, além da autoridade 

para dirigir o trabalho de seus funcionários. Por outro lado, há o gerente de staff, 

autorizado a assessorar e aconselhar os gerentes de linha na realização das metas. 

O papel do RH mudou hoje como forma de se adaptar às novas tendências. 

Espera-se que atue de forma mais estratégico, sendo também fundamental agente 

de mudanças, formando funcionários altamente treinados e comprometidos. 

Nesse contexto os trabalhos dos recursos humanos são essenciais à série de 

decisões integradas formadoras das relações de trabalho. Ainda que as instalações 
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físicas e os recursos financeiros sejam necessários para a organização, as 

pessoas são, particularmente, importantes. Os recursos humanos trazem o brilho da 

criatividade para a empresa. As pessoas planejam e efetuam os serviços, 

estabelecem as estratégias e objetivos para a organização. Sem pessoas eficazes, é 

simplesmente impossível para qualquer empresa atingir seus objetivos. 

A administração de recursos humanos requer que as decisões sejam 

integradas, ou seja, façam parte de um todo, a partir do envolvimento nos trabalhos 

em equipe, desenvolvimento de habilidades em comunicação e tarefas específicas 

bem desenvolvidas. Nenhum programa pode existir isoladamente, podendo se assim 

funcionar, comprometer o alcance dos objetivos de toda a organização. O RH se 

torna eficaz à medida que se adapta às inovações e oferece seus serviços dentro 

dos prazos esperados. A eficácia decorre tanto da eficiência quanto da eqüidade. 

A gestão de pessoas é uma preocupação central de todo o executivo em 

qualquer organização. Os especialistas em RH podem oferecer conselhos e 

técnicas, mas são os outros que realmente gerenciam o quotidiano das relações de 

trabalho. Eles são os responsáveis pelo uso eficaz dos recursos humanos. Cabe a 

eles a responsabilidade definitiva pelo treinamento, desempenho, criatividade e 

satisfação dos empregados que lideram. 

Segundo Milkowich (2000, p.27), “os especialistas de RH contribuem com seu 

conhecimento específico; por exemplo, como planejar programas de treinamento 

eficazes, como redesenhar funções e organizações para se adequarem às 

mudanças tecnológicas, como decidir onde programas de melhoria de qualidade 

podem ser benéficos, ou como assegurar que as decisões referentes às 

contratações, promoções e demissões estejam livres de discriminação. Esses 

especialistas emprestam sua habilidade para fornecer serviços aos executivos e 

empregados das áreas operacionais. A prestação de serviços é o mais visível dos 

papéis de RH na maioria das organizações. Se a área de RH será vista como um 

auxílio ou um obstáculo pelo restante da organização dependerá do serviço 

prestado. Consequentemente, a eficácia na prestação de serviços pode afetar a 

lucratividade da empresa”. 

Os profissionais em RH como parceiros e agentes de mudanças possuem um 

conhecimento profundo do objetivo da instituição, significa compreenderem a direção 
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para a qual a instituição caminha, o seu público alvo, bem como a 

competição frente ao mercado. O parceiro de negócios faz perguntas que ajudam a 

descobrir os resultados a que se quer chegar. As mudanças que o RH fizer têm que 

agregar valor à instituição, nunca apenas pelo prazer de mudar. 

Na atuação da gestão de RH é fundamental uma abordagem diagnóstica que 

mostre um esquema de decisões sobre quais fatores estas afetam, tanto as causas 

como as conseqüências. O modelo de diagnóstico inclui quatro fases: 

- diagnóstico das condições de recursos humanos; 

- fixação dos objetivos baseados nesse diagnóstico; 

- escolha de um curso de ação entre vários para a conclusão dos objetivos; 

- avaliação dos resultados. 

Esse modelo de abordagem diagnóstica começa examinando as condições da 

empresa. As condições de interesse particular para a administração de RH 

encontram-se em três amplas categorias: ambiente externo, ambiente organizacional 

e situação dos empregados. A figura abaixo ilustra: 

 

 

 

 

 

 

O ambiente externo envolve todas as condições existentes do lado de fora da 

empresa, pressões de competição, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças 

nas políticas governamentais (legislação sobre aposentadorias, pensões e 

benefícios).  

O ambiente organizacional são as condições que afetam diretamente as 

decisões na área de RH, ou seja, as estratégias e os objetivos da empresa, a 

situação financeira, a tecnologia e a cultura organizacional. 
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A situação dos empregados diz respeito as potencialidades, diferindo 

em função das habilidades, experiências, necessidades, atitudes e motivação do 

grupo de empregados. 

Quando se quer planejar e estabelecer objetivos, o primeiro passo é saber 

onde estamos. Decidir onde queremos chegar. O segundo passo é traçarmos os 

objetivos. O planejamento sintetiza as informações e identifica a distância entre o 

ponto de partida e o ponto que queremos atingir. 

Dessa maneira que os papéis dos profissionais de RH e as organizações se 

têm modificado, os objetivos também têm mudado. As atividades de planejamento 

de RH concentram-se na fixação de objetivos. O planejamento envolve o 

estabelecimento de como uma organização pode mudar de um cenário existente de 

RH para outro desejado, ou seja, como preencher as lacunas em sua eficácia.  

A avaliação mede os efeitos das atividades de resultados de recursos 

humanos. As atividades mudam o ambiente organizacional e conduzem a novas 

condições. As mudanças nas relações de trabalho são inseparáveis da contínua 

reestruturação da instituição e da sociedade. Cada vez mais os funcionários 

parecem estar sendo tratados apenas como uns fatores de produção. Talvez, os 

profissionais de RH precisem ajudar os indivíduos a mitigar os crescentes riscos e 

custos que têm de enfrentar. 

O presente trabalho propõe, então, um diagnóstico das condições de RH, tendo 

em vista a necessidade de mudança, acompanhando assim as propostas de gestão 

no SUS, inseridas no pacto de 2006. Serão contempladas questões referentes à 

percepção dos funcionários referente ao ambiente externo, ao ambiente 

organizacional e a situação atual dos empregados, tal qual apresentado no modelo 

anteriormente descrito. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

  

- Identificar as necessidades dos funcionários do Setor de Recursos Humanos 

quanto à Gestão de Pessoas, na busca por dinamizar resultados positivos para o 

próprio RH no Núcleo. 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Identificar os principais entraves ao adequado funcionamento do Setor de 

Recursos Humanos. 

-Verificar o que os funcionários do RH apontam como elementos positivos, 

atualmente, em funcionamento, no seu setor. 

-Levantar a visão do grupo de como seria uma estrutura ideal de RH. 

-Levantar a visão do grupo da estrutura mais adequada à realidade local.    
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo consiste em um estudo de caso descritivo, pois se desenvolveu a 

partir de uma análise da situação atual do RH no Núcleo do Ministério da Saúde no 

Estado do Rio Grande do Sul, com o fim de se diagnosticar as reais necessidades 

de mudanças no mesmo, na busca por transformá-lo em uma verdadeira gestão de 

pessoas. Justifica-se a escolha deste método, porque o estudo de caso, conforme 

determinados autores (Rodríguez Gomes, Gil Flores e García Jiménez, 1996; 

Herman e Schoutheete, 1991; Gil, 1993) implica em processo de indagação, 

caracterizado por um exame detalhado, abrangente, sistemático e em profundidade 

do caso objeto de estudo. Este conceito é aprofundado por Pérez Serrano (1994) 

quando define o estudo de caso como descrição intensiva, holística e como análise 

de uma entidade singular, um fenômeno ou unidade social. 

 

5.1. MÉTODO DA COLETA DE DADOS 

 

Visando atender os objetivos deste trabalho, foram feitas entrevistas, a partir de 

um roteiro (ANEXO 1) desenvolvido para tanto, formado por um conjunto de 

perguntas abertas. A entrevista escolhida foi a semi-estruturada, ou seja, àquela que 

parte de questões centrais, tendo em vista os objetivos da pesquisa, sendo que o 

entrevistado tem certa liberdade em formular questões outras de acordo com o 

andamento do tema específico. É o tipo de entrevista em que o entrevistador focaliza 

o tipo de resposta desejada.  

O público alvo da entrevista foi composto por uma amostra de funcionários dos 

setores que formam o RH. De 61 funcionários do RH na totalidade, foram 

entrevistados catorze servidores que estavam disponíveis para a entrevista . Os 

dados utilizados para a execução da abordagem diagnóstica foram coletados 

durante a primeira quinzena de setembro.  

As entrevistas foram anotadas cuidando-se em se registrar as verbalizações 

dos entrevistados. Houve agenda para cada entrevista, que durou cerca de 45 

minutos. 
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5.2. MÉTODO DA ANÁLISE DE DADOS   

 

As informações coletadas foram analisadas a partir de criação de categorias 

com temas em comum, trazidos pelos entrevistados. Foi  realizada uma análise de 

conteúdos simplificada, tendo em vista que a exploração do material, ocupou uma 

fase longa e que teve como objetivo organizar, primeiramente, os dados colhidos e 

posteriormente, classificá-los em grupos para a análise, até se chegar na 

interpretação dos mesmos. À medida em as informações obtidas foram confrontadas 

com as já existentes, pode-se selecionar as principais categorias, identificadas pelos 

próprios entrevistados e interpretá-las através de uma descrição objetiva, sistemática 

e quantitativa. 

Segundo Berelson (1952, p. 95), a análise de conteúdo “é uma técnica de 

investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações”.  
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com a metodologia proposta, para se analisar as condições dos 

Recursos Humanos, os dados coletados foram trabalhados a partir de três 

categorias: o ambiente externo, o ambiente organizacional e a situação dos 

empregados.  

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DAS CATEGORIAS PRINCIPAIS 

Categoria inicial Idéias-chave Categoria final 

Ambiente Externo - Leis 

- O processo de municipalização 

- A informatização 

Ambiente 

Organizacional 

- Entraves 

- Sugestões de melhorias 

- Aspectos positivos  

Situação dos 

empregados 

-Necessidades a serem supridas 

-Atual política de atualização e 

capacitação 

profissional 

-adequação em relação às atividades 

desenvolvidas 

 

 

 

A estrutura ideal 

de RH e a estrutura mais 

adequada  

à realidade local  

Fonte: resultados de pesquisa - elaboração da autora 

 

Quanto ao ambiente externo, as principais mudanças percebidas pelos 

entrevistados foram as Leis, o processo de municipalização e a informatização 

tomando conta de todas as atividades do RH. Dos catorze entrevistados, quatro 

responderam que as Leis foram as principais mudanças externas, que influenciaram 

diretamente na vida dos funcionários. Um dos entrevistados disse: “toda a vez que a 

Lei muda, as pessoas buscam mais informações no RH sobre seus direitos. Assim 

como a Lei dá certas garantias, também cria incertezas, conseqüentemente, 
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provocam mudanças e acúmulo de trabalho”. Com as mudanças nas Leis, o 

RH perdeu toda a autonomia, tudo passou a ser decidido em Brasília, pela 

Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, dificultando o andamento de qualquer 

solicitação administrativa. Quanto mais mudanças ocorrem na legislação, maior é a 

exigência do servidor em se atualizar. 

Cinco entrevistados responderam que o processo de municipalização causou 

um impacto muito grande para o RH, pois os servidores que passaram para a 

gerência do município não puderam mais alterar sua lotação, tal como faziam 

antigamente. O Núcleo do Ministério da Saúde passou a ter falta de mão-de-obra e 

tornou-se impossibilitado de reaver seus servidores. Alguns trabalhos ficaram mais 

lentos, como por exemplo, os do Setor de Lotação do RH, referentes aos pedidos de 

remoção, pelo fato de ficarem esses condicionados às permutas. Foi percebido que 

com a municipalização, não aconteceu um envolvimento maior e real entre os 

responsáveis pelo RH na esfera municipal, pois não há continuidade no que se diz 

respeito ao servidor, por exemplo, conforme um entrevistado disse: “quando 

acontece a mudança de chefia, a anterior não passa para a atual os procedimentos 

importantes de rotina sobre a vida do servidor para o RH. Essa falta de comunicação 

gera um grande entrave para se solucionar os problemas”.  

Conforme apresentado no referencial teórico, é fundamental a presença de 

políticas e práticas, o que inclui atividades de educação, treinamento, comunicação, 

entre outras, para orientar o comportamento humano.   

A incompreensão sobre a implantação do SUS, por parte dos funcionários 

também prejudicou o comprometimento dos mesmos com seus trabalhos. Por 

exemplo, alguns entrevistados referiram que não faziam parte do SUS e por isso não 

se preocupavam em buscar uma alternativa para minimizar os entraves que 

impediam os bons resultados das tarefas. Pois, recentemente, após alguns cursos 

serem ministrados, como por exemplo, o MULTIPLICASUS, houve uma mudança no 

sentido de que passaram a entender o que é realmente o Sistema Único de Saúde, 

com suas prerrogativas e abrangências, motivaram-se e comprometeram-se mais 

com seus trabalhos, bem como modificaram seus conceitos, vendo-se agora como 

parte integrante do Sistema. 
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Dos catorze entrevistados, seis responderam que a informática foi a 

principal mudança ocorrida no RH, pois ela invadiu todos os Setores, aumentou o 

volume dos trabalhos à medida que estes tiveram que ser informatizados. Também, 

os funcionários tiveram que aprender na prática, a usar o SIAPE (Sistema Integrado 

de Recursos Humanos). Hoje, os procedimentos que já estão informatizados, 

facilitaram totalmente a sua operacionalização no dia-a-dia do RH. 

Um entrevistado até comentou o seguinte: “...às vezes a coisa não anda, 

porque nem sempre utilizamos o Sistema corretamente”. Isso acontece por dois 

motivos, um é o valor que o funcionário dá para determinada tarefa informatizada, 

outro é a capacidade de absorção da informação ou aprendizagem, que se 

diferencia de pessoa para pessoa. 

Quanto ao ambiente organizacional, foram identificados os principais entraves 

que prejudicam o andamento dos trabalhos, a seguir relacionados: 

-as decisões vindas de hierarquia superior, chegam com grande demora; 

-as diferenças pessoais, quando negativas, atrapalham o andamento dos 

serviços, os seus resultados; 

-a falta de conhecimento necessário para efetuar certas tarefas, que não são 

rotineiras; 

-o suporte na área de informática (ao nível de Brasília), não está a contento, 

pois este tem congelado com muita freqüência; 

o espaço físico está inadequado, para certas equipes desenvolverem suas 

tarefas; 

-o quantitativo de pessoal está reduzido, muitos se encontram em viagem a 

serviço e outros, em licença; 

-As equipes não trabalham tão unidas como necessitam e falta mais 

comunicação entre as mesmas, talvez pela separação das salas; 

-Dificuldade de acesso à impressora, quando a sala onde se localiza a mesma 

está chaveada; 

Outro entrave ao adequado funcionamento do RH, segundo um entrevistado, 

são as tarefas executadas, que antigamente pertenciam à outra equipe e após a 
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reformulação da divisão das tarefas, as mesmas passaram a ser feitas por 

equipe que entende não vinculada ao assunto. 

Quanto ao ambiente organizacional, foi observado através das entrevistas que 

a maioria das pessoas não estão preocupadas em cumprir, única e exclusivamente, 

com suas obrigações de horários e fazer o que lhes for ordenado, mas atingir 

objetivos de forma eficiente e eficaz para os usuários e para si próprias, ao 

responderem que “fortalecer o trabalho de equipe é uma necessidade emergente de 

mudança no RH, bem como definir a distribuição das tarefas, para não 

sobrecarregar uns e tornar ociosos outros”. Também apresentaram outras 

necessidades de mudanças interessantes, a seguir relacionadas: 

-qualificar melhor os funcionários que trabalham com as Leis, oferecendo-lhes 

cursos específicos, anualmente; 

-expandir o conhecimento de informática a todos os integrantes das equipes 

dos recursos humanos; 

-habilitar alguns servidores, antecipadamente, para executar tarefas 

específicas, por tempo determinado, quando estas ocorrerem, causadas pela 

inclusão de fatores externos e urgentes, como por exemplo, assinatura de Termo de 

Acordo para receberem parcelas salariais em atraso; 

-dispor uma impressora só para reproduzir documentos e outra só para 

imprimir os trabalhos informatizados, resolvendo assim o grande entrave causado, 

freqüentemente, junto às impressoras pelo uso concomitante de ambos os trabalhos; 

-montar um programa de controle de utilização das impressoras, com senha 

para cada usuário, de forma a monitorar a quantidade de folhas utilizadas por cada 

usuário, sendo que estes teriam uma cota de folhas ao mês, determinadas ao seu 

trabalho, quando excedesse a sua cota, o mesmo teria que fazer sua justificativa 

para utilizar o excedente; 

-planejar a quantidade de recursos materiais de  uso mensal pelo RH, é de 

suma importância para não faltar a sua reposição, inclusive no que se refere às 

compras por parte da Seção de Administração, responsável pelo estoque dos 

mesmos; 

-liberdade de escolha quanto ao local de trabalho; 
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-promover seminários que propiciem reflexão sobre o gerenciamento de 

RH, mobilizando idéias e opiniões favoráveis à mudança e comprometimento. Estes 

dois últimos itens, foram respondidos com referência à situação dos empregados. 

Ao serem perguntados sobre o que melhor funciona no Setor como um todo, a 

resposta que teve maior freqüência foi a liberdade de expressão e a autonomia para 

se ajustar a execução das tarefas, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa 

ao desempenho das mesmas. 

Conforme relato dos entrevistados, o RH, devido a sua falta de pessoal, está 

trabalhando com um quadro muito reduzido de pessoas que, por sua vez, assumem 

um perfil multifuncional e isso só funciona quando se tem liberdade de expressão, 

pois as pessoas são funcionários com mais de vinte anos de serviço público e no 

RH, mais de dez anos. Os laços com o ambiente de trabalho são muito fortes, e às 

vezes até se confundem com os de família em suas residências e criam um apego 

como um sentimento de posse. Trabalhar sem ser coagido ou pressionado, é algo 

muito gratificante e motiva à responsabilidade no desempenho das funções, ainda 

que haja falta de entrosamento entre as equipes, conforme referem os entrevistados. 

A literatura de Gestão de Pessoas valoriza a cultura participativa como forma 

de favorecer a realização pessoal. Conforme salientado por Chiavenato (1999), “...as 

organizações bem sucedidas proporcionam às pessoas um ambiente de trabalho 

acolhedor e agradável, com plena autonomia e liberdade para escolher a maneira de 

realizar seu trabalho. As pessoas são consideradas parceiros e colaboradores e não 

funcionários batedores de cartão ponto”. Além disso, propiciar mudanças na forma 

de desenvolver as atividades é uma expectativa mantida pela função de Gestão de 

Pessoas, que tem como premissa básica a preocupação com o que as pessoas 

pensam, acreditam e vêem. 

Outros procedimentos destacaram-se como o que melhor funciona no RH, tais 

como: 

-a tramitação de processos via SIPAR (Sistema Integrado de Protocólo e 

Arquivo); 

-os expedientes vindos do interior do Estado, chegam com destino certo; 

 -as correspondências recebidas, são atendidas no seu tempo hábil; 
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-os cursos que são, freqüentemente, oferecidos aos funcionários para 

adequá-los melhor em suas tarefas, dão resultados sempre positivo; 

-o acolhimento proporcionado pela Equipe de Perícia Médica de Pessoal, 

satisfaz o usuário; 

-o próprio SIAPE (Sistema Integrado de Recursos Humanos), foi destacado 

pelos entrevistados, como sendo o que melhor funciona; 

-A dedicação de alguns servidores, que mantêm as relações profissionais não 

deixando de atender sempre que são solicitados, mesmo nos momentos mais 

críticos. 

Quanto à categoria Situação dos Empregados, destaca-se a questão das 

necessidades dos funcionários que devem ser supridas; a atualização e capacitação 

profissional e adequação em relação as atividades desenvolvidas.  

Com relação às necessidades dos funcionários que devem ser supridas, 

destacaram-se nas entrevistas a motivação, a reposição de pessoal e melhor divisão 

e distribuição de tarefas.  

Conforme, anteriormente, salientado por Milkowich (2000), é fundamental que a 

área de Recursos Humanos, em sua função de especialista administrativo contribua 

com programa de treinamentos eficazes, que redesenhe funções e desenvolva as 

organizações para se adequarem às mudanças. Todo esse processo deve acontecer 

a partir da parceria com os gestores de área, com participação dos próprios 

envolvidos. 

Quanto à participação em cursos de atualização e capacitação profissional, 

seis responderam que sim e oito, não. Isto significa que mais ou menos quarenta por 

cento tiveram acesso aos cursos. 

Ao serem perguntados sobre as atividades desenvolvidas, se as mesmas são 

compatíveis com as categorias profissionais a que pertencem, treze dos 

entrevistados disseram que sim e apenas um disse não. Isto significa que os 

entrevistados trabalham com segurança e conscientes no desempenho de suas 

tarefas, independentemente de suas categorias originais, que são diversas. Pode-se 

depreender que isto é produto de uma conquista alcançada pela experiência, 

considerando-se que todos têm mais de vinte anos de função pública e já se 
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destacaram pela maneira criativa de enfrentar os desafios. As pessoas, 

atualmente, autocontrolam seus trabalhos e desenvolvem tarefas que lhes exigem 

múltiplas habilidades, não mais dependem do chefe para monitora-las, mas para 

lhes oferecer programas de capacitação que incentivem servidores responsáveis a 

proporem mudanças, desenvolverem gestão participativa e fortalecerem a 

Instituição. 

Por sua vez, quanto a compatibilidade das tarefas com o conhecimento exigido, 

verificou-se que todos responderam que sim. Logo, as respostas fortalecem a idéia 

de que os funcionários, por estarem desenvolvendo tarefas de múltiplas habilidades, 

aprofundam o seu conhecimento . Perguntou-se então, qual a atividade mais difícil? 

Sete responderam que não existe tarefa difícil de se executar; dois responderam que 

a dificuldade existe quando a comunicação entre as pessoas não se completa, as 

coisas demoram mais para se concluir; quatro entrevistados responderam que é 

muito difícil trabalhar com a interpretação de Leis; um entrevistado respondeu que o 

mais difícil é trabalhar com cálculos.    

Por fim, a análise conduziu a uma reflexão sobre a estrutura ideal de RH e a 

estrutura mais adequada à realidade local, constituindo-se na categoria final de 

análise. 

Ao serem perguntados como os entrevistados imaginam um RH ideal, 

observou-se que todos paravam para pensar e ficavam alguns segundos mudos, 

com um olhar para o infinito, manifestando um certo desanimo pairando em suas 

mentes, impedindo-lhes que formassem, pelo menos em sonho, uma situação ideal. 

Quase sempre tiveram que ser estimulados, explicando-lhes que deveriam 

responder de acordo com o que eles gostariam que fosse o RH. Como esta pergunta 

é ampla, o grau de imaginação conforme observado, variou muito, de acordo com os 

valores e necessidades pessoais de cada entrevistado. Desta forma, alguns 

responderam que o ideal seria o RH formado por pessoas totalmente comprometidas 

com seus trabalhos, outros consideraram como o ideal, pessoas trabalhando com 

total autonomia, ou seja, sem depender da decisão final da Coordenadoria Geral de 

Recursos Humanos; outros responderam que o ideal seria a integração satisfazendo 

as necessidades das equipes; os mais arrojados disseram que o ideal é ter um 

terminal para cada servidor trabalhar, móveis novos, salas decoradas e música 

ambiental e sem divisórias entre os Setores.  
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Percebe-se, desta forma, que as opiniões e a posição de cada 

entrevistado estão presentes em todas as teorias, em especial, nos estudos de 

Chiavenato (1999), onde ele explica a gestão moderna de pessoas voltada para a 

motivação e oportunidades de plena realização pessoal, com trabalho em ambientes 

agradáveis e acolhedores, as pessoas com autonomia e liberdade para escolher a 

maneira de realizar suas tarefas, pessoas vistas como parceiras. Ora, vejamos que a 

questão sobre o ideal foi respondida totalmente de acordo com o estudo de 

Chiavetato (1999). Em uma das entrevistas, o servidor respondeu: “O RH ideal seria 

como uma empresa privada, formado por pessoas escolhidas para desempenhar 

determinadas atividades. Servidores com perfil específico e com sensibilidade para 

atender as pessoas que se apresentam com muitas dúvidas e idéias equivocadas 

sobre o seu estatuto. Também deveria haver uma sala de ouvidoria, que recebesse 

as queixas e efetuasse o registro de todas as falhas, para buscar a devida correção 

das mesmas. Esse servidor teria o conhecimento de todos os trabalhos dos Setores 

do RH”.  

Cabe aqui o destaque de que o ideal no RH aparece como vinculado à 

empresa privada, o que levaria a outro debate envolvendo a questão da adequação 

desse modelo à realidade da empresa pública. Entretanto, pode-se pensar que 

elementos como gestão participativa, desenvolvimento de competências, 

transparências, autonomia, etc. são fatores positivos ao desenvolvimento de 

qualquer organização. Tais fatores contribuiriam ao melhor atendimento para 

preservar o bem público. 

Já quanto às sugestões dos entrevistados para se formar uma estrutura mais 

adequada à realidade local, as respostas foram das mais diversas possíveis: 

-necessidade de divisão de tarefas; 

-substituir os computadores por outros mais novos; 

-controlar melhor a reposição de material de consumo para que não falte às 

equipes; 

-manter cursos de atualização profissional específico para cada equipe; 

-planejar os afastamentos de servidores para cursos, com o intuito de não 

esvaziar o Setor; 
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-promover encontros com servidores responsáveis pelo RH de outras 

unidades no SUS, para apresentar a metodologia de trabalho no RH do Núcleo; 

-propiciar o retorno de alguns servidores municipalizados, para suprir as 

deficiências de pessoal; 

-modificar a distribuição das salas de trabalho, eliminando as divisões que 

impedem maior integração entre as equipes e desenvolvimento de ações 

estratégicas; 

-cada equipe deveria apresentar um relatório trimestral à chefia, com o fim de 

propiciar mudanças através da diversidade de opiniões, pois opiniões divergentes 

devem ser aproveitadas porque quase sempre são sinônimos de progresso. 

Nenhuma instituição progride onde todos pensam igual e as pessoas só se 

comprometem com o trabalho, a medida que satisfazem as suas necessidades e se 

realizam. 

Os entrevistados referiram que algumas ações implementadas nos últimos 

cinco anos tiveram impacto positivo no RH. Sete apontaram os cursos de 

informática, três os cursos de aperfeiçoamento e um respondeu que foi a criação da 

Central de Atendimento ao Servidor, que minimizou o movimento dos usuários no 

interior dos Setores do RH. Um respondeu que não houve nenhuma ação com 

impacto positivo e dois nada responderam.  

Desta forma, observa-se que a diversidade de opinião entre os entrevistados 

está diretamente ligada a determinados valores pessoais, que cada pessoa dá ao 

seu trabalho, associado à sua motivação e à totalidade dos fatos acorridos no seu 

ambiente, que segundo a Teoria de Campo de Lewin (1935), é o ambiente 

psicológico que induz uma cultura participativa diferenciada, conforme as 

percepções recebidas do ambiente. 

Está o RH preparado para satisfazer as necessidades pessoais de seus 

profissionais envolvidos no SUS? Está o RH preparado para contribuir numa gestão 

participativa de fato? Como evoluir nessa estratégia de comprometimento, apenas 

com alguns cursos, mais voltados à informática? Recentemente, o Grupo Hospitalar 

Conceição iniciou um programa de informação para os  trabalhadores da área da 

saúde, chamado de MULTIPLICASUS, que visa atrair o maior número de 

funcionários. Poucos servidores do Núcleo do Ministério da Saúde já participaram e 
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o resultado, segundo eles, foi dos melhores, não só assimilaram as 

informações, como também trocaram suas experiências com trabalhadores de 

outras unidades e mudaram seus conceitos sobre o SUS. Isto sim é reformulação de 

estratégia de comprometimento com os objetivos da organização. 

De acordo com o proposto na reformulação do SUS através do Pacto de 2006, 

a gestão participativa é condição para a efetivação das ações na área da saúde. 

Para tanto, os atores envolvidos deverão ser encorajados dentro dessa proposta, 

bem como, encontrarem um ambiente propício para as mudanças que dali 

decorrerão. O RH, como atividade meio, deverá oferecer suporte aos servidores 

atores e ao processo. 

Nesse processo como um todo, as políticas públicas deverão funcionar como 

uma verdadeira rede integrando as necessidades presentes e favorecendo o alcance 

dos objetivos públicos. 

Esses aspectos favorecerão a criação de um comprometimento maior de vários 

atores, bem como o reconhecimento do processo de transformação.         

A Gestão de Pessoas para que seja efetiva, deve ter outras prerrogativas, 

inclusive um programa moderno de avaliação, em que seja avaliado, não só o 

funcionário, mas também a sua chefia, seja identificado os pontos positivos e os 

negativos de cada Setor, bem como os seus resultados. Motivo pelo qual, foi 

perguntado aos entrevistados, se eles passam por práticas de avaliação, 

anualmente. Onze, responderam que não e três, sim. Após, perguntou-se se 

lembram quando ocorreu a última avaliação? Cinco, responderam que lembram, 

nove, responderam que não lembram. Analisando-se estas questões, verificou-se 

que apesar dos servidores, em sua maioria, não terem conhecimento se passaram 

por avaliação, cinco deles lembram quando ocorreu a ultima. Observa-se a 

necessidade do RH reformular uma estratégia de avaliação, claro que esta 

competência estaria centralizada na Coordenadoria Geral de Recurso Humanos e de 

lá é que deveria partir os princípios que norteiam a praxe de avaliação, porém não 

se descarta a possibilidade e a necessidade  do RH do Núcleo em praticar a 

verdadeira gestão participativa dando sugestões e solicitando apoio para seus 

projetos, de forma a lidar com as verdadeiras necessidades das pessoas do Núcleo. 

Quando se faz uma avaliação, identifica-se o nível de satisfação dos funcionários em 
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relação aos seus trabalhos, aos seus colegas, ao ambiente organizacional, à 

chefia e ao acolhimento dispensado aos mesmos. A importância de se fazer uma 

avaliação, anualmente, deve-se ao fato de que ela aponta uma série de situações 

passíveis de mudança, para tornar o serviço mais produtivo e suas equipes atuando 

em realidades cada vez mais complexas. 

Ao se perguntar se os entrevistados acreditam que podem desenvolver gestão 

participativa, todos responderam que sim. Dos catorze entrevistados, só um tem 

menos de vinte anos de tempo de serviço, observa-se que o tempo é um fator 

relevante para que acreditem que podem contribuir em uma gestão participativa, 

para eles os anos de convivência formaram uma sintonia muito forte, podem 

promover mudanças que agregam valores em ambas as partes, ou seja, para as 

pessoas e para a Instituição.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do presente trabalho pode-se identificar as principais necessidades ao 

adequado funcionamento do Setor de Recursos Humanos, destacando-se, em 

relação ao ambiente externo, maior preparo e agilidade para os servidores 

trabalharem com tarefas que se referem às Leis e às mudanças sobre a  

municipalização, bem como o aprimoramento na informática para acompanhar a 

complexidade criada com o avanço tecnológico. 

  O estudo levantou também a importância de políticas e práticas de Recursos 

Humanos, capazes de superar as necessidades através de um trabalho consistente 

para o futuro da organização. 

Destaca-se que nesse futuro, a questão da gestão participativa que adquire 

uma importância central, conforme o proposto no Pacto de 2006 e salientado na 

literatura de Gestão de Pessoas. 

Aparece como condição de um maior comprometimento que, entretanto só será 

possível se trabalhado num contexto mais amplo das políticas públicas, envolvendo 

diferentes atores numa rede de transformações, importantes para os objetivos 

públicos. 

Destaca-se, ainda,  que o estudo permitiu uma reflexão dos entrevistados em 

relação à sua vida profissional e a Instituição, pois nunca haviam parado para tal 

exercício, como manifestado por alguns entrevistados, isso deveria acontecer com 

mais freqüência, para se efetivar o verdadeiro papel do RH dentro da Instituição, 

bem como os entraves formados pelas distorções de ações e seus resultados, que 

devem ser reavaliados em uma prática de autodiagnóstico. Sobre isto, encontra-se 

fundamento nos estudos de Maximiano (1986, p. 62), que diz: “enquanto as técnicas 

de aproveitamento da experiência que oferecem de forma geral a oportunidade para 

o estudo de casos específicos, uma equipe precisa de ocasiões esporádicas para 

fazer uma auto-análise mais aprofundada. De vez em quando, toda a equipe, ou 

parte dela, pode e deve dedicar-se a um exercício de auto-avaliação, abrangendo 

vários aspectos, tais como sua vocação, seus pontos fortes e fracos, a atuação de 

cada um de seus membros, a assim por diante”. Quando os canais de comunicação  

estiverem abertos para as pessoas falarem livremente e sem receio de algo que se 
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diga venha a ser usado posteriormente como instrumento de intimação ou 

acusação, praticar-se-á de fato o autodiagnóstico, que favorecerá para suprir as 

necessidades do RH.  

A falta de servidores em todos os Setores é um entrave que dificulta o 

andamento dos trabalhos, principalmente para aqueles que estão recebendo cursos 

de capacitação profissional ao mesmo tempo em que trabalham. As políticas 

públicas não permitem contratar novos servidores, mas cabe ao gestor de pessoas 

efetuar um remanejo daqueles que podem produzir mais em outras atividades, 

impedindo assim, que seus funcionários sofram desgaste, causado pela falta de 

apoio de colegas que não colaboram com o trabalho em equipe. 

Observou-se que os Recursos Humanos têm se preocupado em capacitar mais 

seus funcionários, porém lenta e gradativamente, com as ofertas de cursos que, na 

medida do possível, vem sendo desenvolvidos. 

Considerando-se o tempo, o público alvo que o RH atende e suas 

necessidades diversas, considerando-se os objetivos do Núcleo do Ministério da 

Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, frente às reformulações do SUS e à posição 

de todos em uma gestão participativa, faz-se necessário dispensar maior atenção às 

políticas de Recursos Humanos e a reavaliação da organização dos trabalhos, bem 

como suas relações profissionais, haja vista que é pouco produtivo para o RH limitar-

se apenas em cursos de informática, enquanto há pessoas necessitando 

desenvolver competências sustentáveis com as mudanças organizacionais e 

culturais, como por exemplo o foco atual, para o pacto de 2006.        

O uso intensivo de novas tecnologias de informação e comunicação exige do 

trabalhador atualização permanente em informática e em estratégias de recursos 

humanos.  A literatura enfatiza a necessidade de maior participação de todos os 

trabalhadores, inclusive com mais espaço para os funcionários exporem suas idéias. 

O Setor de capacitação tem oferecido cursos de informática, mas isto não basta para 

suprir suas necessidades, a área de Recursos Humanos deve avançar mais na 

busca de melhorias.  

Uma sugestão seria o gestor de pessoas receber uma assinatura de periódico 

sobre Gestão de Pessoas, como suporte profissional, para manter-se informado 

sobre as inovações que a administração moderna tem aplicado na área de recursos 
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humanos, atuando com uma visão global e estratégica das atividades na 

Instituição. É algo viável, e inclusive esse periódico poderia ficar disponível para 

todos os funcionários do RH, pois a leitura é a forma ideal de manter-se informado 

frente às mudanças externas e sua aplicabilidade nas ações internas. O RH do 

Núcleo poderia montar um acervo com todos os materiais dos cursos concluídos 

pelos servidores, para leitura a qualquer tempo. Outra sugestão dada por um 

entrevistado, seria uma ouvidoria de Recursos Humanos, pronta a atender nas oito 

horas do dia, a quem necessitasse. Esta seria um suporte que receberia o relatório 

dos problemas e dinamizaria as possíveis soluções. 

Como aspectos que dificultaram a presente pesquisa destacam-se os 

afastamentos e um trabalho extra. Os afastamentos dos servidores, por diversos 

motivos, de seus locais de trabalho, dificultaram a disponibilidade daqueles que se 

encontravam presentes para atender à entrevista. Ao mesmo tempo, ocorreu um 

trabalho extra no RH, em que envolveu todo o quadro de servidores, ativos e 

inativos, para a assinatura de um documento que lhes garantia o recebimento de 

valores atrasados de salário e um novo plano de carreira. Este último fato, 

transformou os Recursos Humanos em um Setor quase impraticável de se 

desenvolver atividades que não se relacionasse com o referido documento. Esta 

situação perdurou, mais ou menos 60 dias, desde o início de agosto. 

Quando se trabalha com pessoas, não se pode deixar de dispensar atenção às 

suas necessidades, sejam elas quais forem, pois sempre afetam as relações de 

trabalho. Logo, cabe aos Recursos Humanos se fortalecer, mutuamente, para 

encontrar sempre formas de superar qualquer problema que prejudique o 

andamento dos trabalhos e o atendimento ao usuário.                                                               
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ANEXO 1 

 

QUADRO DA COMPOSIÇÃO DO RH NO NÚCLEO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 

RIO GRANDE DO SUL 

                      

CATEGORIAS QUANTITATIVO 

Agente Administrativo 33 

Digitador 1 

Artífice de Obras e Metalurgia 1 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 3 

Datilógrafo 2 

Agente de Vigilância 1 

Agente de Portaria 3 

Odontólogo 1 

Médico 12 

Auxiliar de Enfermagem 3 

Assistente Social 1 

 

Fonte: SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES 

 

1. Quais as principais mudanças externas que você percebe? 

2. Qual o impacto sobre o RH aqui no Núcleo? 

3. Quais as principais necessidades de mudança no próprio RH , de forma a 

poder lidar com essas mudanças (corresponder com resultados)? 

4. Quanto ao ambiente organizacional, quais os principais entraves ao adequado 

funcionamento do setor como um todo? 

5. O que você destaca referente ao que melhor funciona no Setor como um 

todo? 

6. Em relação à situação dos funcionários, quais as principais necessidades que 

devem ser supridas? 

7. Como você imagina um funcionamento ideal do setor de RH aqui no Núcleo? 

(explorar integração, clareza das partes, autonomia, etc). 

8. Tendo em vista a realidade do RH , quais sugestões “realistas” você daria de 

melhorias?  

9. Você tem participado de cursos, anualmente, de atualização e capacitação 

profissional? 

10. As atividades que você desenvolve são compatíveis com sua categoria? 

11. As atividades que você desenvolve são compatíveis com seu conhecimento? 

12. Qual é a atividade mais difícil para você desenvolver? Por quê? 

13. Quais foram as ações implementadas nos últimos cinco anos que tiveram 

impacto positivo no desenvolvimento dos trabalhos no RH? 

14. Você passa por práticas de avaliação, anualmente? 

15. Você sabe quando ocorreu a sua última avaliação? 



 45

16. Você acredita que pode desenvolver atividades de forma 

comprometida com a gestão de pessoas? 

17. Você sabe o que é gestão participativa? 

18. Você acredita que o RH pode desenvolver uma efetiva gestão participativa? 

19. Quanto tempo você tem de serviço para aposentadoria? 

                      


