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O presente trabalho consiste em  refletir sobre os limites e avanços no 

processo de implementação do Programa de Humanizaçao da Gestão (PHG) 

Pública do Estado do Acre, no Brasil. O objetivo geral é analisar os fatores 

limitantes da implementação e execução do PHG voltado para o bem-estar do 

servidor. Como objetivos específicos estão: (a) identificar a dinâmica de 

formação das coalizões de grupos políticos e sociais que possibilitaram a 

entrada desse programa na agenda de governo; (b) Identificar e refletir sobre 

as limitações nas estratégias de gestão empregadas com vistas a 

implementação da PHG;  (c) propor ações de melhoria no processo de 

implementação e execução de programas com foco no bem-estar do 

trabalhador. O enquadramento teórico se consubstancia a partir dos 

pressupostos previstos no Advocacy Coalition Framework, bem como na 

literatura acerca do bem-estar no local de trabalho, com abordagem teórica de 

Rocha Sobrinho & Porto (2012). É um estudo de caso de abordagem 

qualitativa cujos instrumentos de coleta de dados foram análse documental, 

levantamento bibliográfico, entrevista no formato semiestruturado e grupo 

focal. A população participante consistiu em vinte e cinco servidores da 

Secretaria Adjunta de Humanização da Gestão, que atuam ou atuaram 

diretamente no Programa. O ferramental de análise dos dados coletados foi 

constituiído pela análise de conteúdo (Bardin, 2011) e design thinking 

(Brown, 2008), modelo e6² (Clemente et al, 2016). O estudo apontou que o 

modelo de implementação adotado no PHG apresentou pontos críticos que de 

modo geral, podem ser caracterizados pela necessidade de um 

aperfeiçoamento no planejamento das ações; melhoria no fluxo de 

composição da Rede Estadual de Humanização (REH); a necessidade de um 

setor que ampliasse a intervenção no interior do estado, e principalmente a 

criação de um colegiado de sensibilização. Baseado nos desafios apontados, 

indicou-se a criação de instâncias de deliberação que aproximem a REH dos 

secretários de estado e demais componentes da alta administração, como 

forma de sensibilizar os gestores para a importância das ações desenvolvidas 

pelo PHG, que podem vir a melhorar a prestação do serviço público. 
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The present work consists of reflecting on the limits and advances in 

the implementation process of the Public Management Humanization 

Program (PHG) of the State of Acre, in Brazil. The general objective 

is to analyze the limiting factors of the implementation and execution 

of the PHG aimed at the well-being of the server. As specific 

objectives are: (a) to identify the dynamics of formation of coalitions 

of political and social groups that made possible the entry of this 

program in the government's agenda; (b) Identify and reflect on the 

limitations in the management strategies employed with a view to 

implementing the PHG; (c) propose improvement actions in the 

process of implementation and execution of programs focused on 

worker well-being. The theoretical framework is based on the 

assumptions provided for in the Advocacy Coalition Framework, as 

well as in the literature on well-being in the workplace, with the 

theoretical approach of Rocha Sobrinho & Porto (2012). It is a case 

study with a qualitative approach whose data collection instruments 

were document analysis, bibliographic survey, semi-structured 

interview and focus group. The participating population consisted of 

twenty-five employees of the Assistant Secretariat for Humanization 

of Management, who work or worked directly in the Program. The 

analysis tool for the collected data consisted of content analysis 

(Bardin, 2011) and design thinking (Brown, 2008), e6² model 

(Clemente et al, 2016). The study pointed out that the 

implementation model adopted in the PHG presented critical points 

that, in general, can be characterized by the need for an improvement 

in the planning of actions; improvement in the flow of composition 

of the State Humanization Network (REH); the need for a sector to 

expand intervention in the interior of the state, and especially the 

creation of a sensitization committee. Based on the challenges 

pointed out, the creation of deliberation instances that bring the REH 

closer to the secretaries of state and other components of the high 

administration was indicated, as a way of sensitizing managers to the 

importance of the actions developed by the PHG, which may 

improve the provision of the public service. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

                       Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho (Gandhi). 
 

 Este estudo se propõe a ser uma contribuição ao debate sobre um assunto que tem 

despertado o interesse no âmbito da administração pública: o processo de implementação de 

políticas públicas, em particular no contexto da humanização dos serviços públicos. Há que 

se levar em consideração que as políticas públicas no Brasil sofrem com o aspecto da 

efetividade.  Para Carvalho (2010) a fase de implementação no contexto do ciclo das 

políticas públicas, encontra-se em fase de amadurecimento no Brasil.  

Trazendo para o contexto amazônico brasileiro observa-se a importância da 

intervenção do poder público em áreas sensíveis da sociedade. O Estado atua na vida do 

cidadão principalmente por meio de políticas públicas. Este aspecto ganha relevo em 

Estados economicamente carentes da intervenção estatal, como é o caso dos situados na 

Amazônia brasileira, dentre eles, o Estado do Acre. 

As políticas públicas desenvolvidas em terras acreanas impactam na qualidade de 

vida das pessoas que residem no Estado. Analisar os aspectos relativos à qualidade destas 

políticas ajuda na compreensão daquilo que pode ser aperfeiçoado, de modo que as ações 

governamentais possam alcançar maior efetividade. 

Em um cenário de fragilidade das políticas públicas, chamou a atenção um programa 

que se propõe a melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos, com consequente 

resultado imediato na melhoria dos serviços públicos prestados ao cidadão acreano: trata-se 

do Programa de Humanização da Gstão (PHG). 

Analisar o PHG revelou-se uma oportunidade de análise científica à medida em que 

se unem um programa inédito em sua dimensão, conforme será explicado detalhadamente no 

decorrer desta pesquisa, bem como o desafiador processo de implementação. Este recorte da 

administração pública local forneceu parâmetros de análise que podem ser espelhados em 

outros programas de governo, contribuindo com o conhecimento do processo de 

implementação de políticas públicas. 

Percebe-se também que há um espaço para estudos voltados para a análise de 

implementação de políticas públicas na Amazônia.  Grande parte dos trabalhos sobre esta 

fase do policy cicle estão concentrados nos grandes centros urbanos do país. A região norte 
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apresenta características históricas, econômicas e sociais que a diferenciam das demais, e 

que podem ser fatores que influenciam no processo de implementação. 

No contexto do Estado do Acre percebe-se que algumas políticas públicas sofrem 

com o fenômeno da descontinuidade; outras apresentam-se ineficazes com resultados 

menores que o esperado em seu projeto incial. Revela-se oportuno e necessário refletir sobre 

os fatores que corroboram para que isso ocorra. 

O PHG foi um programa criado com um objetivo específico, em um determinado 

contexto, mas que no decorrer do tempo sofreu um processo de descontinuidade de suas 

ações. Desta forma apresenta-se como questão de pesquisa:  quais são os fatores limitantes 

para a implementação e execução efetiva do PHG voltado para o bem-estar do servidor? 

Para este fim, sugere-se realizar uma análise do programa de humanização da gestão 

pública (PHG) implementado no governo do Estado do Acre, a partir do ano de 2011. O 

objetivo geral da pesquisa é identificar e refletir sobre fatores limitantes para a 

implementação e execução efetiva do PHG voltado para o bem-estar do servidor. 

 A fim de propor uma possível resposta a esta problemática traça-se um caminho 

metodológico pautado em três objetivos específicos. O primeiro é identificar a participação 

dos atores políticos e sociais por meio das coalizões, que resultaram na realização do PHG; o 

segundo procura identificar e refletir sobre as limitações presentes na estratégia de gestão 

empregadas com vistas a implementação da PHG; e o terceiro objetivo específico diz 

respeito a proposição d ações de melhoria no processo de implementação e execução de 

programas com foco no bem-estar do servidor público. 

Esta pesquisa está organizada de forma a seguir uma sequência metodológica com o 

objetivo de proporcionar um entendimento dos passos adotados. O capítulo 2 trata da 

revisão de literatura e os conceitos fundamentais relacionados a temática objeto deste 

estudo. 

Neste ponto são abordados o trabalho, sua natureza, e delimitando o tratamento 

teórico, suscita a reflexão acerca do trabalho no contexto da Amazônia. Para este fim 

procedeu-se com uma revisão bibliográfica relativa à historicidade do trabalhador 

amazônico, o sentido e a importância do trabalho neste ambiente, e como as relações 

econômicas e de poder foram desenvolvidas a partir deste substrato social. 

Reflete-se também sobre a construção de características da administração pública 

brasileira, dentre elas, notadamente o patrimonialismo. A partir de uma abordagem acerca da 
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constituição do Estado brasileiro, reflet-se sobre como esta característica foi incorporada e 

até hoje faz-se presente nas relações de trabalho. 

Outro conceito apresentado neste primeiro capítulo é o bem-estar no trabalho. Esta 

reflexão é oportuna dada a característica da política pública analisada, que foca este aspecto 

como fundamental para uma melhor prestação do serviço público. Realiza-se uma amostra 

dos principais significados do termo bem-estar, os trabalhos desenvolvidos na área e o 

estado da arte sobre o tema. 

Ainda no primeiro capítulo analisa-se os conceitos de políticas públicas. O foco do 

estudo é a implementação de uma determinada política pública. Esta análise fornece 

subsídios teóricos para a abordagem do tema concernente a implementação de políticas 

públicas. 

Ainda no capítulo 2 apresenta-se o Programa de Humanização da Gestão Pública. 

Programa pioneiro implantado no Estado do Acre a partir de 2015. Analisa-se o surgimento 

do programa, sua natureza e sua abordagem situacional no contexto da administração 

pública local. 

O elemento norteador desta análise é o plano plurianual do governo Tião Viana, a 

partir de 2011. Reflete-se sobre a contextualização do PHG dentro deste documento e seu 

papel estratégico na gestão.  A análise do programa vai até o ano de 2015, apresentando-se o 

momento de auge da ação, bem como sua decadência a partir do ano de 2017. 

Ainda neste capitulo aborda-se os pilares conceituais que dão sustentação a ideia do 

Programa, dentre eles, o conceito de qualidade de vida no trabalho (QVT). Aborda-se a 

entrada do Programa como política de Estado com o advento da lei que cria o plano estadual 

de humanização. 

O capítulo 3 é reservado aos procedimentos metodológicos adotados no estudo. 

Situa-se o estudo do ponto de vista epistêmico, explicam-se as três fases da pesquisa, e como 

estas se relacionam entre si. Trata também das fontes de pesquisa, bem como dos 

instrumentos de coleta de dados. 

Neste capítulo também se aborda a população e o público-alvo, além dos critérios de 

inclusão e exclusão para a participação na pesquisa. Apresentam-se os instrumentos de 

tratamento dos dados coletados. Cada fase da pesquisa tem uma finalidade e uma 

característica metodológica própria, a fim de dar sentido aos passos na investigação.  
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O capítulo 4 traz a análise dos dados e discussão dos resutados A partir do material 

coletado junto ao público participante, após o tratamento das informações levantadas, pode-

se estabelecer alguns pontos iniciais de reflexão que sugerem possíveis respostas a 

problemática da pesquisa.  

Entende-se que nenhuma pesquisa é um fim em si mesma, e tampouco se pretende 

esgotar tão complexo assunto com este estudo. O que se busca é contribuir com a reflexão 

sobre o processo do ciclo de políticas públicas, denominado de implementação, e como 

programas com foco no bem-estar do servidor situam-se neste contexto. 

Nas considerações finais sugerem-se possíveis aspectos que podem ser tratados em 

futuros estudos relacionados com o tema, a fim de aprofundá-lo, ou até mesmo apresentar 

aspectos não trabalhados na atual pesquisa, dada a escassez de tempo e limitações inerentes 

a um estudo científico. 

 

  

CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE TRABALHO, 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E BEM-ESTAR 

 

 

 Este capítulo pode ser dividido em dois momentos. O primeiro caracteriza-se pela 

abordagem conceitual, onde se reflete sobre a felicidade, o trabalho e seus sentidos, bem o 

seu desenvolvimento no contexto amazônico, além das características da administração 

pública no Brasil. O segundo momento configura-se em um apanhado histórico que vai da 

construção simbólica da imagem do servidor público no Brasil, passando pela origem da 

gestão de pessoas no âmbitodo serviço público, e concluindo-se com o panorama e o estado 

da arte dos trabalhos acerca de implementação de políticas públicas.  

 

2.1 Contextualização 

 

            A questão da humanização do serviço público é um assunto quem tem ganhado 

relevo nos últimos anos em termos globais. O papel do Estado e sua prestação de serviços 

tem sido objeto de análise de estudiosos da administração pública, e ensejado reflexões 
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acerca de como as ações governamentais podem ser mais efetivas, de modo a atender aos 

interesses do cidadão.  

Em tempos de crise econômica global onde os recursos financeiros são escassos, os 

governos precisam ao mesmo que tempo em que cortam gastos, proporcionar proteção e 

qualidade de vida no local de trabalho. Na Europa desde 2019, o Parlamento vem 

atualizando regularmente as normas de proteção às pessoas em local de trabalho1. 

Nos Estados Unidos com destaque para as empresas do Vale do Silício, com foco em 

tecnologia, a preocupação com o bem-estar e humanização dos colaboradores é um assunto 

pacificado. A humanização no ambiente corporativo vai além de se sentir bem, é 

reconhecer-se como alguém que faz a diferença e é reconhecido por isso (Christen et al., 

2006). 

Com a chegada ao Governo do Estado do Acre no ano de 2011, o Governador 

Sebastião Viana criou a Secretaria Adjunta de Humanização da Gestão Pública. A criação 

desta secretaria era uma das ações embutidas no Plano Plurianual (PPA) apresentado pelo 

governo do Estado. 

O PPA denominado Desenvolver e Servir foi dividido em cinco eixos estratégicos. 

Estes eixos foram subdivididos em seções denominadas áreas de resultado. O PHG estava 

situado no eixo estratégico Gestão Pública, inserido na área de resultado Comunicação (Lei 

2.524, 2011). 

O Programa de Humanização da Gestão tinha então como objetivos: promover 

incentivos para que o ambiente e a prestação do serviço público se tornassem mais 

humanizados; promoção, sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários para 

tornar o serviço público mais humanizado; promoção do relacionamento interpessoal e o 

atendimento interno e externo mais humanizado; inserção no dia a dia das entidades e 

órgãos, práticas de melhoria da qualidade de vida no trabalho; estímulo da construção do 

senso de pertencimento dos servidores em relação ao serviço público, entidades e órgãos, 

construindo atitudes, como proatividade e responsabilidade social, cidadã e ambiental (Lei 

2.524, 2011). 

Dado que o PHG tem como objetivos “promover a cidadania, a integração, 

sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários com foco na humanização do 

                                                           

1 Europa social: em que consiste a política social da UE? Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-social-em-que-

consiste-a-politica-social-da-ue. Último acesso em 28 de junho de 2022.  

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-social-em-que-consiste-a-politica-social-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-social-em-que-consiste-a-politica-social-da-ue
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servidor (...)” (Lei 3.356, 2017, p.12), perceber como programas desta natureza entram na 

pauta política e o processo de implementação que leva aos avanços e, que também apresenta 

os limites a serem superados, torna-se relevante do ponto de vista da gestão e de interesse da 

literatura. 

Analisar o programa de humanização no contexto da gestão pública do Estado do 

Acre, pressupõe refletir sobre o bem-estar de servidores em seu local de trabalho. Esta 

dimensão da felicidade outrora tão pouco enfocada, se revela como ponto de partida para o 

entendimento do fenômeno que trouxe à pauta, uma política pública com foco na satisfação 

do servidor público.    

2.2 A felicidade como essência e sentido do trabalho  

 

Durante toda a sua existência o homem procurou a felicidade. No decorrer da 

História a trajetória humana pode ser retratada como uma odisseia em busca da felicidade. 

Em certa medida pode-se dizer que a busca pela felicidade serviu de combustível que 

impulsionou o avanço da humanidade. 

 Nessa empreitada o homem pensou, planejou, trabalhou, estudou, se esforçou, forjou 

mecanismos e ferramentas, criou regras, leis, desenvolveu costumes, juntou e gastou 

dinheiro, construiu e destruiu alianças, combateu, enfim, deu dinâmica às relações sociais, 

tudo em nome da busca pela felicidade. 

 Do ponto de vista filosófico um dos primeiros escritos sobre a felicidade é atribuído 

a Tales de Mileto, no século 7 a.c. Segundo o filósofo, aqueles que tem a alma bem formada, 

uma boa sorte e o corpo são, tem a felicidade (Marías, 2004). 

 Para Sócrates a felicidade estava relacionada à virtude. Esta seria o meio pelo qual o 

homem alcançava aquela. Em Sócrates a felicidade é a obtenção do maior nível de prazer 

que está disponível e que seja possível ao homem (Brancacci, 2019). 

A sociedade pós-moderna vê a felicidade como um meio para se atingir objetivos da 

vida real como o sucesso, a produtividade, o resultado em todos os aspectos da vida. Ser 

feliz significa atingir objetivos, resultados, tanto na vida pessoal, quanto na profissional.  

Avançando a ideia exposta no parágrafo anterior os estudiosos advogam que na 

sociedade contemporânea, felicidade é um importante instrumento de obtenção de 

prosperidade. Ser feliz é uma condição necessária para o atingimento do sucesso. 
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Mas será que a felicidade deve estar restrita ao aspecto pessoal da vida? Os estudos 

no campo da psicologia positiva apontam o trabalho como um fator importante de bem-estar 

e realização para as pessoas (Rodrigues et al., 2017; Bendassolli & Tateo, 2018).  

Há que se observar que as mutações ocorridas no universo do trabalho nas últimas 

décadas foram aceleradas e profundas. Estas mudanças trouxeram consequências aos 

trabalhadores. Algumas dessas transformações proporcionaram melhorias na qualidade de 

vida no trabalho, outras não. 

 Características como a estabilidade, permanência e longevidade no emprego, são 

cada vez mais raras. A ideia de se formar e exercer a mesma profissão por toda a vida parece 

ter ficado no passado. Estudos apontam que os trabalhadores tendem a desenvolver várias 

profissões no decorrer de sua vida (Machado, Giongo & Mendes, 2016).  

Com essa falta de permanência laços que se construíam no trabalho, são cada vez 

mais raros. Os colegas dividem o mesmo ambiente por pouco tempo. Isso faz com que as 

relações neste espaço sejam cada vez mais fluídas, marcadas pela descontinuidade. Pessoas 

que estão em um mesmo setor, subitamente não estão trabalhando na mesma empresa, ou até 

no mesmo segmento. 

Esta sociedade de arranjo fluido foi descrita por Zigmunt Bauman ao se referir ao 

terreno sobre o qual se assentam nossas perspectivas de vida como “reconhecidamente 

instável – tal como são nossos empregos e as empresas que os oferecem, nossos parceiros e 

nossas redes de amizade (...)” (Bauman, 2007, p.16). 

A revolução tecnológica que inseriu computadores e robôs nos postos de trabalho 

diminuindo o número de vagas e acirrando a competição pelas que restaram, foi um fator 

que alterou a forma de ocupação e relação das pessoas com seu local de trabalho. Novas 

habilidades tiveram que ser assimiladas como forma de sobrevivência no mercado. A 

necessidade de atualização constante e um campo de conhecimento cada vez mais ampliado, 

se colocam como requisitos necessários nos tempos modernos. 

Não basta a especialização em determinada área se este conhecimento não for 

ampliado e conexo a outros saberes. Em outras palavras, deve proporcionar uma visão 

holística ao trabalhador, que venha a conectar o seu saber às necessidades da organização, 

fazendo com que sua atividade seja enriquecida pela transversalidade.  

Não obstante, esta necessidade exige um estado de vigília permanente, que acarreta 

mais esforço, vindo a traduzir-se em desgaste físico e psicológico (Antunes, 2009). O 
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trabalhador hodierno é alguém que se encontra em constante busca em cumprir metas, 

apresentar resultados, propor e adaptar-se a processos de inovação e provar-se capaz de 

adaptar-se às constantes mudanças. 

A literatura embora não seja homogênea sustenta cada vez mais uma relação entre o 

bem-estar e o comprometimento com a organização (Wright & Cropanzano, 2000; Brunetto 

et al., 2012). O próprio escopo da Lei n° 3.356 (2017, p.1), do Estado do Acre, no seu art. 1° 

assinala que o bem-estar do servidor público, é fator que favorece a “melhoria no 

atendimento”. Nesse trecho, percebe-se que a administração pública compreende a 

importância do bem-estar dos servidores públicos como instrumento de melhoria dos 

serviços prestados. 

 

2.3 Conceito, natureza e sentido do trabalho 

 

Pensar no trabalho e seus significados é um exercício de análise da própria 

constituição do ser-humano como ente capaz de se entender e definir-se no meio em que está 

inserido. O ato de produzir, gerar valor, transcende sua própria natureza e em certo grau, 

define o homem. 

A palavra trabalho tem origem no latim tripalium, um instrumento utilizado em 

animais com o propósito de domesticá-los. Na língua inglesa o verbo to employ, tem o 

sentido de empregar, utilizar ou ocupar. 

Nas palavras de Coutinho (2009) o trabalho é uma atividade humana que pode ser 

desenvolvida de forma individual ou coletiva, de natureza dinâmica, complexa e ao mesmo 

tempo em constante mutação. O trabalho ainda se distingue de qualquer atividade animal 

pelo seu caráter reflexivo, sendo executado de forma consciente, com um propósito, e com 

natureza instrumental e moral. 

Alguns estudos apontam que o trabalho assume papel central na sociedade, enquanto 

meio de manutenção da vida, tanto em nível particular, quanto coletivo (Araújo & Sachuk, 

2007). A própria organização social da humanidade se desenvolve a partir da noção de 

trabalho. 

Desde os primórdios de sua história o ser humano desenvolveu habilidades que 

proporcionaram sua existência e a daqueles no seu entorno. Levado pela necessidade de 

sobrevivência o homem desenvolveu ao longo de sua trajetória, mecanismos que o fizeram 
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dominar a natureza, elaborar ferramentas, organizar-se em grupos com um mesmo propósito. 

Portanto, a ideia de trabalho relaciona-se com atividades e habilidades desenvolvidas pelo 

ser humano, que tem como objetivo a sua manutenção e a de sua prole; atividades que geram 

valor, que produzem significado material e comunitário. 

Do ponto de vista social o trabalho ganhou relevância como instrumento de 

identificação e pertencimento a determinado grupo. De acordo com a atividade desenvolvida 

os sujeitos vão reunindo-se em extratos, de modo que as relações também passam a ser 

estabelecidas tendo o trabalho como norteador. 

Na antiguidade clássica a ideia de trabalho assumiu um caráter pejorativo, tendo em 

vista ser entendida como a utilização da força física por aqueles que não detinham a 

capacidade de reflexão intelectual, ficando o trabalho, no sentido próprio da palavra, 

reservado às classes sociais mais baixas, como os escravos (Oliveira & Anjos, 2011).  

A idade média marcou o surgimento das corporações de ofício. Nesse período o 

trabalho continuava associado às classes inferiores socialmente. O nobre não trabalhava. 

Cabia ao servo da gleba este papel, em troca de proteção e o direito a um espaço de terra 

para subsistência (Rodrigues et al., 2017).  

A revolução industrial trouxe novos contornos ao trabalho. As condições de trabalho 

transformaram-se profundamente. O trabalho toma conotação de emprego, que passa a ser 

realizado em troca de um salário e torna o trabalhador dependente do empresário. Os 

vínculos são precários. A relação trabalhista não prevê nenhum tipo de garantia ou 

segurança jurídica para o empregado. As horas trabalhadas são extensas e as condições, 

insalubres. 

O sistema capitalista surge com o trabalho sendo uma mercadoria a ser negociada. A 

força de trabalho passa a ter um valor em si. Há que se ressaltar também, o papel da 

especialização. As atividades laborais são paulatinamente segmentadas com vistas à 

produção em escala (Marx, 1983). 

O aumento da produtividade, da eficiência em busca de maiores lucros, de modo a 

possibilitar o avanço do sistema tornou-se a tônica dentro das fábricas. Nesse aspecto houve 

a introdução de um elemento importante na relação do trabalhador com o espaço laboral: o 

aumento do tempo dedicado ao trabalho. O trabalhador que outrora dedicava o tempo ao 

labor necessário para a sua sobrevivência, é levado a dispender mais do seu tempo no local 

de trabalho.  
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Passar mais tempo dedicado ao trabalho transformou a relação das pessoas com seu 

ambiente profissional.  Este passou a ter uma importância maior na vida daquele que é 

responsável pela produção de bens. Os problemas, as frustrações, os desafios, as 

dificuldades, enfim, todo o entorno que envolve as relações no ambiente de trabalho, tiveram 

um ganho de importância no contexto de vida dos trabalhadores. 

Assim o trabalho, com seus símbolos de gozo e sofrimento, vem a tornar-se uma 

atividade decisiva para que o indivíduo obtenha equilíbrio psíquico e para o 

desenvolvimento do meio ao qual pertence, havendo aí uma influência mútua, por meio de 

uma rede complexa que envolve sentimentos e representações que se encontra em fluxo 

constante. 

Fato é que o trabalho tem ganhado uma maior importância na vida dos sujeitos de 

modo a instigar diversas pesquisas, cuja temática tem se voltado para o sentido do trabalho. 

Segundo Boas & Morin (2014) o sentido do trabalho se constitui de um tripé formado por 

três eixos fundamentais: significado, orientação e coerência.  

O significado diz respeito às representações que os sujeitos dão a sua atividade. De 

um modo geral abrange a forma de como se relaciona com ela e qual o valor que esta 

atividade tem na sua vida, ou seja, o quão importante uma atividade é para alguém.  

A orientação está relacionada com o sentido de busca dos sujeitos no que tange o seu 

trabalho. Que sentido lhe dá, e quais os objetivos e resultados que procura alcançar. Este 

aspecto é importante na medida em que guia as ações do trabalhador. As aspirações tornam-

se símbolos que dão sentido aos esforços despendidos na ação de trabalhar. 

Da sua relação com o trabalho o homem espera uma espécie de harmonia ou 

sensação de segurança e conforto. Esta seria a dimensão da coerência. Do ponto de vista 

psicológico espera-se que o trabalho forneça a quem o exerce, o equilíbrio emocional, 

afetivo e pessoal, tornando-se um dos elementos de promoção da saúde psíquica (Rodrigues 

et al., 2017). 

O trabalho é, portanto, um instrumento de autorrealização, autoconhecimento, 

fornecendo constructos simbólicos na medida em que dá sentido à vida (Sá, 1996). As 

pessoas se realizam, se definem e constroem símbolos psicológicos e sociais que fortalecem 

os laços entre si. Além disso o ambiente profissional influencia diretamente na satisfação, 

realização e senso de missão, que torna o ato de trabalhar satisfatório (Coutinho, 2009). 
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2.3.1 O paradigma do trabalho: da época moderna à contemporaneidade. 
 

 

No tópico anterior foi discutida a origem e conceitos relacionados ao trabalho. 

Buscou-se refletir de que forma esta atividade integra e modifica o ser humano, a partir de 

constructos desenvolvidos das relações proporcionadas pelo próprio fazer do ofício. Neste 

ponto aborda-se as mudanças na natureza do trabalho, a partir das alterações promovidas 

pela Revolução Industrial, que trouxe novos paradigmas para a relação entre o trabalhador e 

seu ofício. 

 A revolução industrial de certa forma definiu como as pessoas se enxergavam no 

mundo com base na atividade que desempenhavam.  As profissões exercidas demarcavam 

uma parte significativa, ou toda, da vida dos sujeitos. De modo geral as pessoas 

desenvolviam as mesmas tarefas por toda sua existência (Oades et al., 2016).  

Para quem ingressou em determinada atividade neste período o que se nota é a 

permanência em uma dada profissão. Outra característica dessa época era a clara delimitação 

entre trabalho e casa. Até meados do século XX a remuneração estava condicionada a um 

trabalho apenas. O papel das mulheres estava designado a trabalhos inferiores e com menor 

remuneração.  

A Revolução Industrial introduziu aquilo que Antunes (2009) e Rodrigues et al., 

(2017) chamam de especialização do trabalho. A forma como o trabalho se identifica e em 

certa medida, define os sujeitos é uma marca do período. Percebe-se a primeira grande 

alteração na influência oriunda da Revolução Industrial no que tange ao papel social do 

trabalho. 

Outro fator que merece destaque é o que diz respeito às mudanças ocorridas durante 

o desenvolvimento do capitalismo no qual o próprio trabalho e a relação que os sujeitos 

estabelecem com este, sofrem metamorfoses. Os trabalhos do grupo Meaning of Work 

(MOW), com seu início remontando à década de setenta, trouxe pesquisas aplicadas em 

diversos países, com diferentes realidades socioeconômicas, com o objetivo de identificar o 

sentido do trabalho em determinados contextos. 

A modernização das relações de trabalho e o papel que passou a desempenhar não 

apenas em nível pessoal, mas para toda a sociedade, fez com que surgisse o interesse em 

compreender os fatores de bem-estar (Boas & Morin, 2014), realização (Araújo & Sachuk, 
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2007), produtividade (Antunes, 2009) e influência da cultura (Bendassolli & Tateo, 2018) 

oriundos da relação entre os sujeitos e seu trabalho. 

Os teóricos da Escola Sociotécnica (Trist, 1981), bem como da Job Design Theory 

(Hackman & Oldham, 1976) propuseram modelos de análise a fim de elaborar constructos 

para o sentido do trabalho no mundo moderno. A escola da Job Design Theory propôs que 

reconhecer o seu trabalho como relevante socialmente, constitui-se em um estado 

psicológico que proporciona reações positivas, aumento a produtividade, ou seja, maior 

quantidade produzida, melhor qualidade no serviço, além da redução de absenteísmo, bem 

como de uma melhor adequação ao comportamento esperado (best fit) e menor turn over. 

 Ainda sobre as consequências trazidas pelo rápido avanço tecnológico pelo qual 

vem passando a humanidade, desde fins do século XIX, e no que isso tem afetado as 

relações sociais, as instituições e o significado que as pessoas dão, são questões que 

permeiam os estudos dos cientistas sociais, antropólogos, administradores e gestores. 

O significado e o sentido do próprio trabalho na sociedade moderna têm sofrido uma 

série de modificações no decorrer destes anos, diretamente influenciado pelos constantes 

rearranjos pelos quais a sociedade atravessa. Os trabalhadores se vêem no meio destas 

transformações, precisando estar em constante adaptação às diferentes realidades que se 

apresentam, e que se mostram mais desafiadores a cada dia (Araújo & Sachuk, 2007). 

Os estudos contemporâneos apontam para uma tendência em se analisar o trabalho 

do ponto de vista multidisciplinar (Araújo & Sachuk, 2007; Antunes, 2009; Oades et al., 

2016), a partir dos conhecimentos da antropologia, sociologia e ciências sociais. O trabalho 

como uma construção social, e como elemento fundamental na constituição do homem 

enquanto sujeito de sua história. 

Diante do avanço tecnológico, o homem contemporâneo no que tange ao trabalho 

encontra-se diante de uma dicotomia: os benefícios produzidos pela tecnologia, e por outro 

lado, o crescente stress de uma vida cada vez mais on-line (Araújo & Sachuk, 2007; 

Antunes, 2009). 

O trabalho é sinônimo de incerteza dada a fragilidade crescente das relações entre 

patrão-empregado, em uma era de flexibilização da legislação. Além disso as ferramentas de 

gestão aplicada nas corporações, pautadas na busca por novas tecnologias, tem fomentado o 

home work. Daí o trabalho alcançar um espaço ainda mais significativo na vida dos sujeitos. 
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A pandemia de COVID-19 que atingiu o mundo levando as pessoas a um isolamento 

social, tendo em vistas a necessidade de cuidados sanitários, intensificou o trabalho em 

home officce.  O trabalho remoto acarretou em um aumento da carga horária, além do 

desdrobramento entre as atividades profissionais, e as do lar, principalmente para as 

mulheres (Lemos, Barbosa & Monzano, 2020). 

No que tange ao serviço público o home office significou um importante incremento 

de configuração deste setor da economia. Os servidores públicos figuraram entre os que 

mais desenvolveram este tipo de trabalho, com ênfase para as mulheres, dentre estas, as de 

nível superior (Fílardí, Castro & Zanini, 2020). 

Ainda acerca do trabalho no serviço público no Brasil este possui certas 

peculiaridades que as diferem das do setor privado, dentre elas destacam-se: a estabilidade, 

que se traduz em uma menor mobilidade dentre os quadros internos das organizações; as 

remunerações mais altas pagas pelo setor público, em comparação com as do setor privado 

para funções similares, o que acarreta em um corpo profissional em tese, mais qualificado. 

O trabalho no contexto da Administração Pública deve ser observado levando-se em 

conta estes aspectos. As relações de poder que se estabelecem no âmbito das organizações 

públicas, têm em regra, caráter político. O estímulo para prover o bem-estar no trabalho em 

organizações públicas, centrou-se em promover ganhos financeiros, a despeito de outros 

fatores tais como as relações interpessoais, a promoção da autoestima e reconhecimento do 

mérito profissional (Andrade, 2020). 

A seguir trata-se do trabalho no contexto da região amazônica brasileira. Como foi 

constituído e sobre quais bases se assentou. Este ponto é necessário a fim de permitir uma 

reflexão de como as relações profissionais foram se construindo. O contexto histórico de 

ocupação da região, bem como as primeiras experiências de trabalho no interior da 

Amazônia são o pano de fundo que vem a constituir o sentido do trabalho nesta região. 

 

2.3.2 O trabalho no contexto amazônico 

 

O objetivo deste tópico é propor um olhar acerca da formação das relações de 

trabalho no contexto amazônico a fim de se observar como se desenvolveu a cultura 

organizacional da administração pública na Amazônia, e ainda, como esta cultura penetrou 

nas organizações e forjou a imagem do servidor público e sua relação com o trabalho. 
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 A Amazônia está localizada na América do Sul e corresponde a sete milhões de 

quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente cinco milhões são floresta. A região 

abrange o Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas Francesa e Inglesa. 

 Nove estados da federação fazem parte da Amazônia: Acre, Rondônia, Amazonas, 

Roraima, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Amapá e Tocantins. São ao todo aproximadamente 

cinco milhões e duzentos mil quilômetros quadrados em território brasileiro (IBGE, 2020).  

 Pelas próprias características geográficas o processo de ocupação da Amazônia, e 

consequentemente, os arranjos econômicos, ocorreram por fatores que merecem atenção dos 

estudiosos. Em que pese a região ser habitada por centenas de etnias (Souza, 2019), a 

chegada do homem branco injetou nova dinâmica na organização socioeconômica 

amazônica. 

 As fases de exploração econômica da região abrangem a agricultura capitalista, com 

a instalação de pequenos proprietários em 1760, sendo uma das iniciativas do Marquês de 

Pombal; em seguida ganha força a economia extrativista exportadora, em 1890 com a 

borracha, e finalmente, a formação de uma estrutura industrial eletroeletrônica em 1970 com 

a Zona Franca de Manaus (Souza, 2002). 

 O processo e anexação do território amazônico ao Brasil inicia-se em 1823. Segundo 

Souza (2002), a área até então pertencente à Espanha, contava com um centro comercial em 

franco desenvolvimento. A produção com base na extração do látex fomentava uma 

indústria de calçados, capas, molas e instrumentos cirúrgicos. 

 Enquanto o sul do Brasil optava pela produção monocultora, com emprego de mão-

de-obra escrava, os estados do Grão-Pará e Rio Negro (Souza, 2002; Santin & Cardoso, 

2016), correspondentes respectivos aos atuais Pará e Amazonas, desenvolveram um 

comércio em nível internacional, no qual o emprego dos escravos não tinha um papel tão 

relevante. 

  A partir da anexação a cultura do extrativismo passou a ganhar importância na 

região. Ao passar aos domínios portugueses a região sofreu uma perda em torno de 40% de 

sua população; além disso, “a anexação destruiu todos os focos de modernidade. Entre o 

Império e as oligarquias locais, nenhum diálogo era então possível” (Souza, 2002, p.32). 

 As relações de trabalho impostas pelo extrativismo amazônico forjaram a figura do 

extrativista, aquele que era o dono da terra e dos meios de produção do látex. A exploração 

da força de trabalho era a tônica deste modelo. A produção em um período curto do ano 
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fomentava o sobretrabalho. Souza (2002), comenta sobre esta relação em sua obra Amazônia 

e Modernidade: 

No extrativismo, a produção assumia um interesse vital, não durava o ano todo, e 

não apenas era exigido ao trabalhador uma massa de produto produzido, mas era 

necessário arrancar esse produto pelo sobretrabalho. É que no extrativismo, como 

forma arcaica de produção, o valor de troca está muito próximo do valor de uso. O 

cálculo do salário, portanto, estava intimamente ligado à quantidade da produção do 

trabalhador. Era uma força de trabalho que valia o quanto pesava, determinada 

inclusive pela necessidade de ser mantida na produção à custa de abusos sociais, 

como a obrigatoriedade do consumo no comércio do proprietário e a sistemática 

estrutura policialesca do patrão impedindo o trabalhador de abandonar a produção. 

(Souza, 2002, p.65). 

 

A análise de Souza (2002) diz respeito a principal forma de exploração econômica na 

Amazônia, que perdurou até meados da década de 70. A historiografia denomina este 

período como ciclos da borracha (Lima, 2013). 

O primeiro ciclo, que vai de 1879 a 1912 e se caracterizou pelo incremento da 

produção de borracha in natura, nos seringais da região, impulsionada pelo advento do 

automóvel (e o uso de pneus de borracha), com a descoberta do processo de vulcanização. 

         Nesse período houve um acelerado processo de migração de nordestinos para a 

região com o objetivo de fugir da falta de chuvas que assolava a região naqueles anos, e em 

busca de uma vida melhor na Amazônia. Esses trabalhadores foram os principais 

responsáveis pela viabilidade econômica dos seringais, servindo de mão-de-obra na extração 

do látex, matéria-prima para produção da borracha. 

         O segundo ciclo da borracha aconteceu entre os anos de 1942 a 1945, período da 

Segunda Guerra Mundial.  Com o controle dos campos de cultivo de seringueira, a árvore 

que produz o látex, na Malásia pelos japoneses, as forças aliadas precisavam de borracha 

para abastecer as tropas (Carneiro, 2014). 
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2.3.3 O êxodo rural e as novas formas de trabalho urbano na Amazônia brasileira 

 

Com o fim da guerra e a retomada dos campos de cultivo na Malásia pelos aliados a 

borracha brasileira perde valor. Neste contexto, muitos seringueiros se viram na 

contingência de migrar para as cidades em busca de trabalho. Este fato acarretou um 

crescimento populacional dos centros urbanos amazônicos. 

 Uma parcela importante destes trabalhadores foi para o mercado informal, como 

autônomos, outros para o comércio na condição de empregado, e uma parte adentrou ao 

serviço público. No período que compreende a década de 1950 o número de servidores 

públicos em nível federal aumentou em meio milhão, chegando a 1,6 milhão na década de 

1960, e a 2,7 milhões em 1970 (Mattos, 2015).  

No Gráfico 1 observa-se o crescimento do número de servidores públicos na Região 

Norte entre os anos de 1950 a 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Incremento no número de servidores públicos entre os anos de 1950 e 1980/Região Norte. 

Fonte: (Mattos, 2015). 

  

A região norte seguiu a tendência de crescimento observado no Gráfico 1. Em 1950 

o número de servidores públicos na região somava 37.200; este número cresceu para 55.000 

na década de 1960, passando para 95.300 na década de 1970, e atingindo o número de 

189.800 servidores na década de 1980 (Mattos, 2015). 

 Há que se observar, contudo, que grande parte dos trabalhadores oriundos da zona 

rural não adentrou ao serviço público. Ainda neste período o acesso ao serviço público não 
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obedecia a necessidade de concurso ou outro critério meritocrático. Pelo contrário, a 

ocupação de cargos na administração pública estava atrelada à lógica clientelista, baseada na 

indicação política (Cardoso Júnior, 2011). 

 Cabe aqui um relato do processo de evolução administrativa pelo qual o Estado do 

Acre atravessou, de modo a se perceber quais as condicionantes históricas que forjaram a 

administração pública no âmbito local.   

Logo após o término do processo conhecido por Revolução Acreana ocorrido entre 

1899 e 1903, que incorporou o território até então pertencente à Bolívia, ao Brasil, o Estado 

do Acre passou a ser administrado diretamente pela União, recebendo a classificação de 

território, termo emprestado do direito constitucional norte-americano (Calixto & Souza., 

1985).  

Neste período, houve arranjos administrativos no sentido de viabilizar a organização 

do território e efetivar a influência do governo central sobre a região.  Exemplo disso foi a 

criação dos departamentos no governo do Presidente Afonso Pena, que dividiu o Estado em 

áreas administrativas. Eram no total de três denominadas: Alto Acre, Alto Juruá e Alto 

Purus.  

Cada departamento era administrado por um prefeito (militar) nomeado diretamente 

pelo Presidente da República. O prefeito estava subordinado ao ministério da justiça e 

negócios exteriores, seguido pela presidência da república (Calixto & Souza, 1985).  

Durante o governo de Hermes da Fonseca o território foi dividido em quatro 

departamentos, a saber: Alto Acre, Alto Purus, Alto Juruá e Alto Tarauacá. O antigo prefeito 

foi substituído pela figura do intendente, acompanhado e fiscalizado pelo conselho 

municipal. Todos nomeados diretamente pelo Presidente da República. 

Em 1920 mais uma reforma administrativa extingue todos os departamentos 

anteriormente criados, centralizando a sede da administração em Rio Branco. Os conselhos 

municipais continuaram a existir, sendo seus representantes eleitos pelo voto da população; 

o governo geral permaneceu inalterado sendo exercido por um representante nomeado pelo 

Presidente da República (Calixto & Souza, 1985).  

A situação persiste até 15 de junho de 1962 quando,após um período de protestos 

populares, deterioração administrativa e econômica, além de uma longa e profunda 

negociação política, o território do Acre é alçado à categoria de Estado, por meio da Lei n° 

4.070 (Calixto & Souza, 1985; Souza, 2019). 
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Observa-se que a administração pública acriana forjou-se em meio a dois aspectos 

que merecem relevo: a falta de participação popular; e a cultura da intervenção do poder 

central. Desta forma, é razoável concluir-se que tais fatores podem ter influenciado o modo 

como formaram-se os ambientes internos das repartições públicas, as relações estabelecidas 

entre colegas de trabalho, e entre estes e seus superiores e subordinados, enfim, o clima 

organizacional, os valores construídos e a influência que estes exercem no bem-estar no 

ambiente de trabalho. 

  

2.4 Administração pública, patrimonialismo e burocracia: uma análise da 

constituição do Estado brasileiro. 

 

Com o objetivo de alcançar uma melhor compreensão acerca do papel da política 

pública em questão no âmbito do governo do Estado do Acre, achou-se conveniente 

contextualizar historicamente o processo de desenvolvimento administrativo pelo qual a 

federação brasileira experimentou.  

Neste tópico analisa-se os conceitos de administração pública e em seguida, o 

processo de formação do Estado brasileiro a partir de suas características fundamentais. O 

patrimonialismo, suas origens, traços e consequências; a burocracia e seu papel na formação 

do espírito da gestão pública do país. Isto se justifica pela necessidade de formar um 

background conceitual que ajude na compreensão do processo político com suas variáveis 

estruturais, dentre as características anteriormente citadas. 

A administração pública consiste na organização do Estado por meio de aparelhos 

institucionais, dispostos a realização de seus serviços, tendo como objetivo a satisfação das 

necessidades coletivas. Atualmente a administração pública “adquiriu dimensões 

gigantescas e tornou-se fundamental na vida da coletividade, sendo fator condicionante de 

grande parte das relações econômicas e sociais dos indivíduos” (Medauar, 2018, p. 27). 

Nas palavras de Di Pietro (2017) e Oliveira (2018) a expressão administração pública 

é utilizada em dois sentidos: o subjetivo, formal ou orgânico; e o objetivo, material ou 

funcional. O sentido subjetivo diz respeito aos entes que formam a esfera pública, ou seja, os 

órgãos e os agentes públicos que o compõem. O sentido objetivo orienta-se à função da 

administração em si. Neste aspecto, a administração pública está intimamente relacionada 

com as atribuições do poder executivo.  
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As escolas de administração que influenciaram o modus como o Estado geriu a coisa 

pública no Brasil nos auxiliam na construção acerca da constituição da administração 

pública nacional. O Estado brasileiro sofreu influência de quatro escolas administrativas, 

desde o início de sua colonização: ibérica, americana, francesa e inglesa (Farias & Gaetani, 

2002). 

A escola Ibérica tem sua ascendência do descobrimento até os dias atuais. Carateriza-

se pelo formalismo cartorial, além da forte influência jurídica e formal na administração 

brasileira. A escola Americana, teve ênfase nas décadas de 30 a 60. Foi marcada pela forte 

influência na implantação e estabelecimento de cursos de administração pública no âmbito 

do ensino superior. Movimento liderado pela Fundação Getúlio Vargas.  

A escola Francesa com relevo após a redemocratização, foi enfatizada pela tentativa 

de se formar uma estrutura de carreira e uma escola de elite, com o intuito de constituir um 

corpo técnico qualificado em gestão pública. A escola inglesa influenciou durante o 

Governo Fernando H. Cardoso. Caracterizada pelo processo de implantação das 

características da administração gerencial, com a reforma da Escola Nacional de 

Administração nos moldes da Civil Service College (Farias & Gaetani, 2002). 

 O aumento da eficiência do serviço público foi um ideal perseguido desde o início da 

era moderna da história do Brasil (Farias & Gaetani, 2002). Isto se justifica pela forte 

presença do patrimonialismo que ainda é uma marca da administração pública. A 

deterioração da imagem do servidor público agravada por práticas administrativas nada 

republicanas, é tema de estudos acadêmicos (Veneu, 1990; Ribeiro & Mancebo, 2013).  

 A dificuldade em distinguir entre aquilo que pertence a esfera pública e o que está no 

âmbito da órbita privada é uma característica da administração pública brasileira. Este 

fenômeno tem raízes na forma de colonização da qualo país foi alvo. Aquele que recebia a 

incumbência de administrar a res publica a tratava como sua.  

Esta ideia de propriedade sobre a coisa pública remonta à forma de colonização 

brasileira, fortemente influenciada pela escola ibérica de administração. O formalismo 

cartorial além da forte influência jurídica e formal na administração brasileira, foram marcas 

destes primeiros tempos (Farias & Gaetani, 2002; Cavalheiro, 2012). 

O conceito weberiano de patrimonialismo corresponde à intervenção estatal de modo 

a pô-lo a serviço de grupos, que se aproveitam do seu poder de direcionar ações em favor 

próprio. Neste aspecto o Estado não assume um papel de protetor do desenvolvimento social 
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promovendo uma “ordem jurídica impessoal e universal”, na contramão disso, “planeja e 

dirige a economia tendo em vista os interesses particulares do grupo que o controla.” 

(Campante, 2003, p.35).  

Para Bresser-Pereira (1996, p.22) a “administração patrimonialista é do Estado mas 

não é pública, na medida em que não visa ao interesse público”. Trata-se de um modelo de 

administração típica dos Estados que antecederam a fase do capitalismo industrial. Sua 

presença nos governos modernos se manifesta pelo clientelismo. No Quadro 1, pode-se 

observar as principais características do patrimonialismo característico no Brasil colônia. 

 

 

 

 

Característica Descritiva 

Indistinção entre público e privado 

A res publica se confunde com a res principis. O 

soberano usa os recursos públicos como se seu o 

fossem. Há, portanto, uma apropriação daquilo que 

é coletivo em favor de interesses particulares. 

Nesse sentido, tudo o que se refere à máquina 

administrativa perde o caráter comum e toma 

contornos privados, incluindo-se aí os cargos 

públicos, que nesse contexto se convertem em 

moedas de troca. 

Ausência de tradição contratualista formal 

A palavra do soberano se sobrepõe ao documento. 

O patrimonialismo subjuga a formalidade legal aos 

acordos e conchavos motivados por interesses 

pessoais, que se estabelecem a partir da troca de 

favores a fim de atender necessidades particulares. 

Governo personalista 

A figura do governante extrapola a administração. 

Seu governo é marcado por ações que tomam 

conotação pessoal. Os atos administrativos são 

eivados de personalismo e autopromoção. Existe 

uma preocupação constante em se potencializar a 

ideia do governante como aquele que em última 

análise é o responsável pelos pontos positivos da 

administração. 

 

Predomínio do poder executivos sobre os demais 

poderes 

O centralismo administrativo leva a um 

enfraquecimento dos demais poderes. Estes 

precisam se submeter aos caprichos do governante 

e assumem papel coadjuvante dentro da 

administração. Elementos como o continuísmo 

administrativo e o hábito da troca de favores 

potencializam esta situação de dependência e 

subserviência. 

         Quadro 1. Características do patrimonialismo no Brasil colônia.  

Fonte: elaboração do autor com base em Campante (2003).  

  

A partir da abordagem sociológica de Faoro (2001) pode-se entender que o 

patrimonialismo impregnado na cultura organizacional brasileira reflete uma relação 
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estamental entre as classes dominante e dominada. A primeira exercendo uma relação íntima 

com o poder estabelecido, imprimindo a esse poder uma marca personalista e exclusivista, 

como forma de instrumentalizar a máquina administrativa em favor próprio. 

Para entender o Estado brasileiro e suas características, se faz necessário 

compreender o processo de colonização e as bases sobre as quais se formaram os arranjos 

institucionais e políticos, que forjaram a própria sociedade tupiniquim. Há que se observar 

que o patrimonialismo como prática, está arraigado desde os primórdios da nossa história.  

A forma de colonização brasileira por meio da doação de terras aos chamados 

donatários, tendo em vista a falta de interesse da coroa portuguesa em promover um 

desenvolvimento nas terras recém descobertas, é o embrião dos principais problemas 

brasileiros (Faoro, 2001; Costa, 2008). Discorre-se sobre estes pontos nos tópicos seguintes. 

 2.4.1 Administração colonial e serviço público no Brasil 

 

A administração colonial brasileira era uma colcha de retalhos de encargos, 

atribuições, missões extraordinárias, circunscrições, que não obedeciam a nenhum tipo de 

organização legal. Este estado de coisas embalado por um caos legislativo, proporcionava o 

surgimento de cargos em determinados lugares, que não existiam em outros, 

insubordinações que vinham a deteriorar a autoridade administrativa, dentre outras situações 

que tornavam a administração colonial um tanto quanto complexa do ponto de vista 

organizacional (Costa, 2008). 

Pode-se dizer que a administração do período colonial brasileiro se caracterizou pela 

“centralização, a ausência de diferenciação no caso, de funções, o mimetismo, a profusão e 

minudência das normas, o formalismo e a morosidade” (Costa, 2008, p.27). Ao copiar na 

colônia instituições que existiam na metrópole, a coroa portuguesa provocou um vazio de 

gestão, que exigiu um controle autoritário do ponto de vista administrativo, gerando uma 

máquina complexa, lenta e ineficaz. 

No período colonial, “a função pública era basicamente arrecadadora e assumia a 

forma delegada, isto é, a Coroa transferia os negócios públicos aos poderes locais.” (Cardoso 

Júnior, 2011, p.54). A troca de favores entre a metrópole e os senhores de terra consistia na 

distribuição de funções públicas a privados, que por sua vez nomeavam pessoas para cargos 

públicos. 
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As práticas patrimonialistas explicam a “fundamentação do poder político, ou seja, 

como se legitima, e caracteriza-se pelo poder político organizado por meio do poder 

arbitrário/pessoal do príncipe e legitimado pela tradição” (Campante, 2003, p. 37). Exemplo 

disso pode ser observado no Brasil colônia, no qual o poder econômico dos donos de terras 

se estende à esfera pública (Faoro, 2001; Pinto & Costa, 2015). 

A administração pública no período do império foi caracterizada pela “precariedade 

funcional, a escassez da utilização de parâmetros meritocráticos de ascensão, a má 

estruturação das carreiras, o personalismo, a bajulação, a cultura do favor” (Campante, 2003, 

p.44). Havia uma simbiose entre o poder estatal e o poder privado, representado pelos 

latifundiários, de modo a proporcionar uma existência mútua e pacífica, no sentido de se 

conformar a sociedade em um modelo quase estamental. 

A fim de resolver a ambiguidade existente entre o poder central representado pela 

Coroa e o latifúndio, dono do poder econômico, a administração passou a indicar membros 

deste último para compor funções na administração. Neste contexto surge por exemplo, a 

Guarda Nacional, que tinha entre seus coronéis, representantes das elites produtoras locais 

(Campante, 2003). 

Denota-se desta fase histórica que o funcionário público do período colonial era em 

geral, possuidor de duas características psicossociais: a) era alguém oriundo das classes 

privilegiadas da sociedade, que exercia influência econômica e política; b) com uma visão 

patriarcal da sociedade, tinha dificuldade de separar o público do privado conforme salienta 

Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra intitulada Raízes o Brasil: 

No Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema 

administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses 

objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 

longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que 

encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma 

ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que 

se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos defeitos 

decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do núcleo familiar – a esfera, 

por excelência dos chamados “contatos primários”, dos laços de sangue e de 
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coração – está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre 

forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso 

ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e 

abstratos, pretendam assentar a sociedade em normas antiparticularistas. (Holanda, 

1995, p. 221) 

A quantidade de servidores à disposição da Coroa portuguesa na colônia, é dado que 

chama atenção. António Baião, em sua obra intitulada O Comércio do Pau Brasil, de 1923, 

cita o peso que os funcionários a serviço da metrópole representam nos gastos do governo. 

Aponta ainda a desnecessidade de tantos empregados “Se basta um provedor para cada 

província, para que cinco ou seis? Se basta um Corregedor para vinte léguas de distrito, para 

que são tantos quantos vemos?” (Baião, 1923, p 315). 

O patrimonialismo engendrado na administração pública no período colonial, 

proporcionou um arranjo social de modo que uma casta formada por membros da elite social 

fosse incorporada ao quadro administrativo, fazendo deste ambiente uma extensão de seus 

domínios. A figura do servidor público no Brasil surge como fruto de um arranjo 

institucional que tinha como objetivo, acomodar poderes naturalmente antagônicos.  

A forma de provimento dos cargos públicos é controversa conforme as palavras de 

Faoro “A linhagem vale pouco, menos ainda o merecimento: a conquista ao emprego, ao 

posto, à dignidade se faz à custa da intriga bem tecida, da conversa doce” (Faoro, 2001, 

p.29). 

 

 

2.4.2 A administração pública no contexto dos primeiros anos de república  

 

 

Durante a primeira república que vai de 1889 a 1930, a situação econômica pouco se 

alterou. O Brasil continuou a ser um país exportador de produtos agrícolas, com sua 

produção baseada na monocultura e no latifúndio. No que tange ao poder político, o eixo de 

influência foi alterado para os cafeicultores paulistas (Costa, 2008). 

A administração pública deste período se caracterizou pela forte ingerência do poder 

local, que tinha no comando os chamados coronéis, ou seja, produtores rurais detentores do 

poder econômico, que influenciavam as eleições. A formação do quadro de servidores 
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públicos continuava a obedecer a lógica do compadrio, da indicação política, reforçando 

práticas patrimonialistas de gestão. Essa estrutura política característica da república velha, 

ficou conhecida como coronelismo (Santin & Cardoso, 2016). 

Em tese o federalismo trazido pela Constituição de 1891 propunha incrementar a 

autonomia dos estados, melhorando a relação entre o poder administrativo e aqueles que são 

diretamente influenciados, no caso, a população. No entanto, o que ocorreu na prática, foi o 

fortalecimento das elites locais, que reforçou o aparelhamento estatal com práticas de 

compadrio, inchaço da máquina pública, caracterizada pela nomeação de servidores por 

ingerência dos coronéis, e consequentemente, aumento da burocracia e ineficiência 

administrativa (Santin & Cardoso, 2016). 

 

 2.4.3 A era Vargas e a ênfase na burocracia weberiana 

 

A Era Vargas que foi assim denominada o período em que Getúlio Vargas esteve à 

frente do poder, teve sua primeira fase de 1930 a 1945. Este período foi marcado por duas 

características do ponto de vista da administração pública: a centralização e a racionalização 

Weberiana burocrática da máquina pública (Costa, 2008). 

Pela primeira vez era implantada uma reforma administrativa de grande alcance. A 

inspiração vinha da reforma americana, e tinha como principal objetivo superar o 

patrimonialismo com a introdução da centralização, hierarquia e impessoalidade. O Estado 

necessitava de um corpo burocrático eficiente que desse suporte às transformações pelas 

quais o país estava por enfrentar, tendo em vista a mudança do eixo econômico (Costa, 

2008). 

De acordo com Paiva (2009) alguns fatores foram fundamentais para a superação do 

antigo poder oligárquico que dominou as relações sociais durante a república velha,: a 

primeira guerra mundial, que alterou a figura do Estado; o crescimento da importância das 

fábricas e a concentração urbana nos polos industriais do país; o paradigma moderno que 

pela primeira vez vincula o Estado brasileiro a regras diferentes das que são empregadas ao 

âmbito privado. 

Em que pese a partir da década de 30 do século passado, o poder oligárquico estar 

ruindo, esse processo não acontece de forma igual em todo o território nacional. Regiões 

como nordeste e sul, ainda permanecem com práticas patrimonialistas e o processo de 

burocratização da máquina pública ocorre de forma mais lenta (Paiva, 2009). 
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Não se pode dizer que a incorporação de práticas burocráticas aumentou a eficiência 

das ações públicas, pelo menos em um primeiro momento. O que a literatura constata foi um 

aumento da complexidade das relações entre o serviço público e seus atores. Isto decorreu, 

entre outros fatores, pela própria forma de entrada no serviço público. O concurso público 

inseriu no ambiente de trabalho até então dominado por indicações políticas, servidores de 

caráter técnico, o que em muitos casos gerou desconforto e tensão entre os pares (Paiva, 

2009). 

A imagem do servidor público permaneceu em certa medida, desprestigiada perante 

a opinião pública, uma vez que não se notou melhora nos serviços prestados pela 

administração pública ao cidadão. Por outro lado, as velhas práticas arraigadas do período 

anterior ainda se faziam presentes nesse novo ambiente de burocratização. A centralização 

da atenção nos processos não alterou de forma significativa as práticas dos servidores. 

Ao se analisar a formação da administração pública brasileira, percebe-se que as 

bases institucionais que forjaram o serviço público estiveram assentadas sobre práticas 

patrimonialistas, caracterizadas pela influência dos poderes oligárquicos locais, bem como 

pela relação de forças entre os grupos sociais em relevo, com destaque para o poder central 

de um lado, e os produtores rurais e futuramente os industriais de outro. 

Com Getúlio Vargas há uma mudança fundamental na forma de organização da 

administração pública. Vargas investe no aperfeiçoamento dos fluxos e seleção de pessoal 

como forma de aumentar o controle sobre os processos a fim de colocar a administração 

pública no contexto das necessidades conjunturais forjadas por fatores externos, como a 

Segunda Guerra Mundial, e internos, como a revolução constitucionalista (Costa, 2008).  

 A criação do Departamento de Administração do Serviço Público, em 1939 durante o 

Governo de Getúlio Vargas, foi um passo na busca pela modernização da administração 

pública no Brasil. Nesse período percebe-se a influência da escola americana de 

administração (Farias & Gaetani, 2002). Observou-se o estabelecimento de cursos de 

administração pública no âmbito do ensino superior. Movimento liderado pela Fundação 

Getúlio Vargas (Farias & Gaetani, 2002; Cavalheiro, 2012). 

2.4.4 O período militar e o advento da tecnocracia 

 

O período do regime militar iniciou em 1964, com a derrubada de João Goulart, e 

terminou em 1985, com as eleições diretas para presidente da república. Este período foi 
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caracterizado do ponto de vista político por um processo de endurecimento das relações 

entre o poder executivo e a sociedade civil. No campo da administração pública, buscou-se 

imprimir medidas com vistas à modernização da máquina administrativa (Campante, 2003; 

Costa, 2008).  

O trabalho de formular um projeto de modernização e aprimoramento da máquina 

pública ficou por conta da Comissão Especial de Estudos da Reforma Administrativa 

(COMESTRA). Os trabalhos desta comissão tiveram como resultado o Decreto-Lei n° 200 

(1967).  

De um modo geral o Decreto abrangeu as seguintes dimensões: (a) controle, 

competência, planejamento, coordenação e delegação de competência, como princípios 

norteadores; (b) distinção entre administração direta e indireta; (c) estruturação do poder 

executivo federal; (d) desenho das atividades auxiliares da administração; (e) definição das 

bases do controle interno e externo; (f) plano de classificação de cargos; (g) normas de 

contratação e bens e serviços (Costa, 2008). 

Observou-se nesse período um incremento dos entes da administração indireta. O 

objetivo era aumentar a dinâmica administrativa, dando mais agilidade ao governo central. 

Além disso, o desmembramento de alguns órgãos ajudava na influência e alcance do poder 

executivo, que pretendia cada vez mais ampliar o controle sobre a administração e a 

sociedade. 

 As décadas de 70 e 80 foram marcadas pela tecnocracia, ou seja, a gestão de órgãos 

da administração indireta (que cresceu de modo desordenado), por agentes da iniciativa 

privada. Embora nesse período se verificasse o surgimento de ilhas de eficiência, estas 

continuavam encobertas pelo manto do patrimonialismo (Farias & Gaetani, 2002). 

 

2.4.5 A redemocratização e a era gerencial 

 

 A partir dos governos de Fernando Collor de Mello, entre os anos de 1990 e 1992, e 

Fernando Henrique Cardoso, no período de 1995 a 2003, ganhou força no âmbito da 

administração, as ideias oriundas das escolas francesa e inglesa. Nesse período houve 

iniciativos no sentido de se formar uma estrutura de carreira e uma escola de elite, com o 

intuito de constituir um corpo técnico qualificado em gestão pública.  

No que tange às concepções acerca da administração pública, o período a partir dos 

anos noventa foi marcado pelo crescimento da influência das ideias gerencialistas de 
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governo. De modo geral, o gerencialismo defende um Estado mais eficiente do ponto de 

vista da prestação de serviços, incorporando elementos da iniciativa privada. 

Como principais características do gerencialismo, Bresser Pereira (2001) aponta: (a) 

orientação para o cidadão e a busca por resultados, (b) confiança ainda que limitada nos 

agentes públicos, (c) incentivo à descentralização e à criatividade, e (d) o contrato de gestão 

como instrumento de controle dos órgãos descentralizados. 

Seguindo na mesma linha, Newman & Clark (2012) apontam traços característicos 

do gerencialismo que se difundiram por outras nações e influenciaram na organização da 

administração pública, destaca-se uma redefinição do acordo capital-trabalho estabelecido 

durante o estado de bem-estar. Além disso, “uma economia mista emergente de prestação e 

financiamento de serviços; um processo complexo de reestruturação e desregulação da força 

de trabalho; e um privilegiamento retórico subsequente do cliente ou consumidor de serviços 

públicos” (Newman & Clark, 2012, p.11). 

Neste contexto houve a emergência da figura do gestor público. O gerente que com 

olhar profissional, traz para a administração pública a eficiência do setor privado. A busca 

pela eficiência e o atendimento ao cidadão como objetivo a ser alcançado, tornou possível a 

ascensão deste profissional no âmbito da administração pública. 

Exemplos disto no Brasil foi a criação do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado e a ampliação da escola nacional de administração pública (ENAP) 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Criada em 1986, a ENAP, a partir dos anos 

noventa teve sua atuação fortalecida. A escola surgiu como instrumento de qualificação 

profissional do pessoal de nível superior a atuar na administração pública em nível de 

gerência. 

Outro exemplo foi a criação das chamadas carreiras de gestão. Segundo Bresser 

Pereira (2001), o reforço do núcleo estratégico do Estado, por meio da formação de um 

corpo técnico qualificado é fundamental para o atingimento dos objetivos da administração 

pública, em outras palavras, a melhoria no atendimento ao cidadão.  

Considera-se o marco deste período de influência gerencial no Brasil, a Emenda 

Constitucional nº 19 (1998). O objetivo da emenda era realizar uma transformação profunda 

na administração pública brasileira, de modo que a burocracia fosse vencida pela eficiência 

(Bresser-Pereira, 2001). 
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Como consequência da EC n° 19/1998 (1998), o governo federal lança o plano 

diretor de reforma do aparelho do Estado. Este plano tinha como características principais a 

orientação do Estado para os interesses do cidadão; os contratos de gestão como 

instrumentos de controle de resultados; fortalecimento do corpo burocrático, com ênfase na 

formação de um quadro técnico; transferência para o setor público não-estatal dos serviços 

sociais e científicos competitivos; e terceirização de atividades secundárias ou indiretas. 

As transformações produzidas pela reforma administrativa são alvo de elogios e 

críticas por parte dos estudiosos. Como pontos positivos, identifica-se um esforço de 

modernização da máquina administrativa, com vistas a uma maior eficiência dos processos; 

maior autonomia para os gerentes, por meio da descentralização de poderes; formação de um 

quadro de pessoal em nível de gerência com alta qualificação e investimento contínuo em 

formação no quadro efetivo do Estado; esforço no sentido de superar práticas burocráticas 

administrativamente consagradas (Bresser-Pereira, 2001). 

Por outro lado, a reforma administrativa proposta no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, com base nos pressupostos do gerencialismo não foi capaz de suplantar alguns 

desafios, como o próprio patrimonialismo (Pinho, 2016). Outro ponto de críticas foi a ideia 

trazida pelo gerencialismo de um Estado a parte da sociedade, ou seja, alheio à dinâmica 

política das frações de classe que ocupam partes da administração pública (Reis, 2019). 

A flexibilização das relações de trabalho, imposta pela quebra da estabilidade, além 

de outras formas de relação profissional inseridas pela reforma administrativa, provocaram 

uma precarização do trabalho. Como consequência, Reis (2019) aponta uma gradual 

degradação da legislação trabalhista, que fragiliza o trabalhador frente ao Estado. 

Observa-se do exposto que o processo de evolução administrativa pelo qual o Brasil 

vem atravessando desde o início de sua colonização envolveu vários movimentos no que 

tange à administração pública. As reformas administrativas implementadas durante estes 

séculos procuraram dar saltos de qualidade no serviço público, e consequentemente, avanços 

nas políticas públicas. 

Não obstante o esforço dos governos em superar práticas anacrônicas, persiste no 

Brasil o patrimonialismo, subsistindo em meio aos avanços rumo a uma gestão mais 

eficiente dos recursos públicos. O modelo pós-burocrático dos anos trinta, o tecnicista da 

década de sessenta, o gerencialismo dos anos 90 e 2000, buscaram colocar a administração 

pública em uma situação reativa frente aos desafios sociais e econômicos. 
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A administração pública é instada a fazer mais com menos. A racionalizar os gastos e 

potencializar os resultados. Neste ambiente, não pode tampouco se deixar amarrar pela 

morosidade e o excesso de controle burocrático, tampouco relegar a segundo plano as ações 

do Estado próprias e cabíveis a este ente. Em um país desigual como o Brasil, há uma 

parcela significativa de cidadãos desassistidos pelo Estado, fragilizados em seus direitos, e 

que necessitam de políticas públicas que atendam às suas necessidades básicas (IBGE, 

2020). 

Neste aspecto, vale ressaltar a importância do princípio da eficiência, previsto na 

Carta Magna em seu artigo 37, caput (2016). O desafio que se apresenta à gestão pública 

atual é avançar no sentido de um Estado que cada vez mais, se aproxime do seu real sentido, 

combatendo os ranços do patrimonialismo e clientelismo, que ainda subsistem no âmbito do 

sistema administrativo brasileiro.  

Percebe-se que o gerencialismo, na busca pelo melhor resultado, atribui importância 

estratégica ao servidor público. O PHG de certa forma está imbuído desta perspectiva, ou 

seja, de que a melhora na prestação do serviço passa pela valorização do servidor público. 

No contexto dos avanços dos modelos de gestão, como foi descrito neste tópico, fica 

a seguinte questão: qual o impacto que estas abordagens impuseram ao servidor público? 

Importante observar que no decorrer do tempo, construiu-se uma imagem negativa do 

servidor público. No próximo tópico analisa-se como se deu a construção desta imagem.  

 

2.5 Trajetória da construção simbólica da figura do servidor público 

 

Maria candelária/ É alta funcionária 

Saltou de paraquedas/ Caiu na letra ó,ó,ó 

Começa ao meio dia/ Coitada da Maria 

Trabalha, trabalha/ Trabalha de fazer dó 

 

À uma vai ao dentista/ Às duas vai ao café 

Às três vai a modista/ Às quatro assina o ponto e dá no pé 

Que grande vigarista que ela é 2 

 

A marchinha de carnaval Maria Candelária composta na década de cinquenta, retrata 

a visão popular com relação ao funcionário público. Nesta música, o autor apresenta com 

bom humor e de forma caricata, a rotina de trabalho de uma típica servidora pública. Neste 

                                                           
2 Música Maria Candelária. Autoria de Armando Cavalcanti e Klecios Caldas. Década de 1950. Disponível em: 

https://www.letras.com/blecaute/547402/. Acesso em 17 de outubro de 2019. 
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tópico, reflte-se sobre como a imagem do servidor público foi se constituindo no decorrer do 

tempo. 

Para fins desta pesquisa optou-se por utilizar o termo servidor público, tendo em 

vista ser o denotativo adotado pela Constituição Federal do Brasil. Este aparece pela 

primeira vez no seu artigo 37, inciso I, a qual denomina de servidores públicos, todas as 

pessoas investidas em “cargos, empregos ou funções públicas” (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 2016, p. 36). 

A Lei n° 8.112 (1990), que institui o regime jurídico dos servidores públicos em seu 

artigo 2°, define servidor público como sendo “a pessoa legalmente investida em cargo 

público” (Lei 8.112,1990, p. 15). O servidor público é uma espécie do gênero agente público 

(Mazza, 2018). O grupo também compreende os agentes políticos e os cargos em comissão 

(Di Pietro, 2017). 

Utilizando-se da própria Carta Magna bem como de conceitos oriundos do direito 

administrativo, Cardoso Júnior (2011) define servidor público como aquele indivíduo que 

possui vínculo de emprego formal, seja estatutário ou celetista, ainda que em caráter 

temporário com algum órgão da administração direta ou indireta. 

A visão do brasileiro com relação aos serviços públicos é negativa (Amaral, 2006; 

Aquino, 2010). Os usuários dos serviços públicos percebem-os como sendo caros, 

demorados, e ineficientes, e essas mazelas são comumente associadas aos servidores 

públicos. 

A despeito da imagem que os serviços públicos têm na opinião pública, a figura do 

servidor público muitas vezes visto como ocioso, improdutivo, apático, tornou-se presente 

no imaginário social. Trabalhos como os de Zinkhan e Dobni, (1990), Sá, (1996), a partir 

das pesquisas de Moscovici, (2000) sobre representação social, tem se debruçado sobre o 

desenrolar desse tipo de construção. Cabe aqui a reflexão de como se dá esse processo de 

formação da imagem no contexto social.   

Do ponto de vista conceitual a imagem pode ser entendida em dois pólos: o objetivo 

e o subjetivo. O primeiro está relacionado à percepção sensorial de símbolos materiais, tais 

como fotos, pinturas e imagens projetadas; o segundo reflete as visões, representações, 

modelos mentais, imaginações e representações sociais (Silveira, 2005). 

 Platão descreve imagem como os eidos, ou a ideia das coisas. A Teoria das Ideias em 

Platão sugere que o mundo material é o resultado imperfeito de uma ideia, cuja origem está 
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na alma (Santaella & Noth, 1997). O mundo concreto seria, portanto, uma representação 

ilusória a partir da percepção oriunda dos sentidos. 

A imagem pode ser definida como um agregado de significados, organizados de 

forma hierárquica, e que são armazenados na memória, cuja construção ocorre a partir das 

relações estabelecida entre estes significados (De Toni & Schuler, 2007).  

O processo de formação de uma determinada imagem é particular. Os sujeitos 

constroem as relações entre os diversos símbolos relacionados a determinado objeto, produto 

ou corporação, a partir de construtos preexistentes, estabelecendo conexões simbólicas de 

forma a categorizar os objetos.  

 A Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Moscovici (2000) no âmbito 

da psicologia social, aborda o processo de formação da imagem na memória. Propõe um 

entendimento da construção das representações sobre o mundo. Um ponto chave da teoria 

diz respeito à junção entre o interno e o externo, ou seja, a interação entre os aspectos 

individuais e sociais da construção da imagem. 

 O termo representações sociais foi inaugurado por Moscovici, na sua obra intitulada 

La psychanalyse, son image et son public, de 1978. O autor defende uma clara diferença 

entre o conceito e as representações sociais. Estas estariam presentes nas relações que se 

estabelecem no seio da sociedade entre os indivíduos; seria amplamente complexo para estar 

submetido a uma definição objetiva. No entanto resume a ideia de representações sociais, no 

contexto da sociedade contemporânea, como sendo o conjunto de mitos e sistemas de 

crenças, o equivalente ao senso comum; ou o sistema de crenças nas sociedades tradicionais 

(Moscovici, 2000).   

 Traçando uma linha histórica sobre o conhecimento e a preocupação em se 

estabelecer um conceito acerca das representações sociais chega-se a Durkheim, que foi 

pioneiro ao tratar do tema com a alcunha de “representações coletivas”. Para Durkheim, que 

possuía uma visão genérica do que seriam as representações sociais, estas se estabelecem a 

partir das relações, portanto, o conhecimento humano em Durkheim surge a partir das 

interações entre os homens (Moscovici, 2000)  

 Para Moscovici (2000) a visão de Durkheim é totalmente aceitável, uma vez que o 

estudioso foca os aspectos sociais de sua análise. No entanto, sua preocupação vai além, e 

propõe um estudo que alcance os processos de formação múltiplos, que dão origem aos 

conceitos e imagens construídos no imaginário coletivo. 
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 Os estudos de Piaget e as representações do mundo pela ótica das crianças, foi uma 

importante contribuição para uma maior profundidade ao tema das representações sociais.  

Pela primeira vez foi vista como um fenômeno isolado, carente de entendimento de sua 

dinâmica (Moscovici, 2000; Aquino, 2010). 

 Com base na literatura anteriormente citada tem-se a possibilidade de vislumbrar as 

representações sociais como sendo as imagens sobre objetos, grupos, sujeitos ou instituições 

que são construídas a partir das relações sociais existentes. Jodelet (2016, p. 11) corrobora 

com uma tentativa de definição das representações como sendo "(...) uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e 

concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social". 

 A partir de uma breve revisão de literatura acerca das representações sociais, 

observa-se que a imagem do servidor público foi se construindo no decorrer do tempo a 

partir da conexão realizada entre as experiências sociais, em conjunto com a representação 

da burocracia e sua influência na vida das pessoas.   

 Há que se observar que a imagem do servidor público acomodado, lento e 

improdutivo não foi construída de modo instantâneo. Pelo contrário, é fruto de um processo 

de apropriação da máquina administrativa que ocorreu ao longo dos anos. A incapacidade da 

administração pública em dar respostas às demandas sociais, tornou seus agentes reflexos e 

modelos de incapacidade, negligência e ausência. 

 Na sociedade pós-moderna as instituições passam por momento de mudanças em 

seus papéis. A globalização e o aprofundamento do capitalismo exigem que os países sejam 

cada vez mais competitivos e possam dar respostas às demandas sociais, com economias 

sólidas e governos eficientes.  

Neste contexto a ascensão de práticas gerenciais como resposta a estes desafios 

provocou um revisionismo do papel dos servidores públicos. Mudanças na estrutura de 

carreiras, metodologias de avaliação de desempenho, buscou-se trazer novas dinâmicas ao 

quadro de pessoas da administração pública. 

Os governos perceberam que servidores públicos motivados, reconhecidos e 

satisfeitos com seus trabalhos, por se reconhecerem úteis (Christen & Soberman., 2006; 

Kunkel & Veira, 2012), tendem a serem mais proativos e dar melhores respostas às 

demandas existentes (Rafferty & Griffin, 2009). A necessidade de quebra do paradigma do 
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servidor público ineficiente e descompromissado, trouxe à tona a preocupação com ações de 

incentivo à melhoria da qualidade no ambiente de trabalho. 

O tratamento dispensado ao servidor público no decorrer dos anos é tema de 

interesse deste trabalho. A partir das reflexões surgidas com a breve revisão histórica da 

construção da imagem do servidor, cabe aqui um adendo para refletirmos como se tratou o 

setor de recursos humanos no âmbito da administração pública brasileira, tema do tópico 

seguinte. 

 

2.6 A gestão de pessoas na administração pública brasileira 

 

 

  

Realizar uma reflexão acerca do processo de constituição do tratamento do pessoal 

envolvido com o serviço público brasileiro, é revisitar o passado, as práticas administrativas 

do período do império, velha e nova república, passando pelos períodos de hiato 

democrático, quais sejam o Estado Novo de Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, e a 

Ditadura Militar, no período de 1964 a 1985. 

Esta reflexão se mostra oportuna tendo em vista que o PHG se configura como um 

programa de alcance abrangente com foco na humanização, valorização e reconhecimento 

do servidor público. Logo, pela própria dinâmica da política em estudo, o papel do setor de 

gestão de pessoas apresenta-se como fundamental, uma vez que a incorporação dos valores 

da proposta deve ser efetiva no interior das organizações. 

Cabe ressaltar que a própria nomenclatura de gestão de pessoas denota uma mudança 

na forma de se conceber a área responsável por gerir a vida das pessoas em nível 

organizacional. Por exemplo, o termo “recursos humanos” se encontra superado pela 

literatura especializada na área. Para Ramos e Januário (2013) não se deve colocar as 

pessoas no mesmo nível dos recursos materiais, haja vista a importância incomparável dos 

colaboradores para as organizações, frente aos recursos materiais. 

O entendimento de que a definição da área de gestão de pessoas, denota uma 

mudança de paradigmas nas concepções acerca da gestão de pessoas, relacionando-se com a 

transição do chamado homem econômico para o homem social. O processo 

histórico/econômico que envolve estas mudanças ajuda-nos a compreender como a 

abordagem nesta área foi sendo transformada no decorrer do tempo. 
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A primeira Grande Guerra foi um divisor de águas na forma como as organizações 

passaram a encarar seus colaboradores (Ramos & Januário, 2013). Com o advento da 

revolução industrial até aquele momento, o foco das relações era a produtividade, e o 

homem era visto como uma peça da engrenagem, responsável por produzir, não se levando 

em conta outras dimensões de sua constituição humana. 

Era a fase de influência da administração científica inaugurada por Frederick Taylor, 

nos Estados Unidos e Henry Fayol, na França. Período de desenvolvimento da 

administração como ciência, lançando os pressupostos epistemológicos no sentido de dar 

viabilidade no que tange aos estudos intraorganizacionais.  

Neste contexto de explosão da revolução industrial os estudos da área voltavam-se 

para as empresas e seus modos de produção e organização. As pessoas que faziam parte da 

organização, tinham sua atividade analisada sob o ponto de vista do retorno financeiro que 

poderiam dar, sob isto se assenta o termo homem econômico (Mendes, 2002). 

O desenvolvimento dos estudos na área de gestão de pessoas fez com que outros 

aspectos que fazem parte do universo dos colaboradores ganhassem destaque. As 

organizações e os estudiosos perceberam que não era bastante compreender o trabalhador, 

recortando um aspecto de sua existência, ou seja, apenas sua participação direta nas 

atividades da empresa. Era necessário compreender o homem em sua multiplicidade e 

complexidade. 

Há uma quebra de paradigma que atinge diretamente a área de gestão de pessoas, 

também conhecida à época, como área de recursos humanos, ou departamento de pessoal. O 

que outrora se limitava a controlar a vida funcional dos profissionais de determinada 

organização, passa a ser um setor estratégico dentro da empresa. 

Escola das relações humanas foi o termo pelo qual ficou conhecido o movimento que 

impulsionou uma mudança na abordagem dos estudos sobre gestão de pessoas nas 

organizações. Segundo Gil (2007), as experiências realizadas por Elton Mayo, conhecidas 

como o experimento de Hawtorn, foram simbólicas neste processo, uma vez que apontaram 

elementos além das condições materiais, como sendo determinantes para a manutenção da 

produtividade.  

A partir do experimento de Mayo, a literatura passou a considerar, cada vez com 

mais ênfase, que as relações humanas, os laços afetivos que se estabelecem no ambiente das 
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organizações, o sentimento de valorização, autoestima, reconhecimento, dentre outros, são 

tão importantes para o bom resultado das empresas, quanto as condições de trabalho.    

Há que se observar a importância da teoria geral dos sistemas para o embasamento 

da cultura do setor de recursos humanos nas organizações, que deu os alicerces que foram 

amplamente utilizados no decorrer da segunda metade do século XX, e que tornou este 

segmento até certo ponto, comum no âmbito das organizações. Cabe aqui, um breve 

comentário sobre esta teoria. 

O biólogo alemão Luwdig Von Bertalanffy, percebeu que alguns princípios de 

determinadas ciências, uma vez que seus objetos pudessem ser compreendidos como 

sistema, poderiam ser aplicadas a outras. Surgia assim a teoria geral dos sistemas (Gil, 

2007).  

As ciências sociais aplicadas, em especial a administração, utiliza-se desta teoria a 

partir da década de 50. O conceito de sistema pode ser entendido como “um conjunto de 

elementos unidos por alguma forma de interação ou interdependência” (Gil, 2007, p.13). As 

organizações nesse sentido, assemelham-se a sistemas, cujas partes se relacionam e 

estabelecem interação com estrutura organizada. 

A política de gestão de pessoas no Brasil é dividida pela literatura em três grandes 

momentos associados aos períodos de desenvolvimento da administração pública brasileira, 

referidos anteriormente: o período colonial, marcado pelas práticas clientelistas; o período 

Vargas no qual houve um esforço de profissionalização dos quadros, por meio da 

burocracia; a fase gerencialista e sua influência na administração pública. Discorre-se sobre 

cada um dos pontos de forma mais detalhada, a seguir. 

Do descobrimento do Brasil até o fim da República Velha, ou seja, com a eleição de 

Getúlio Vargas, a ocupação de cargos na administração pública brasileira obedecia à lógica 

clientelista, como referido anteriormente. A indicação política, a troca de favores, ausência 

de critérios objetivos de recrutamento de pessoal dentre outras características, marcaram 

esse período da história do serviço público brasileiro (Faoro, 2001; Campante, 2003; Costa 

& Costa, 2016). 

O setor ligado à gestão de pessoas, em regra, inexistia. Quando muito havia um 

departamento que cuidava do registro do pessoal, controle de ponto, de férias e outras 

atividades funcionais. O clientelismo dominante nas práticas administrativas não incentivava 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

37 

 

a necessidade de um setor especializado no acompanhamento do pessoal envolvido com o 

serviço público. 

Em que pese o clientelismo, traço marcante do período colonial, a máquina pública 

não apresentava hipertrofia. Segundo Cardoso Júnior (2011), embora imperasse o 

compadrio, cargos fossem criados à revelia da real necessidade da sociedade, o quadro de 

servidores públicos no final do império e início da República, era ínfimo em relação ao total 

da população, conforme Tabela 1, a seguir. 

 

 
Levantamentos 

censitários 

1872 1900 1920 Variação 

1872-1900 

Variação 

1900-1920 

Variação 

1872-1920 

Empregados públicos 38.426 77.655 186.085 202,09 239,62 484,24 

Civis 10.710 45.710 97.712 426,80 213,77 912,34 

Militares 27.716 31.945 88.363 115,26 276,61 318,81 

População 9.930.

478 

16.626.991 30.635.605 167,43 184,25 308,50 

Empregados 

públicos/população 

(%) 

0,37 0,47 0,60 - - - 

        Tabela 1 - Relação entre empregados públicos civis e militares e população brasileira, nos anos de 1872, 1900 e 

1920.    

         Fonte: Cardoso Júnior (org). (2011).  

 

 

 Observando-se a Tabela 1 percebe-se que embora haja um crescimento exponencial 

do número de servidores públicos no período, o número ainda se apresenta pequeno em 

relação ao total da população. Isto se explica também pela quantidade limitada de serviços 

públicos ofertados na época, os quais estavam restritos basicamente à segurança e 

comunicação (Cardoso Júnior, 2011).  

 A implantação de práticas burocráticas, com o objetivo de racionalizar a 

administração pública, aliada com a necessidade de expansão dos serviços públicos, fez com 

que nas décadas de 1930 a 1950, houvesse um crescimento no número de servidores 

públicos.  

 No que tange à área de gestão de pessoas, a constituição de 1934 insere o princípio 

do mérito, exigindo pela primeira vez, a necessidade de provas para ingresso nos quadros 

públicos (Medauar, 2018). A Lei n° 284 (1936) tinha como objeto a profissionalização dos 

recursos humanos, cujos pontos centrais focavam: formação de carreira civil federal, normas 

no sentido de profissionalizar o funcionalismo público, projetos de promoção e progressão 

nas carreiras do serviço público.  
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 O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), surgiu em 1938, e tinha 

como objetivos promover a integração entre os órgãos da gestão pública, além disso, 

propunha-se a realizar a seleção de pessoas para ingresso nos quadros. O DASP foi uma 

tentativa de combate ao patrimonialismo manifesto na ocupação dos cargos públicos.  

Na prática, o que se percebeu foi um desvirtuamento do sentido original quando do 

surgimento do DASP. Para os escalões superiores da administração, o rigor na seleção e os 

salários atraentes formaram uma casta qualificada de servidores. Para os escalões inferiores, 

permaneceu a prática da ocupação mediante indicação política e relações de compadrio 

(Campante, 2003; Pinto & Costa, 2015). 

O sistema burocrático instituído no seio da cultura organizacional pública brasileira, 

foi apresentando desgastes no decorrer do tempo. As disfunções de servidores, as demoras 

nos infindáveis processos, a falta de responsividade às demandas da sociedade, a apatia e o 

mecanicismo de uma classe de burocratas, trouxeram à tona a necessidade de uma reforma 

administrativa. 

Esta reforma ocorreu no ano de 1995, e foi denominada pela literatura como reforma 

gerencial do Estado. Recebeu este nome pelas características do gerencialismo, que 

importava conceitos oriundos do setor privado, e transportava para o setor público, na 

tentativa de torna-los mais eficiente e eficaz (Bresser-Pereira, 2001). 

No âmbito da gestão de pessoas, a reforma gerencial deu ênfase à formação de 

quadros especializados no seio da administração pública. Os gerentes, como ficaram 

conhecidos os profissionais que passaram a compor os quadros diretivos e escalões 

superiores da administração pública.  

A política de gestão de pessoas no âmbito da administração gerencial implementada 

a partir de 1997, assentou-se em quatro elementos básicos, quais sejam: concursos públicos 

para ingresso na gestão; reorganização da política de vencimentos do funcionalismo público; 

reestruturação e reorganização das carreiras; capacitação continuada (Machado, Giongo & 

Mendes, 2016). 

No decorrer deste tópico observou-se o papel desempenhado pelo setor de pessoas no 

âmbito da administração pública. Importa notar que a figura da gestão de pessoas vem 

ganhando importância estratégica à medida que os valores lançados pelo gerencialismo 

ganham força. Outro ponto de destaque é a transformação na abordagem no que tange às 
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atribuições e papel do servidor neste contexto. O foco no bem-estar no ambiente de trabalho 

como elemento de melhoria da prestação de serviço e aumento de desempenho.  

Por este motivo, torna-se relevante conhecer o estado da arte dos estudos sobre este 

tema, além dos aspectos relacionados ao bem-estar no local de trabalho, os conceitos 

relacionados a bem-estar, e como as abordagens tratam deste tema. Estes elementos são 

objeto de reflexão no próximo item. 

 

 

2.7 Bem-estar e bem-estar no trabalho: conceitos fundamentais e estado da arte  

 

O bem-estar é um assunto do campo de estudos da psicologia. No que tange ao 

estado da arte, observa-se a necessidade de aprofundamento, sendo as pesquisas ainda pouco 

conclusivas. Cabe neste ponto uma exposição dos conceitos relacionados ao bem-estar, 

primeiramente ao de bem-estar no sentido amplo do termo, em seguida, aborda-se como a 

literatura tem tratado o bem-estar no trabalho (BET). 

O bem-estar é um fenômeno multidimensional, tendo em vista abranger vários 

aspectos da vida do sujeito em diferentes níveis, incluindo elementos das concepções 

hedônicas, voltadas ao foco na felicidade objetiva, e eudamônicas, no campo da 

autorrealização pessoal (Rocha Sobrinho & Porto, 2012). 

O conceito mais abrangente de bem-estar do ponto de vista da psicologia está 

relacionado à satisfação e contentamento psicológico. Para Warr (2011) a ideia de bem-estar 

pode ser relacionada a felicidade. Nas pesquisas acadêmicas, também tem se utilizado o 

termo bem-estar psicológico ou bem-estar subjetivo.  

Segundo Warr (2011) tanto o bem-estar psicológico, quanto o subjetivo, podem ser 

tratados como sinônimos, embora haja correntes de estudo que consideram o bem-estar 

subjetivo distinto do psicológico, sendo este um aspecto hedônico da felicidade (Keyes et 

al., 2002). 

Para Dessen (2010) bem-estar está associado à ideia de felicidade. Neste ponto, as 

pesquisas dividem-se em dois aspectos considerados: o bem-estar subjetivo e o bem-estar 

psicológico. Um dos principais autores que propuseram a análise do bem-estar subjetivo foi 

Proctor (2014).  

De acordo com esta corrente, que experimentou um acentuado crescimento a partir 

dos trabalhos de Diener et al. (1999), a sensação de bem-estar decorre de uma análise 
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hedonista, ou seja, centrada nas percepções pessoais do que vem a ser positivo ou negativo 

de acordo com as experiências de vida dos sujeitos (Dessen, 2010; Paschoal et al., 2012).  

Bem-estar para Diener et al., (1999), seria o saldo de afetos positivos sobre os 

negativos. A relação que o sujeito tem com sua vida, e a forma como a encara, advém da 

sensação positiva que este constrói, a partir das experiências satisfatórias com as diversas 

dimensões da existência, tais como: trabalho, família, amigos e saúde (Eid & Larsen, 2008). 

As pesquisas acerca do bem-estar ancoram-se em duas abordagens principais, a 

saber: a hedônica e eudamônica. A primeira define o bem-estar às relações de prazer e 

desprazer estabelecidas pelos sujeitos (Sender & Fleck, 2017; Marenco, 2018). A segunda 

conceitua o bem-estar com o nível de satisfação que alguém tem com sua vida em geral 

(Rocha Sobrinho & Porto, 2012). 

Para Waterman (1993), bem-estar é um estado afetivo, no qual os aspectos positivos 

se sobressaem sobre os negativos. A constituição do estado de bem-estar psicológico, se 

constrói no decorrer das experiências de vida, a partir da realização dos potenciais e 

concretização dos propósitos.  

Ainda sob o enfoque da visão dualista sobre a saúde mental, os estudos de Boas e 

Morin (2014) apontam o bem-estar psicológico e a angústia psicológica, compondo 

dimensões da saúde psíquica. No que tange ao bem-estar psicológico, este compreende um 

estado emocional fundado sobre três pilares: autorrealização, autoestima e senso de 

equilíbrio.  

 

2.7.1 Bem-estar no trabalho (BET) 

 

Com a sociedade sofrendo constantes mutações, manifestadas pelas mudanças 

ocorridas no interior das organizações, que resultam de mudanças no exterios, tais como a 

COVID e a Guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão da saúde psicológica dos indivíduos é 

assunto que ganha cada vez mais a atenção da sociedade, desde empregadores, psicólogos e 

até mesmo os média. Isto se justifica pela importância que este aspecto assume ao se 

relacionar este fator, à produtividade e suas consequências negativas ou positivas (Gaspar, 

2011).  

As organizações perceberam uma relação direta entre o bem-estar dos indivíduos e o 

aumento da produtividade. Funcionários felizes são mais produtivos, tendem a ser efetivos e 

sintomas de mal-estar, tais como absenteísmo (faltas ao trabalho) e ausências por motivo de 
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doença, são menos frequentes (Harter, Smith & Keyes, 2002; Gomide Júnior, Silvestrin & 

Oliveira, 2015). 

Um ramo da psicologia, denominado Psicologia da Saúde Ocupacional, tem se 

debruçado sobre este tema, de modo a buscar uma compreensão acerca dos fatores que 

proporcionam bem-estar ou desconforto psicológico no local de trabalho. A literatura aponta 

uma alteração na abordagem sobre os problemas relacionados ao BET. Até a primeira 

metade do século XX, o foco das análises estava voltado para os efeitos psicológicos 

negativos relacionados ao trabalho, tais como a síndrome de Burnout, o stress, a estafa e a 

depressão (Paschoal et al., 2012; Kunkel & Veira, 2012; Gomide Júnior, Silvestrin & 

Oliveira, 2015). 

A psicologia positiva está voltada ao entendimento dos fatores que promovem o 

bem-estar, inclusive no local de trabalho. Denota o bem-estar como sendo o sinônimo de 

felicidade (Paschoal et al., 2010; Rocha Sobrinho & Porto, 2012). Esta abordagem salienta 

os aspectos positivos vivenciados pelo trabalhador no seu local de ofício. Fatores estressores 

tais como o esgotamento físico ou mental ou aborrecimentos, constrangimentos ou 

humilhações, compõem o polo negativo do conceito de bem-estar (Paschoal et al, 2010). 

Contribuindo com esta análise do bem-estar do ponto de vista da psicologia positiva, 

Gomide Júnior, Silvestrin e Oliveira (2015), pontuam uma mudança de foco, uma vez que 

sua preocupação se centra em reparar os desvios estruturais ou individuais para aquele cujo 

enfoque é a construção de aspectos positivos, além do entendimento das condições que 

propiciam a saúde e o progresso dos sujeitos. 

  No que tange à sensação de BET, importante levar em conta aspectos físicos, 

mentais e sociais que influenciam diretamente no desempenho do trabalhador, sua relação 

com o ambiente, colegas, chefes, subordinados e consigo mesmo, como agente público. 

Aspectos como a autorrealização (Waterman, 1993) e afeto (Daniels, 2015) tem sido 

considerado ao se estudar níveis de satisfação no trabalho. 

A preocupação com o BET tem estimulado um movimento crescente de trabalhos 

nos campos das ciências sociais aplicadas, psicologia, saúde, dentre outras áreas do 

conhecimento (Rocha Sobrinho & Porto, 2012). Em que pese no setor privado o bem-estar 

dos colaboradores ser motivo de preocupação e há algum tempo ser levado em conta como 

importante fator de desempenho, no campo da administração pública é um assunto que 

apresenta possibilidades de aprofundamento. 
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A questão do bem-estar e qualidade de vida no ambiente laboral é um tema que 

desperta interesse, porém, com poucos resultados conclusivos (Merqueze & Moreno, 2005; 

Saks & Gruman, 2014; Sender & Fleck, 2017). No campo da administração pública este 

aspecto é agravado pela falta de profundidade dos estudos na área. Faz-se oportuno neste 

momento, traçar um panorama do estado da arte no contexto do Brasil. 

Retrocedendo no tempo, encontra-se a gênese das investigações voltadas para o BET. 

As pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Tavistock, em Londres, na década de 50 do século 

passado, buscavam compreender os aspectos relacionados à saúde, conflitos no ambiente de 

trabalho e bem-estar (Rocha Sobrinho & Porto, 2012).  

Note-se nesse período o foco no aspecto econômico, sendo o bem-estar entendido 

como um fator de resultado financeiro da organização. A busca pelo aumento de 

desempenho nas empresas, passava pelo entendimento crescente do bem-estar, ou seja, da 

identificação dos sujeitos com suas organizações e tarefas (Agapito & Polizzi Filho, 2015; 

Corrêa et al., 2019). 

A década seguinte é caracterizada pela transcendência da ideia de bem-estar, que 

passa a se relacionar com o conceito de qualidade de vida (Paschoal et al., 2010; Gaspar, 

2011). Este por sua vez, estimulou trabalhos que se preocuparam com as dimensões das 

tarefas e da própria organização com relação à qualidade de vida e BET, exemplo disso, são 

as pesquisas de Ribeiro e Santana (2015) e Wang (2018).  

Como consequência dessa fase, houve trabalhos voltados a determinação dos fatores 

relacionados à qualidade de vida, tendo como resultado além da identificação desses fatores, 

as consequências das melhorias da qualidade de vida no âmbito organizacional, isto é, entre 

os indicadores de satisfação e saúde do trabalhador (Argolo & Araújo, 2004; Stride, Wall & 

Catley, 2007; Dessen, 2010; Marenco, 2018). 

Nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos 2000, os trabalhos sobre a área 

têm apontado que, diferentemente do que se pensava até então, o BET não está centrado em 

aspectos afetivos, tais como a satisfação no trabalho, “é mais que isto, cobre dimensões 

como estado emocional, motivação, competência e eficácia do indivíduo” (Rocha Sobrinho 

& Porto, 2012, p. 45).  

Os trabalhos recentes têm apresentado uma tendência de relacionar o bem-estar como 

sinônimo de felicidade (Paschoal et al., 2010). Nesta perspectiva o bem-estar aponta os 

aspectos positivos da relação trabalhador-trabalho. Para Warr (2011) a relação de bem-estar 
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com a felicidade traz benefícios à análise do fenômeno, por dois motivos: o termo felicidade 

apresenta elementos filosóficos e conceituais que frequentemente ficam de fora dos 

trabalhos sobre o tema; analisar bem-estar do ponto de vista da felicidade, importa saber que 

a ênfase dada à análise está centrada nos aspectos positivo da relação do trabalhador com 

seu ambiente. 

Atualmente há uma preocupação os aspectos positivos relacionados ao trabalho. Até 

então, as pesquisas estavam mais voltadas para a identificação de fatores estressores no 

trabalho, tais como, o desgaste físico, dificuldades de relacionamento e afins (Luthans & 

Youssef, 2007). Percebe-se uma tendência a procurar identificar construtos que levam ao 

bem-estar e qualidade de vida no trabalho, como ferramentas de promoção de melhoria 

organizacional (Merqueze & Moreno, 2005; Paschoal et al., 2012). 

No conjunto da literatura contemporânea, as concepções sobre BET vão no sentido 

de que este se relaciona a fatores psicossociais, que por sua vez, em combinação com outros 

fatores em um dado momento, vem a determinar a sensação de satisfação no trabalho, ou um 

maior ou menor grau de envolvimento com a atividade que se está a desenvolver, ou até 

mesmo uma maior ou menor identificação com a organização à qual pertence (Merqueze & 

Moreno, 2005).  

Trabalhos como os de Warr (2011) têm ganhado relevância, no sentido de 

compreender e aplicar em suas análises acerca do conceito de BET. Defende que a saúde 

mental e a satisfação com o trabalho estão apoiadas em quatro fatores: competência, 

autonomia, aspiração e bem-estar afetivo. A seguir discorre-se sobre cada um dos fatores. 

No que tange à competência, esta diz respeito à capacidade que o indivíduo tem de se 

relacionar com um determinado problema, enfrentá-lo e solucioná-lo de acordo com os 

meios disponíveis, utilizando-se de seus conhecimentos acumulados. Este aspecto coloca em 

evidência as competências e habilidades dos sujeitos frente aos desafios. No ambiente das 

organizações, as competências estão a serviço do alcance dos objetivos institucionais. 

Quanto ao aspecto da autonomia, diz respeito à capacidade dos sujeitos 

permanecerem fiéis às convicções e conceitos pré-estabelecidos. A autonomia permite a 

tomada de decisões, sustentada por uma legislação moral eleita pelo próprio indivíduo, 

construída no decorrer de sua formação psicossocial. 

Quando Warr (2011) traz a ideia de aspiração, está ligada aos objetivos estabelecidos 

pelos indivíduos no que diz respeito às suas organizações. Estes objetivos podem ser 
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realistas de curto prazo, ou outros, sempre no sentido da autorrealização. Fator importante 

do BET, a aspiração é entendida como motor que promove sensações positivas de um 

servidor com seu trabalho.  

O bem-estar afetivo diz respeito aos sentimentos nutridos pelas pessoas com relação 

ao seu trabalho. Estes podem ser positivos ou negativos. Estes constructos estabelecem-se a 

partir das condições materiais objetivas, bem como das impressões subjetivas construídas 

pelo sujeito, com relação ao ofício. 

No Brasil, os trabalhos voltados para o BET no setor público vêm ganhando 

importância, porém ainda são incipientes (Paschoal et al., 2012). A introdução dos princípios 

gerenciais, que ganharam força no país a partir de meados dos anos noventa, acentuaram o 

interesse por este tema (Kunkel & Veira, 2012).  

De um modo geral, o gerencialismo consistiu na implementação de valores e práticas 

do setor privado, no setor público, a fim de se maximizar a eficiência do Estado (Bresser-

Pereira, 2001). O objetivo é tornar a máquina pública mais eficiente, e com ações eficazes.  

Para o atingimento deste objetivo, são propostas alterações na estrutura das organizações, 

que vão desde o nível gerencial, passando pela estrutura física e financeira, até se chegar à 

ponta, na qual está situado servidor público. 

Segundo Kunkel e Vieira (2012) estas mudanças foram responsáveis por uma 

alteração na cultura organizacional da administração pública. A busca pela eficiência e 

eficácia, o aumento do nível de exigência sobre os servidores, bem como o controle das 

rotinas e atividades, dentre outros fatores levou a mudanças na relação do servidor público 

com seu trabalho. 

Os trabalhos sobre BET, no contexto do serviço público no Brasil, têm apresentado 

diversos interesses no que tange ao público-alvo. As pesquisas sobre o BET analisam 

instituições da área de educação, tais como os de Canova e Porto (2010), Traldi e Demo, 

(2012), Rocha Sobrinho e Porto (2012), Marenco (2018), Pollizi Filho e Claro (2019), de um 

modo geral enfocam os desafios emocionais dos profissionais docentes. 

Na área de segurança, as pesquisas de Cavedon (2014), Sousa e Porto (2015), 

Rodrigues et al., (2017), Corrêa et al., (2019) centram a análise no trabalho dos profissionais 

que atuam em complexos penitenciários, agentes de segurança, policiais rodoviários. A 

temática predominante é a análise dos fatores de bem-estar dos servidores públicos que 

atuam nestas carreiras. 
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  Complementando este quadro, destacam-se as pesquisas de Toffoli e Malik, (2019), 

na área da saúde. Além deste, há trabalhos detectados em outros órgãos da administração 

pública, e o BET dos seus servidores são analisados de modo transversal (Dessen, 2010; 

Kunkel & Veira, 2012; Figueira, 2014; Fogaça & Coelho Junior, 2015; del Bianco et al., 

2016). 

 

 

2.8 Análise de políticas públicas 

 

Um dos propósitos do presente estudo é compreender o processo de formação, bem 

como as condições materiais e imateriais que viabilizaram o surgimento e efetivação da 

política de humanização da gestão pública, no âmbito do governo do Estado do Acre. Para 

atingimento deste objetivo se faz necessário traçar um panorama dos modelos de análise de 

políticas públicas, a fim de formatar um background teórico que dê suporte à análise da 

política em questão. 

A análise de políticas públicas é uma área do conhecimento que vem ganhando 

atenção crescente nos estudos acadêmicos. O interesse por esta disciplina está no fato de que 

com o desenvolvimento econômico e social das nações, observa-se a necessidade de um 

planejamento das ações dos governos, centrado no atendimento dos anseios da sociedade. 

Diante deste desafio, a implementação de políticas públicas de forma correta, eficiente e 

eficaz tem se tornado fundamental e um dos motores do desenvolvimento social.  

A definição do que seriam políticas públicas passa pela noção de que está 

intimamente ligada à ideia de ação governamental (Knoepfel; Larrue & Mill, 2007), traz o 

conceito segundo o qual as políticas públicas estão dentro do campo de escolhas que os 

governos fazem ou não fazem. Segundo o autor, a discricionariedade implícita no ato de 

governar, implica no tipo, alcance modo de aplicação ou não aplicação das políticas 

públicas. 

         As definições aplicadas por Howllet (2014) e Frey (2000), indicam que são um 

conjunto de ações dos governos, que terão consequências objetivas na vida das pessoas. Esta 

definição encara as políticas públicas como instrumentos de ação governamental que de 

algum modo atinge, e em certa medida, modifica a vida dos cidadãos. 

O entendimento de Rhodes (2007) segue no sentido de que as políticas públicas 

fazem parte de um campo de estudo que, como um espelho, confronta o governo à luz das 
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questões de interesse público. Ou seja, dentro do campo de análise da política, se configura 

como uma ferramenta de reflexão das ações dos governos. Neste aspecto, as políticas 

públicas assumem um papel instrumental de observação das conjunturas administrativas. 

Observa-se que as definições acerca do que seriam as políticas públicas, tratam do 

caráter objetivo. Em que pese as políticas públicas tornarem-se a concretude dos 

planejamentos governamentais, simbolizam o resultado de processos por vezes conflituosos, 

e essencialmente dinâmicos, que ocorrem no interior das organizações. 

Há que se observar que existem duas maneiras possíveis de se analisar as políticas 

públicas: o primeiro diz respeito justamente ao foco da ação, muito presente nas definições 

acima expostas; outro relaciona-se aos interesses, participações, atores, confrontos e tudo o 

que envolve o processo de elaboração dessas ações. 

Muito tem-se criticado a forma como o processo de elaboração e implementação das 

políticas públicas têm sido analisados. Ao se observar apenas o lado da ação política do 

fenômeno, deixa-se de lado aspectos fundamentais no sentido de que as políticas públicas 

são frutos de um conjunto de ações, embates travados em arenas de discussão, em diferentes 

níveis.  

Corre-se o risco de perder de vista, que o papel do Estado na formulação, 

implementação e controle dessas políticas varia, ora sendo mais, ora sendo menos acentuado 

como definidor, dando lugar a outros sujeitos, tais como organizações não-governamentais e 

afins. 

 

 

 

 2.8.1 O Advocacy Coalition como modelo de análise  

 

A origem do interesse pelas políticas públicas está relacionada com as crises 

econômicas oriundas do pós-guerra. Os desafios encontrados pelas nações e o papel do 

Estado na reconstrução das economias, levaram a academia, principalmente nos Estados 

Unidos, a desenvolver trabalhos na área (Parsons, 1995). 

A análise das políticas públicas tem como objetivo compreender as decisões 

políticas, a gênese dos problemas a serem enfrentados, e suas estratégias de superação. Além 
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disso, busca entender as condições de solução e implementação, no sentido de vencer os 

desafios encontrados (Araújo & Rodrigues, 2017).          

         O processo de avaliação tem enriquecido o conhecimento e o debate no campo das 

ciências sociais. Obras de referência como as de Knoepfel, Larrue e Hill (2007), Fischer 

(2003), além da de Sabatier (2007) e Hill (2009), aprofundaram a reflexão acerca da 

necessidade de se compreender o processo de análise e avaliação de políticas públicas como 

multidimensional e transversal. 

         O cientista político Harold Lasswell é considerado o pai da disciplina, introduzindo 

pela primeira vez na literatura o termo policy analisys. A contribuição da obra de Lasswell 

se centra no advento da análise de políticas públicas no rol das ciências sociais aplicadas, 

bem como a proposição de um modelo de análise que ficou conhecido como sequencial 

(Araújo & Rodrigues, 2017). 

         Quatro modelos teóricos se apresentam como de maior relevo no estudo das políticas 

públicas: modelo do ciclo político (policy cicle); o modelo de fluxos múltiplos; o de 

equilíbrio interrompido; e quadro analítico das causas e interesses. De forma breve, expõem-

se a seguir. 

         O modelo de ciclo político foi desenvolvido por Lasswell na década de 50. 

Compreende as políticas públicas como pertencentes ao processo político. Este se 

caracteriza por obedecer determinadas rotinas de ações. Parte da análise do processo 

político, decompondo-o em fases sequenciais. 

         Lasswell se utiliza de parte dos pressupostos de Eastone (1965) que entende que a 

análise das políticas públicas é facilitada decompondo as fases do processo em etapas 

menores. O objetivo é abrir a black box do sistema político. Lasswell então propõe um mapa 

conceitual com sete etapas que compõem as fases das políticas públicas: informação, 

promoção, prescrição, invocação, aplicação, conclusão e avaliação (Lasswell, 1956), 

observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Modelo de ciclo político de Lasswel 

Fonte: elaboração do autor, com base em Lasswell (1956). 

 

         O modelo de fluxos múltiplos, ou multiple streams framework, foi proposto por 

Kingdon (2011).  A grosso modo procura entender como determinadas pautas entram na 

agenda política. O modelo de Kingdon é centrado em uma metáfora e três conceitos 

fundamentais, a saber: comunidades políticas; empreendedores políticos e janela de 

oportunidade política. 

         Os fluxos decorrem de forma autônoma dentro da dinâmica social, quais sejam: os 

fluxos dos problemas, que é a percepção dos problemas por parte da sociedade; o fluxo das 

políticas, que se constituem nos conhecimentos acerca das políticas e as técnicas aos valores 

em voga; e por fim, as condições de governabilidade dentro de cada sistema, que seria o 

fluxo da política. 

         Em determinada altura da dinâmica social e sob determinadas condições, os fluxos 

anteriormente expostos, convergem, surgindo a possibilidade de que os defensores de uma 
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pauta, chamem a atenção para sua questão, de forma a coloca-la no âmbito da agenda 

política (Araújo & Rodrigues, 2017). 

         O terceiro modelo de análise de políticas públicas, é o denominado modelo do 

equilíbrio interrompido, ou Punctuated Equilibrium Theory. O modelo foi desenvolvido por 

True, Jones e Baumgartner (2014). De maneira breve, o modelo propõe uma análise dos 

processos políticos a partir da continuidade ou rupturas provocadas por momentos de crise. 

         O próprio sistema institucional causa pequenas e graduais, ou até mesmo as grandes 

rupturas. O que ocorre em qualquer processo é o incremento ou estabilidade no sistema 

político. Os períodos de estabilidade são maiores, no entanto, as rupturas acontecem (True; 

Jones & Baumgartner, 2014). 

         Dois conceitos são propostos como chaves para entender as mudanças ou rupturas no 

processo político, quais sejam: imagem política e subsistema político. A imagem política 

seria a forma como determinada política pública é entendida e discutida.  O subsistema 

político é uma estrutura interna aos governos, formados por especialistas em determinada 

área, que se debruçam sobre temas específicos. 

         Na década de 80, Paul Sabatier e Jenkins-Smith propõe o modelo (ACF), advocacy 

coalition framework conhecido como quadro teórico das coligações de causa e interesse. O 

objetivo do modelo é identificar e compreender os fatores que afetam o processo político 

(Araújo & Rodrigues, 2017). 

         O processo de análise das ações políticas, têm como ponto de partida o subsistema 

político. Este é composto por uma série de atores dos mais variados segmentos sociais, todos 

ligados por um interesse comum sobre determinada temática. A advocacy coalition nada 

mais é do que a união destes atores por meio da partilha de crenças em determinada pauta. 

         Os chamados policy brokers são elementos externos aos grupos de interesse, que 

agem como mediadores entre os concorrentes, de forma a encontrar pontos em comum, que 

tornem as pautas levantadas por grupos com pontos divergentes, em matéria viável para 

tratamento na agenda política. 

O modelo de Sabatier e Jenkins é considerado pela literatura como uma síntese das 

abordagens top down e bottom up. Isto porque enfatiza a importância da linha de comando e 

da influência da alta burocracia na determinação da política (top down), e por outro lado, 

entende que a participação do corpo técnico, o engajamento dos stakeholders no processo 

são fatores fundamentais de sucesso (Parsons, 1995). 
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Observa-se nesse modelo a importância dos parâmetros sociais e políticos, como 

sintomas a serem observados no debate acerca de determinada ação pública. O modelo 

propõe que determinados parâmetros que podem ser identificados na sociedade, são 

relevantes para a consecução do ato político. Dentre estes parâmetros destacam-se os valores 

socialmente compartilhados, a situação econômica, as pautas sociais consideradas relevantes 

em um determinado momento, além das relações de poder, conforme Figura 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Diagrama do modelo teórico do advocacy coalition framework. 

 Fonte: Weiss-Gall e John.(2015) 

   

A utilização do Advocacy Coalition Framework (ACF) nas pesquisas não apenas nos 

estudos relacionados às políticas públicas, mas nas demais áreas de interesse das ciências 

sociais vêm crescendo nos últimos anos. A tendência é que este modelo de análise se 

constitua como um dos principais instrumentos nos estudos acadêmicos (Souza, 2006). 

Estudo realizado por Capelari, Araújo e Calmon (2015) identificou que entre 2000 e 

2013, vinte e três teses e dissertações no Brasil utilizaram o ACF isoladamente ou em 

conjunto com outros modelos. O estudo observou que as principais instituições que 

produziram dissertações e teses com o ACF foram: a Universidade de Brasília – UnB e a 
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV/Eaesp; Universidade de Campinas; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Universidade Estadual de 

Londrina – UEL; e Fundação Oswaldo Cruz/Recife, Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Distribuição da produção sobre ACF no Brasil  

Fonte: Capelari, Araújo e Calmon (2015).   

 

 

Outro aspecto que chamou a atenção, foi a transversalidade presente no uso do ACF.  

Foi aplicado em áreas de conhecimento diversas, tais como: sociologia, ciência política, 

gestão pública, saúde pública, tecnologia da informação, inovação e meio ambiente. Isto se 

justifica, muito provavelmente, pelas próprias características internas do ACF, “que 

abrangem elementos como subsistemas, coalizões, grupos informais de atores, crenças, 

vieses cognitivos, informações técnicas, tomada de decisão, acordos negociados, agentes 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

52 

 

negociadores, recursos, estratégias, estruturas e instituições, todos influenciando a 

formulação e a mudança nas políticas públicas.” (Capelari; Araújo & Calmon, 2015, p.94-

95). 

 

As áreas de aplicação da ACF demonstraram uma transversalidade dado que foi 

detectada a aplicação desde a área de ciência política à saúde pública, passando pelas 

ciências sociais, serviço social e tecnologia e inovação. O estudo de Capelari, Araújo e 

Calmon (2015), também aponta que esta amplitude de áreas, é explicada pelas próprias 

características do ACF, uma vez que encerra elementos como crenças, valores, vieses 

cognitivos, dentre outros. 

         A produção acadêmica na qual se utiliza do ACF como instrumento de análise de 

políticas públicas começa em 2002 e cresce ano a ano, atingindo o ápice nos anos de 2008 a 

2012, com três trabalhos por ano. O predomínio foi pelas políticas nacionais em detrimento 

das políticas estaduais ou de âmbito municipal (Capelari; Araújo & Calmon, 2015). 

         O campo de maior interesse das pesquisas foi o do meio ambiente. O estudo de 

Capelari, Araújo e Calmon (2015), justifica esta predominância por dois fatores principais: o 

primeiro está relacionado ao próprio tema, tendo em vista que a luta pela preservação 

ambiental envolve diferentes grupos de interesse, bem definidos, o que facilita a aplicação 

do ACF; um segundo motivo é a importância que o tema ambiental ganhou no país, 

principalmente a partir da década de 1970, com toda a crise ambiental e suas diversas pautas 

em um país marcado pela riqueza da biodiversidade. 

         Quanto à abordagem os trabalhos em sua maioria são de natureza qualitativa e no 

que tange aos instrumentos de coleta de dados, foram detectadas a utilização em grande 

parte dos trabalhos da análise documental, como também o uso de entrevistas 

semiestruturadas, em combinação com outros recursos. 

Em que pese os trabalhos nacionais obtenham ótimos resultados no que tange à 

clareza e o detalhamento metodológico, alguns falham ao não seguir as recomendações do 

modelo quanto à forma de codificação no sentido de encontrar as coalizões no subsistema 

(Capelari; Araújo & Calmon, 2015).  

No tópico seguinte aborda-se o processo de implementação de políticas públicas. 

Este tema é relevante para o estudo, tendo em vista a análise centrar-se no processo de 

implementação do Programa de Humanização da Gestão pública. Do ponto de vista 
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metodológico considera-se indispensável uma análise deste aspecto das políticas públicas, 

refletindo sobre os fundamentos conceituais que o cercam. 

 

 2.9 Implementação de políticas públicas: bases conceituais e modelos de análise 

 

 A implementação é uma vertente do campo de análise de políticas públicas. O foco 

de análise está na materialização da política pública. Seu conceito está relacionado à visão 

clássica das políticas públicas como um ciclo (policy cicle). Para uma série de estudiosos, o 

processo de implementação é uma das etapas mais complexas dentro do ciclo das políticas 

públicas (Correa & Ramos, 2020).  

 O interesse acadêmico a respeito da implementação de políticas públicas, se deu a 

partir da publicação da obra de Pressman e Vidalvsky, Implementation, em 1973 (Carvalho; 

Barbosa & Soares, 2010; Lotta, 2019). Este trabalho foi o ponto de partida para uma série de 

debates acerca do tema, sendo também o resultado de um crescente interesse na área.  

 A implementação “pode ser considerada como um processo de interação entre a 

determinação de objetivos e as ações empreendidas para atingi-los.” (Carvalho, Barbosa & 

Soares, 2010, p.32).  Para este fim, envolve os recursos financeiros, materiais e humanos, 

além dos tecnológicos para efetivar determinada política. 

 Para Lima e D’Ascenzi (2013) e Correa e Ramos (2020), a implementação ocorre 

quando há a materialização das decisões, objetivos e metas, propostos na fase da elaboração.  

A implementação é o resultado de um ato político previamente estipulado, acordado e 

planejado.  

 A implementação, segundo Knoepfel, Larrue e Hill (2007), é a fase do ciclo das 

políticas públicas, em que há a adaptação do programa político às situações concretas. Trata-

se de uma fase mais complexa do ciclo das políticas públicas, e no qual vários mecanismos 

de filtragem entrarão em cena, tais como a seleção de ferramentas, e a aplicação ou não de 

metodologias. 

 Observa-se do ponto de vista da literatura um consenso sobre a complexidade que 

envolve a fase da implementação. Em que pese os estudos a respeito do tema serem cada vez 

maiores, cabe dentro do aspecto ora estudado, ainda uma reflexão, tendo em vista a ausência 

de estudos que enfoquem o processo de implementação de uma política pública voltada para 

a gestão de pessoas.  
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Do ponto de vista histórico, o interesse pela implementação das políticas públicas, 

cresceu, tendo em vista o foco nos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade das ações 

governamentais. O que se buscava conhecer era a capacidade de resolutividade dos governos 

frente aos desafios apresentados pela sociedade.  

Segundo Lotta (2019), os estudos sobre implementação podem ser divididos em 

quatro gerações. O Quadro 2 aponta estas gerações, de modo a formar um panorama do 

caminhar dos estudos na área. São 40 anos de estudos que apontam o caminho pelo qual a 

literatura tem enfocado os aspectos do processo de implementação. 

 

Geração Período Enfoque Abordagem 

1° Década de 70 
Decisão das políticas tomadas por atores 

por representantes legítimos. 
Top-down 

2° Década de 70 e 80 

Preocupação com a política como é, na 

prática, sem se prender à conformidade 

ou legitimidade dos atores 

Bottom up 

3° Década de 90 
O ciclo das políticas envolve uma cadeia 

de processos decisórios contínuos. 
Bottom up e top down 

4° Atual 

Múltiplos modelos e formas diferentes de 

análise do processo de implementação, 

além da influência de outras áreas do 

conhecimento. 

Bottom up e top down 

        Quadro 2. Enquadramento temporal dos estudos em implementação.  

        Fonte. Elaboração do autor, com base em Lotta (2019).  

 

Observa-se na Quadro 2, que os estudos sobre implementação, a partir dos anos 

setenta, passaram por fases, cujos enfoques transitaram em uma ênfase ora nas decisões e 

decisores políticos, ora nas formas de abordagens e análise das políticas. O próprio ciclo das 

políticas foi revisto, os processos internos e as relações entre si, também. 

 Na primeira geração a preocupação recaía sobre os atores imbuídos do papel de 

decisores.  Eram estudos com preocupação normativa. O enfoque nos stakeholders 

preocupava-se em preservar a legitimidade das decisões, e via com preocupação a 

interferência dos gestores não eleitos, e que na maioria das vezes, subvertia o objetivo da 

política pública, interferindo em seu resultado. 

 Desta forma, qualquer alteração na implementação, que de alguma forma 

conflituasse com o que foi anteriormente previsto, deveria ser motivo de análise. Daí a 

tendência de uma abordagem tipo top down. O foco deste tipo de análise estava nas decisões 

tomadas e sua legitimidade (Lotta, 2019).  

 Nas décadas seguintes, há a preocupação de se analisar a implementação sob outro 

enfoque. Na verdade, há um esforço de contrapor a visão top down, e os estudos passam a 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

55 

 

apontar caminhos de análise, partindo do pressuposto de que as políticas públicas são 

formadas por múltiplos processos (Sabatier, 2007). 

 A abordagem para estes autores deve ser de baixo para cima, tendo em vista que a 

implementação da política deve levar em consideração os limites, oportunidades e desafios 

apresentados quando da sua efetivação. Desta feita, aspectos como legitimidade e 

conformidade normativa são deixados em segundo plano. 

 Estes estudos trazem para o centro do debate, os chamados burocratas de nível de 

rua, até então considerados pouco relevantes. Estão na ponta da política e são peças chave 

para se entender o porquê de muitas diretrizes definidas na elaboração, não se materializam 

na fase de implementação da política.  

 Os estudos seguintes ocupam-se em diminuir o espaço entre a elaboração e a 

implementação de políticas públicas. Neste período surgem os modelos de análise de 

implementação. Situam-se neste contexto as contribuições de Sabatier (2007), o qual propõe 

a implementação a partir da ação dos grupos de defesa, o advocacy coalition. 

 Outro exemplo de modelo é o de Matland (1995 apud Lotta, 2019), o qual toma 

como base o ambiente no qual os processos de elaboração e implementação se dão. No 

contexto destes ambientes, os conflitos e coalizões que se desenvolvem, possuem caráter 

importante no sucesso ou não da política. 

 Atualmente, os estudos no sentido de ampliar o conhecimento acerca do processo 

dinâmico das políticas, têm sido marcados pela influência de outras áreas do conhecimento, 

tais como a ciência política e a sociologia. A influência das reformas recentes pelas quais 

passaram os Estados, tornaram-se presentes nos trabalhos, tendo em vista o processo de 

complexidade da ação estatal.  

 Elementos como os novos arranjos institucionais, o papel dos atores sociais, os 

processos que ocorrem em diversos níveis de governança, foram temas que despertaram o 

interesse, e se mostraram necessários para o entendimento do sucesso ou fracasso da 

implementação das agendas. 

 Em que pese os estudos no campo da implementação de políticas públicas, terem 

chegado ao Brasil na quarta geração, alguns pressupostos nesta área foram consolidados, e 

outros superados pela literatura,  como: a formulação e a implementação como fases 

distintas; a complexidade dos processos decisórios; a alta capacidade de interação no 
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processo de implementação; a diversidade de fatores que influenciam e interferem na 

implementação. A seguir, detalha-se cada um.  

 A literatura de um modo geral tem apontado que os processos de planejamento e 

implementação não são fases distintas, mas aquilo que Machado (2012) chama de cadeia 

decisória. Ou seja, há vários níveis decisórios que ocorrem de forma hierárquica, mas 

também, paralela.  

 O cerne da questão está na identificação dos atores responsáveis pelas decisões e sua 

relação com os outros participantes do processo. Portanto, a divisão não está em quem 

elabora e quem implementa, mas sobretudo, em quem decide, o que decide e com quem 

decide (Hill, 2003; Lotta, 2019). 

 A complexidade inerente aos processos decisórios é um pressuposto literário. 

Segundo Hill (2003), os processos de decisão podem ser divididos em duas categorias, a 

saber: os processos que envolvem várias camadas de decisão, via mandato, denominados de 

multi-layering; e aqueles com níveis hierárquicos de decisão envolvidos em uma mesma 

instância, os multi-level.  

 De um modo geral, pode-se compreender as políticas públicas que envolvem a 

participação direta de estados e municípios dentro de uma federação, como sendo 

constituídas de níveis de decisão que se espalham entre união, estados, municípios e distrito 

federal, a depender da natureza da política pública. 

 Esta cadeia de decisores, possuem como característica comum, a legitimidade 

representativa e, portanto, poder de decisão durante o processo de implementação. Hill 

(2003) chama a atenção para a necessidade de consensos, negociações e sistemas de adesão 

para a efetivação da implementação. 

 Os processos de decisão denominados multi level caracterizam-se por vários níveis 

de decisão em um mesmo patamar administrativo. Deve haver um esforço coordenado de 

ações, e a presença da hierarquia no desenvolvimento dos processos, é uma característica 

deste tipo de modelo. 

 As políticas públicas desenvolvidas por uma única entidade da administração, 

costumam apresentar este modelo de processo decisório. É comum ações voltadas para 

políticas públicas de âmbito municipal ou até mesmo estadual, que se utilizam desta 

dinâmica. Percebe-se uma presença de mecanismos de estímulos e de controle das ações. O 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

57 

 

sucesso depende da capacidade de articulação, coordenação e previsibilidade e antecipação 

dos problemas.  

 Outro pressuposto de análise da implementação diz respeito a possibilidade de 

interação nesta fase das políticas públicas. Lotta (2019) descreve que o processo de 

implementação envolve diversos atores. Estes estão em diferentes níveis e inseridos em 

distintos contextos organizacionais e sociais. Alguns estão dentro da máquina pública, 

outros não. 

 A natureza dos atores envolvidos também muda. Alguns são estatais e outros não 

estatais. A participação cada vez maior das entidades sociais, movimentos organizados da 

sociedade civil, tais como ONG’s e outros, também contribui para o aumento da interação 

entre os atores (Abers, Silva & Tatagiba, 2018). 

  No campo acadêmico, segundo Lotta (2019), o interesse sobre o processo de 

implementação de políticas públicas, tem se centrado sobre alguns eixos, tais como: (a) o 

processo de tomada de decisão, e o teor político das políticas públicas; (b) estudos em nível 

organizacional, de forma a determinar como esta influencia no processo de implementação; 

(c) estudos voltados para a avaliação da efetividade das políticas públicas. 

 Existem dois tipos de abordagens que exercem certa hegemonia quando se trata de 

análise de implementação de políticas públicas: o que leva em consideração a fase de 

formulação da política, e o contexto normativo que a rege; o segundo dá ênfase aos 

elementos relacionados ao contexto de implantação (Lima & D’Ascenzi, 2013).  

 Este estudo opta pela segunda abordagem. Aquela que enfatiza as variáveis presentes 

nos contextos reais no qual as políticas são implementadas. Do ponto de vista da análise da 

situação ora em estudo, torna-se imprescindível que os elementos ligados às organizações 

em que o PHG foi implementado, sejam levados em consideração, como variáveis de 

controle, que permitem analisar o fenômeno. 

Esta abordagem de análise de implementação entende que a previsibilidade de 

sucesso, proposta pelos gestores, levando em conta o preparo prévio, ou o conhecimento da 

área, estudos prospectivos e demais ferramentas de controle, não se bastam para garantia do 

sucesso de uma determinada ação (Sabatier, 2007; Lima & Dascenzi, 2013). 

Daí advém dois questionamentos ao modelo anterior: a importância decisiva dos 

formuladores, e o de que a delimitação de metodologia, metas, objetivos e estratégias, 
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mesmo que claramente identificadas, são garantias do sucesso na implementação de 

determinada política. 

Para Elmore (1979) e Sabatier (2007), o sucesso de uma política pública é 

condicional. Está diretamente relacionado com a capacidade que os atores têm de influenciar 

os outros. A política pública muda à medida que é implementada, tendo em vista que se 

adequa às condições reais, dos sujeitos envolvidos, dos recursos disponíveis, e do nível de 

envolvimento das pessoas. 

Neste aspecto entra em cena um elemento chave para o sucesso de uma ação: o 

burocrata de nível de rua. Esta denominação foi empregada pela primeira vez por Lipsky 

(1981). Denomina a este como sendo o ator que está na ponta da ação, ou seja, aquele que 

está lidando em nível de rua com o cidadão, o usuário, aquele que sofre a ação da política 

pública. 

Ao observar o papel dos burocratas de nível de rua, Lipsky chama a atenção para 

como as tomadas de decisão deste influenciam no andamento do processo de 

implementação. Emergem daí dois aspectos que se sobressaem no que diz respeito ao 

trabalho destes sujeitos: o papel altamente discreto que exercem no contexto da 

implementação, e o razoável nível de independência que possuem com relação à autoridade 

superior. 

As condições de trabalho destes profissionais é um fator a ser analisado. São quatro 

aspectos que devem ser levados em conta e que influenciam no papel destes profissionais e 

no sucesso da ação: a oferta e adequação dos recursos disponíveis; o aumento progressivo da 

oferta do serviço; objetivos vagos e de difícil alcance; dificuldade em mensurar o 

desempenho destes profissionais (Lipsky,1981; Lima & D’Ascenzi, 2013).  

No caso concreto da PHG o papel dos burocratas de nível de rua torna-se relevante, 

tendo em vista que as ações desenvolvidas junto aos servidores das organizações são de 

responsabilidade destes profissionais. Por isso, qualquer análise sobre os avanços e limites 

desta política, deve levar em conta como foi o engajamento a partir das condições e aspectos 

anteriormente elencados.  

Como estes profissionais encararam a PHG, como foi o processo de seleção, 

capacitação dos agentes. Quais os materiais disponíveis para que pudessem desenvolver suas 

atividades. Quais tipos de feedback, ou quais ferramentas de controle foram utilizadas para 
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acompanhamento dos trabalhos. Estes são elementos que, para este trabalho, parecem ser 

informações necessárias, dada a importância destes atores no processo de implementação.  

Mas quem seriam estes atores no âmbito da PHG? Seriam os técnicos responsáveis 

pela implementação das ações no contexto das organizações. Os profissionais envolvidos 

com as atividades artísticas, desportivas, e de saúde e bem-estar, capacitados para 

desenvolver as atividades relativas ao programa no ambiente interno das secretarias, ou nos 

eventos de caráter mais abrangentes como festivais, campeonatos esportivos e outros. 

 

2.10 o Programa de Humanização da Gestão Pública 

 

  

No contexto brasileiro, o PHG surgiu no ano de 2011, oriundo de iniciativa do 

governador do Estado do Acre, a partir de escutas públicas. As escutas foram realizadas 

junto a servidores e usuários dos serviços públicos de Rio Branco, por meio de consultoria 

especializada. O proposito era de mensurar o grau de satisfação dos cidadãos com relação 

aos serviços prestados. Dessas escutas a equipe de governo identificou a necessidade de uma 

mudança na abordagem da gestão, que desse atenção a um melhor atendimento, em outras 

palavras, um atendimento humanizado (Souza; Medeiros & Nascimento, 2017). 

Inicialmente foi criada uma secretaria adjunta de humanização, diretamente 

subordinada à Secretaria de Gestão Administrativa (SGA). A missão desta secretaria era 

“desenvolver ações de humanização da gestão pública, realizando um programa de 

atividades voltadas para a melhoria das relações interpessoais, da comunicação, da 

sensibilização e da qualidade de vida do servidor” (Souza; Medeiros & Nascimento, 2017, 

pp. 3-4). 

Iniciava-se desta forma um processo de mudança na concepção do serviço público, 

partindo da premissa de que um servidor reconhecido e valorizado, pode transformar esta 

valorização em melhores serviços prestados ao cidadão. Este é, inclusive, um dos 

pressupostos inerentes ao ideário do gerencialismo. 

A busca pela eficiência e eficácia dos serviços públicos, passa pela mudança no olhar 

sobre o servidor público. O que está em jogo em última análise, é a potencialização dos 

serviços a partir da inserção de elementos motivacionais, de melhoria de qualidade de vida 

no trabalho e demais mecanismos de aumento de produtividade. 
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2.10.1 Onde tudo começou: o PROCON/Acre.  

 

A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) surgiu no Brasil a 

partir da criação do antigo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na década de 80.  

A sua origem está relacionada ao interesse popular nas questões ligadas à defesa do 

consumidor. Com a edição do código de defesa do consumidor, em 1990, o PROCON 

ganhou força e espalhou-se pelos Estados da Federação (Horta et al 2014). 

Ao assumir o governo do Estado do Acre em janeiro 2007, o Governador Arnóbio 

Marques, conhecido popularmente como Binho Marques, precisou de alguém com formação 

em Direito e um olhar diferenciado para cuidar do PROCON, do Estado. Foi então que 

convidou a senhora Francis Mary para estar à frente do órgão.  

Poetisa, atriz, advogada, e sempre envolvida com os movimentos sociais, Francis 

Mary, com identificação ideológica e partidária com a gestão, parecia preencher os 

requisitos que o governador procurava. O convite foi aceito e deu-se início a um novo 

modelo de gestão no PROCON do Estado do Acre.  

Os desafios iniciais encontrados foram a falta de motivação dos servidores, a 

carência de qualificação técnica e ausência de formação em relações humanas e atendimento 

ao público. Some-se a isso uma estrutura hierarquizada, e um corpo de servidores habituados 

a um ambiente organizacional pouco afeito à participação e colaboração. 

A gestora percebeu que eram necessárias ações que ao modificar a percepção dos 

servidores com relação ao seu papel e a importância do seu trabalho, melhorassem a 

qualidade do serviço prestado à população. Nesse sentido implantou algumas medidas 

iniciais, tais como a ampliação dos dias e dos horários do atendimento ao público; 

qualificação dos servidores por meio da oferta de cursos de capacitação na área de relações 

humanas, direito do consumidor e atendimento ao público. 

As mudanças não pararam por aí. Utilizando-se do seu conhecimento artístico, a 

gestora passou a incentivar a participação lúdica dos seus colaboradores, em reuniões 

semanais, nas quais as trocas de experiência e de talentos buscava tornar o ambiente de 

trabalho melhor e mais produtivo.  

Ao identificar que no âmbito da equipe, haviam membros da equipe que sabiam tocar 

violão, cantar, ou recitar um poema, estas pessoas eram convidadas a partilhar seus talentos 
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com os colegas, em reuniões reservadas à equipe, de modo que, a partir destas experiências 

coletivas, a identidade dos próprios servidores fosse fortalecida, e, consequentemente, a 

imagem e o serviço oferecido fosse aprimorado. 

A experiência demonstrou-se exitosa tendo em vista o aumento da produtividade 

percebido nos dois anos seguintes. O PROCON do Acre passou de 6.000 atendimentos no 

ano de 2006, para 15.800 atendimentos no ano de 2009 (Ministério da justiça, 2010).  

Com a melhora nos resultados, a equipe de gestão do PROCON percebeu que a aliar 

práticas lúdicas, e demais ferramentas de interação, que melhorassem a qualidade de vida e 

valorização do servidor, proporcionavam ganhos de efetividade e eficiência na prestação dos 

serviços. Foram sendo implementados no âmbito da organização, elementos oriundos da 

arte, da saúde e de outras áreas do conhecimento humano que agregavam ao trabalho 

realizado pelo órgão. 

Um exemplo destes resultados foi a construção de esquetes teatrais com o objetivo de 

abordar os assuntos relacionados ao direito do consumidor. Estas pequenas peças tinham 

todo o processo criativo elaborado no âmbito da própria organização, com a participação dos 

servidores. Depois de formatadas, eram encenadas em escolas, repartições públicas, eventos 

governamentais, e aos poucos, foram dando visibilidade às ações do PROCON nos diversos 

ambientes da sociedade. 

Outra experiência implementada era o cine pipoca. Esta ação consistia em passar 

filmes com temática voltada para a missão da instituição. Os filmes eram um instrumento de 

encontro e reflexão dos servidores com o seu papel e o papel institucional no âmbito da 

sociedade. As sessões eram semanais e contavam com um bom número de participantes.  

O processo decisório também sofreu mudanças. O estilo top down adotado até então, 

seria substituído pelo bottom up. A gestão abria espaço para sugestões e intervenções dos 

servidores no que tange à ação da instituição. Além disso, havia a preocupação em 

identificar as habilidades pessoais de cada servidor, de modo que sua capacidade fosse 

colocada ao serviço da organização. 

No que tange ao significado do trabalho, Kubo (2009, p. 319) afirma que “o trabalho 

tem sido visto não apenas como forma de se obter renda, mas como atividade que 

proporciona realização pessoal, status social, possibilidade de estabelecer e manter contatos 

interpessoais, e dessa forma uma vida mais significante”. 
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A percepção da ideia de trabalho foi se modificando no decorrer do tempo no interior 

do PROCON. A ideia do trabalho apenas como uma fonte de renda foi sendo conjugada ao 

sentido da missão. Cada servidor compreendendo que era uma peça importante no contexto 

da missão da instituição. Uma ampliação da visão sobre o trabalho e sobre a significância do 

servidor público perante esta realidade. 

A ideia do trabalho como conceito abrangente também é compartilhada por 

Rodrigues et al (2017). Para os autores os sujeitos entendem o trabalho para além de uma de 

fonte de subsistência, o meio pelo qual estes estabelecem laços com o social. O trabalho 

constitui-se em um instrumento de inserção no coletivo, de construção de identidade. 

Na prática a gestão do PROCON do Estado do Acre, ao inserir elementos 

interdisciplinares tais como o teatro, a dança, o cinema, o cuidado com a saúde, a psicologia 

do trabalho, dentre outros, percebeu que esta interação era benéfica para o desenvolvimento 

das atividades do órgão, aperfeiçoando o seu potencial de efetividade. 

 Aliar técnicas de ludicidade, interdisciplinaridade no interior das organizações 

públicas era até então uma novidade. Não haviam relatos de experiências no Brasil. Por 

certo que no âmbito da iniciativa privada há muito se utilizava dos conceitos de 

humanização do trabalho, de valorização do trabalhador, com casos como o da Toyota, no 

Japão. 

O embrião daquilo que viria a ser um programa de governo, com dimensões bem 

mais robustas, estava sendo gerado incipiente no interior do PROCON. Não havia na 

ocasião, uma estratégia definida, um plano pré-estabelecido a ser cumprido. As ações foram 

se desenvolvendo de modo orgânico, a partir dos desafios quotidianos enfrentados pela 

gestão.  

Francis Mary relata que no período em que estava à frente do PROCON buscava por 

experiências semelhantes às que ocorriam no órgão, em outros entes federativos, ou em 

nível federal, mas não encontrava nada semelhante. Era a responsável por pensar, estruturar 

e implementar junto com sua equipe algumas das ações de inovação que foram incorporadas 

ao órgão.  

O processo de humanização da gestão estava em curso, de modo inicial, espontâneo e 

experimental no âmbito da gestão. Os resultados positivos alcançados pelo PROCON 

chamavam atenção dentro e fora do Estado. O órgão foi citado como exemplo de iniciativa e 
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inovação na gestão e ganhou destaque inclusive no cenário nacional (Ministério da Justiça, 

2010). 

A equipe de gestão do PROCON era composta por pessoas que foram incorporando à 

uma expertise de construção de política pública em humanização da gestão, à medida em 

que colaboravam com o processo de implementação, das ações. Esta equipe seria muito 

importante para o futuro do processo de expansão da inserção do programa e práticas de 

humanização na gestão do Estado do Acre. 

Ao término do governo de Binho Marques em fins de 2010, o PROCON encontrava-

se remodelado, com estrutura física e material melhorada, e com ações internas e externas 

que colocaram o órgão em destaque no cenário da máquina pública estatal. A projeção das 

ações que o órgão desenvolvia chamou a atenção da comunidade de um modo geral, mas 

também dos gestores que iriam assumir o governo do Estado no período seguinte. Era o 

início de um novo governo. 

 

2.10.2 O período de 2011 a 2012: gênese da política de humanização da gestão. 

 

Com o fim do mandato de Binho Marques, o médico infectologista Sebastião Viana 

das Neves, conhecido politicamente como Tião Viana é eleito governador do Estado para o 

mandato que iria de 2011 a 2014. Era o terceiro governo do mesmo partido e grupo político 

eleito consecutivamente, o que levava ao desgaste comum aos que permanecem por tanto 

tempo à frente da gestão. 

Durante o processo de transição verificou-se dificuldades relativas à administração 

pública, tais como: gestão centralizada, deficiência no atendimento ao público e carência de 

maior interação entre os órgãos. Dentre as causas identificadas, estavam a desmotivação dos 

servidores, além de uma cultura de desvalorização do servidor público. 

 Além destes, as negociações salariais, a defasagem dos planos de cargos, carreiras e 

salários das categorias, dentre outros elementos de tensão, se tornavam cada vez mais 

frequentes nos ambientes de discussão, e de certo modo, influenciavam no animus do 

servidor público. 

 Ciente deste fato, o governo que assume o poder trata de realizar um diagnóstico do 

clima organizacional das secretarias (Secretaria de Estado de Planejamento, 2013; Souza, 

2020). O objetivo deste estudo foi traçar um panorama da situação dos órgãos, e de seus 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

64 

 

servidores, no que tange à visão com relação à gestão, seu trabalho, e sua relação com os 

colegas e superiores. 

 Os resultados apresentaram um quadro preocupante: de um modo geral, o servidor 

público do Estado do Acre apresentava-se desmotivado, se sentia desvalorizado pelo poder 

público, e encarava seu trabalho como sendo irrelevante para a gestão e o serviço público 

como um todo. Além disso, o ambiente de trabalho simbolizado pelas condições materiais, 

bem como as relações com os colegas, apresentava, em geral, sinais de desgaste. 

 Neste contexto de desgaste dos servidores públicos com o governo do Estado, é que 

o Governador Tião Viana convida Francis Mary para desenvolver um programa voltado para 

a valorização do servidor, de modo a fazer com que a autoestima, realização profissional e 

pessoal, refletisse em uma melhora dos serviços prestados à comunidade. 

A experiência do PROCON chamou a atenção da gestão, que tinha como objetivo 

expandir esse conceito para todo o aparato estatal. O PHG foi um esforço do governo do 

estado no sentido de dar vazão a uma série de demandas reprimidas que se encontravam no 

interior da gestão pública, mais precisamente, no servidor público. 

 Como todo programa o PHG foi o resultado de uma série de fatores os quais se 

refletiam na realidade material encontrada, nas condições concretas de gestão, além da 

conjugação de forças formadas pelos grupos de interesse envolvidos em qualquer processo 

de gestação, planejamento e implementação de políticas públicas. 

 É de interesse deste trabalho compreender e descrever o processo que resultou na 

concepção desta política. Quais atores envolvidos, quais arranjos institucionais foram 

necessários, e como se deu a conjugação de forças que deu origem ao PHG. Identificar e 

compreender o papel dos atores, a sua identidade, motivações e demais elementos que 

forjaram esta política pública. 

 Para compreender o papel do programa no contexto da governança estadual, faz-se 

necessário uma análise do plano plurianual que norteou as ações do governo no período de 

2012 a 2015. Esta análise se justifica uma vez que no referido plano estão descritos 

conceitos, metas, objetivos e estratégias relativas aos projetos a serem desenvolvidos. 

 

2.10.3 Plano Plurianual do Governo do Estado do Acre (2012-2015). 
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 O plano plurianual (PPA) no Brasil está previsto na Constituição Federal no seu 

artigo 165, no qual especifica que tanto este quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), e a Lei Orçamentária Anual (LOA), são de iniciativa do poder executivo 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 2016).  

 O PPA é um instrumento de definição de metas (Di Pietro, 2017). Como visto 

anteriormente a Constituição traz três mecanismos que o gestor público pode utilizar para 

estabelecer objetivos e encaixá-los em períodos de tempo, dentro do prazo de duração da 

gestão.  

 O prazo de execução do PPA é de quatro anos. Neste período as diretrizes, objetivos 

e metas estabelecidos em seu conteúdo devem ser perseguidos. Na sua forma o PPA é 

constituído de eixos temáticos, dentro dos quais são inseridas as metas. Importante salientar 

que o PPA começa a vigorar no segundo ano de mandato de um governante, indo até o 

primeiro ano do mandato seguinte. Isto se justifica pela necessidade de se dar continuidade 

aos programas, como também, tempo para planejamento do governante que assume o 

mandato (Medauar, 2018). 

 O Constituinte deu especial atenção ao PPA, tanto é que se observa no parágrafo 1° 

do artigo 167 que “Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade” (Constituição da República Federativa do 

Brasil, 2016, pp 21-22). 

 No âmbito da administração estadual, o PPA recebe a mesma atenção. De um modo 

geral as constituições estaduais seguiram os mesmos princípios da Magna Carta. Não foi 

diferente no Estado do Acre, em que o planejamento orçamentário está pautado na mesma 

tríade: PPA, LDO e LOA. 

 Na Constituição do Estado do Acre o PPA encontra-se no art. 150, que traz 

exatamente o mesmo texto presente na Constituição Federal. O art. 151 traz a definição do 

que seja o PPA, que seria em outras palavras o instrumento que trata das “diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública estadual (...)” relativas a programas cuja duração 

seja continuada (Consttuição do Estado do Acre, 1989, p. 21). 

O plano plurianual apresentado pelo governo do Estado para os anos de 2012 a 2015, 

com o nome Plano Desenvolver e Servir, foi apresentado sob forma de lei a qual recebeu o 

número 2.524, de 20 de dezembro de 2011 (2011). No seu art. 1° é apresentada a natureza da 
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lei, que, seguindo o prescrito na Constituição do Estado, apresenta “orientação estratégica do 

Governo para as despesas de capital e outras delas decorrentes neste período, bem como as 

relativas aos programas de duração continuada (...)” (Lei 2.524, 2011, p.4). 

O Art. 2° traz as diretrizes nas quais estão assentadas as metas presentes no plano, 

como: economia sustentável; acesso universal aos serviços públicos; qualidade na educação; 

desenvolvimento social; igualdade racial e de gênero; socialização dos bens culturais; 

esporte e lazer para o desenvolvimento; participação popular  e controle social; gestão 

democrática; habitação como condição de cidadania; saneamento ambiental universal; 

gestão ética, eficiente, eficaz e efetiva (Lei 2.524, 2011). 

O artigo seguinte trata da estrutura e organização do plano. A atuação governamental 

é manifesta no PPA com a denominação de programas que foram divididos em quatro 

grupos: programas temáticos; programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado; 

programas especiais; programas complementares. 

 Os programas temáticos são a própria agenda do governo. Expressam-se por meio de 

políticas públicas entregues aos cidadãos. Pode-se dizer que são a marca da gestão, uma vez 

que implementa programas e políticas próprias e com as metas da gestão do período. 

 O governo possui uma máquina administrativa com estrutura que requer uma 

manutenção, aperfeiçoamento, a fim de prestar um melhor serviço à população. Os 

programas que buscam dar a continuidade e melhora da máquina administrativa foram 

classificados como os que tratam da gestão, manutenção e serviços ao Estado. 

 Com os recursos escassos, os Estados brasileiros encontram-se com pouca margem 

para desenvolver programas com seus próprios meios. Daí surge a necessidade recorrente de 

se buscar parcerias com instituições de fomento, bancos e demais parceiros dentro e fora do 

país. Os programas que recebem aporte nesta modalidade foram chamados de programas 

especiais. 

 O Estado previa à época da apresentação do plano uma parceria significativa com o 

governo federal, no qual viria a maior fonte de recursos para a implementação de programas, 

um montante de 2,84 bilhões de reais, que representa aproximadamente 60% do total de 

recursos captados (Lei 2.524, 2011). 

 Outra fonte de recursos importante são as operações e crédito junto a agências 

fomentadores, tais como bancos, com destaque para Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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(BNDES) e a Caixa Econômica Federal. Estes representam cerca de 36 % do total de 

recursos captados. 

 Há programas que são de iniciativa do governo federal e que necessitam de uma 

contrapartida dos estados para que se desenvolvam. Os entes precisam fornecer muitas vezes 

mão-de-obra, material, recursos financeiros ou outro meio necessário para a realização do 

programa. Para ações com esta natureza o plano denominou de programas complementares. 

Na Gráfico 2 observa-se a distribuição destes recursos. 

 

Programas temáticos

Programas de gestão, manutenção e serviços do Estado(Executivo)

Programas de gestão, manutenção e serviços do Estado(Legislativo e Judiciário)

Programas complementares

31%
7%

1%

 

                                        Gráfico 2. Distribuição de recursos entre os programas do PPA 2012-2015. 

                                         Fonte. Elaboração do autor com base em: Lei 2.524 (2011) 

 

De acordo com o documento de apresentação do PPA, o plano foi construído a várias 

mãos. Com participação popular de caráter decisório. Ao todo 770 lideranças, de todos os 

municípios do Estado atuaram na construção do plano. Os gestores proporcionaram uma 

formatação adequada de modo a atender às necessidades organizacionais para efetivação das 

propostas. 

Metodologicamente o PPA do Estado do Acre dos anos de 2011 a 2015 fundamenta-

se no trabalho de Carlos Matus (Rieg et al., 2014). Matus foi ministro de planejamento de 

Salvador Allende, no Chile. Com a queda do governo, Matus passou a estudar o que dera 

errado com o governo, ao tempo em que desenvolvia o substrato teórico de sua metodologia.  

O planejamento estratégico situacional (PES) foi uma metodologia desenvolvida por 

Matus. Identifica-se um determinado problema, seguido de uma análise de possíveis causas. 
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A partir daí, com o envolvimento de diversos atores diretamente relacionados com a questão 

parte-se para o segundo momento. 

Uma vez definido o problema e suas possíveis causas, é hora do enfrentamento das 

questões. As estratégias devem passar por uma análise da viabilidade política de 

implementação. A oportunidade política deve preceder à ação. Caso não haja na ocasião, 

deve-se criar mecanismos políticos para que aconteça. 

O PES possui três características básicas: o planejamento parte dos problemas e não 

dos objetivos; é fundamentalmente subjetivo; reconhece que o futuro é incerto e impossível 

de ser predito. Antes de analisar a estrutura metodológica do PES, cabe uma reflexão sobre 

cada uma de suas características, tendo em vista ser relevante para o entendimento do PPA 

Desenvolver e Servir. 

Ao partir da identificação dos problemas, o PES busca entender, sob a ótica daqueles 

que se encontram envolvidos com a problemática em questão, quais seriam os elementos que 

a constituem e as suas causas, para, então, se estabelecer um plano de ação para solucioná-

los. 

A característica subjetiva do PES se revela ao abordar o mundo real a partir da ótica 

dos indivíduos. Aqueles que estão envolvidos com a situação-problema. A interpretação do 

problema se constrói a partir da percepção dos sujeitos, cada um com sua impressão pessoal, 

suas expectativas e experiências. Estes aspectos presentes na identificação tornam a análise 

fundamentalmente subjetiva. 

O PES reconhece que o futuro é incerto, e que dessa forma não se pode predizê-lo. O 

futuro deve ser criado a partir das possibilidades existentes. No PES o futuro recebe o nome 

de Cenário. O plano gerado sob a perspectiva do PES irá agir sobre este quadro futuro (Rieg 

et al., 2014). 

No PPA a análise dos desafios a serem enfrentados pela gestão, parte de um quadro 

diagnóstico realizado a partir das percepções de 770 lideranças sociais, por meio de oficinas 

que foram desenvolvidas nas cinco regionais do Estado (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, 

Tarauacá/Envira e Juruá). 

Na Figura 4 observa-se a dinâmica estrutural do PES. São quatro momentos 

interativos que formam um ciclo em que as etapas se inter-relacionam, formando a dinâmica 

do programa. É constituído de quatro fases: o momento um, denominado de explicativo; o 
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momento dois, normativo; o momento três, estratégico; e o quarto, operacional (Rieg et al., 

2014). 

Como observado na Figura 4 o primeiro ponto diz respeito à gênese do problema. Os 

trabalhos sobre PES são pacíficos em afirmar que a detecção do problema como tal, parte do 

gestor. Em outras palavras, o problema constitui-se em determinada situação a qual o gestor 

identifica como inapropriada ou carente de aperfeiçoamento (Araújo & Rodrigues, 2017). 

O PPA Plano Desenvolver e Servir parte justamente da primeira etapa, observado na 

Figura 4. O diagnóstico da situação do Estado em seus vários aspectos, foi levantado a partir 

da construção coletiva de lideranças sociais, dos municípios que compõem as regiões 

socioeconômicas do Estado do Acre, nas páginas 28 a 33 do referido plano.  

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática da estrutura do PES  

Fonte: Rieg et al. (2014).  

 

  

 O segundo momento observado no quadro esquemático Figura 4 está relacionado às 

estratégias para atacar os problemas identificados. Diante do problema, constroem-se 

quadros que são as perspectivas de futuro sobre a situação-problema. O PPA do Estado do 

Acre no período de 2012 a 2015 apresentou a estratégia de ação, a partir da divisão em cinco 

Momento 1: Explicar como 

nasce e se desenvolve o 

problema. Explicar a realidade 

por meio da apreciação 

situacional. 

Momento 4: Atacar o 

problema na prática, 

realizando as operações 

planejadas. Utilizar-se do 

cálculo, ação e correção no dia 

a dia. 

Momento 3: Analisar a 

viabilidade do plano ou 

verificar o modo de se 

construir sua viabilidade. 

Definir possibilidades 

Momento 2: Fazer planos 

para atacar as causas do 

problema mediante 

operações. Conhecer o 

plano por meio de apostas. 
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eixos norteadores: economia sustentável; desenvolvimento social; infraestrutura e 

desenvolvimento urbano; educação, saúde e segurança, gestão pública. 

 Cada um destes eixos agregava programas relacionados à temática. Fiel aos 

princípios da PES, o PPA traz a ideia de projeção de cenários futuros como forma de 

enfrentamento aos desafios encontrados no diagnóstico situacional: 

Planejamento não é predição. O futuro não existe no presente e não é previsível. O 

essencial do planejamento é exercer a capacidade humana de construir o futuro. 

Neste sentido, é um instrumento de liberdade, de escolha do futuro. É pensar antes 

de agir, imaginando possibilidades de solução no hiato entre a situação existente e a 

aspiração humana. (Lei 2.524, 2011, p. 34).  

Os momentos três e quatro estão de certa forma relacionados. A partir do diagnóstico 

da situação, a construção de uma situação política que permita a implementação de 

estratégias de enfrentamento, são partes de uma construção, que “Construídos a origem e o 

destino, a situação atual e a situação desejada, resta ao planejamento o desenho da trajetória 

que leva de um ponto ao outro”  (Lei 2.524, 2011, p. 1).  

2.10.4 O Programa de Humanização da Gestão no PPA (2012-2015). 

 

 O Programa se encaixa nas diretrizes do governo, tendo em vista a busca pela 

melhoria no atendimento, conforme exposto no excerto a seguir:  

As diretrizes das políticas do Governo são continuar valorizando o ser 

humano, com o intuito de proporcionar um maior bem-estar aos servidores 

e melhorar a qualidade de atendimento ao cidadão. Tais medidas incluem a 

capacitação continuada, participação na tomada de decisão e a cooperação 

solidária nas atividades profissionais. De forma que, estarão presentes os 

conceitos de gestão por competência e uso de ferramentas de avaliação de 

desempenho (Lei 2.524, 2011, p.110). 
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Do trecho acima depreende-se que o programa está assentado sobre duas diretrizes 

básicas: gestão por competência, e avaliação de desempenho. Estes dois elementos presentes 

no PPA parecem apontar para aquilo que viria a ser um desenrolar do Programa. A gestão 

por competência, um elemento da gestão de recursos humanos, que nas palavras de Dutra, 

Hipólito e Silva (2000, p.163) seria “saber ser e saber mobilizar conhecimentos em 

diferentes contextos”. 

De acordo com o exposto anteriormente, o plano plurianual foi dividido em cinco 

eixos estratégicos. Estes foram subdivididos em seções denominadas áreas de resultado. O 

PHG estava situado no eixo estratégico Gestão Pública, inserido na área de resultado 

Comunicação. Na Figura 5 observa-se graficamente a disposição dos programas dentro do 

eixo estratégico Gestão Pública. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disposição esquemática do eixo Gestão Pública no PPA nos anos de 2012 a 2015. 

          Fonte: elaboração doa utor, com base na Lei 2.524 (2011). 

 

As páginas 110 e 111 do Plano Plurianual, são dedicadas ao Programa de 

Humanização da Gestão. Esta seção explicita o quadro diagnóstico do clima organizacional 

do Estado, por meio de uma amostragem realizada junto à secretaria de gestão 

administrativa (SGA). 

Eixo Estratégico: 

Gestão Pública 

Área de Resultado: 

Comunicação 

 

Programa: 

Humanização da 

Gestão Pública 

 

Programa: 

Programa de 

capacitação dos 

servidores 

 

Área de Resultado: 

Gestão e Finanças 

Públicas  

Programa: 

Inovação da Gestão 

 

Área de Resultado: 

Comunicação e Tecnologia da 

Informação  
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Comunicação e Tecnologia 
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 De acordo com o PPA o objetivo do programa é “Promover a cidadania, a 

integração, sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários com foco na 

humanização do servidor, promovendo a consequente melhoria do atendimento” (Lei 2.524, 

2011, pg.110). 

 Ainda do exposto no PPA a caracterização do programa foi estabelecida em cinco 

pontos, conforme descrito no Quadro 3.  

 

Características previstas no PPA Descritiva 

Incentivos para que o ambiente e a prestação do 

serviço público se tornassem mais humanizados. 

Desenvolvimento de atividades voltadas para a 

melhoria do clima organizacional, com vistas a 

ganhos de qualidade no serviço público. 

Estimulação, sensibilização e motivação de 

gestores, servidores e usuários para tornar o 

serviço público mais humanizado. 

Ampliação das atividades do programa, de modo 

a envolver diferentes atores tanto servidores 

quanto o cidadão, em um esforço conjunto de 

ações. 

Promoção do relacionamento interpessoal e o 

atendimento interno e externo mais humanizado. 

Incentivar por meio de práticas colaborativas, o 

relacionamento interpessoal no interior das 

organizações, como forma de aumentar a 

autoestima e a identificação com o trabalho e a 

instituição. 

Inserção no dia a dia das entidades e órgãos, 

práticas de melhoria da qualidade de vida no 

trabalho. 

Propiciar a inserção de atividades que promovam 

a melhoria da qualidade de vida com vistas a um 

ganho de produtividade e autorrealização. 

Estimulação da construção do senso de 

pertencimento dos servidores em relação ao 

serviço público, entidades e órgãos, construindo 

atitudes, como proatividade e responsabilidade 

social, cidadã e ambiental. 

Incentivar mecanismos de identificação do 

servidor com a instituição. Por meio de ações em 

conjunto com outros entes da administração, 

promover a percepção do sujeito como parte 

importante da organização. 

     Quadro 3. Objetivos do Programa de humanização descritos no PPA. 

      Fonte: elaboração do autor com base em: Lei 2.524 (2011).  

  

 

Como meta inicial estabeleceu-se o percentual de 40% dos órgãos e entidades 

inseridos de forma direta ou indireta nas atividades desenvolvidas pela Secretaria de 

Humanização, quer sejam pela realização de atividades artísticas, desportivas ou de 

convivência (Lei 2.524, 2011).  

 

2.11 A Secretaria Adjunta de Pessoas e Humanização  

 

 

  

A constituição da Secretaria Adjunta de Humanização surge da necessidade de um 

trabalho de sensibilização junto aos servidores, por meio da arte e do estímulo a práticas que 
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melhorem a qualidade de vida, mas principalmente da articulação, capacitação e discussão 

de ideias visando à consolidação da Política Estadual de Humanização da Gestão Pública. 

Do ponto de vista estratégico, houve a preocupação de se vincular os trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), às ações da diretoria de 

humanização, daí o surgimento da Secretaria Adjunta de Humanização da Gestão Pública 

(SHG).  

A configuração administrativa da SHG é composta de três departamentos, a saber: 

 Departamento de Qualidade de Vida (DQV); Departamento de Sensibilização e Arte 

na Gestão (DSAG); Departamento de Articulação de Ações em Humanização (DAAH), 

além da Diretoria de Humanização (DH).  

Completam o organograma da secretaria adjunta dois agentes responsáveis pela 

fluidez da política: os representantes da SAHG nas secretarias e os burocratas de nível de 

rua (BNR). No tocante aos primeiros é importante destacar que não se trata de servidores 

vinculados à secretaria de humanização, mas que atuam nas próprias secretarias, ou seja, 

pertencentes ao quadro próprio de cada órgão. 

O papel destes servidores no âmbito da política é viabilizar as ações no interior da 

secretaria. Em sua maioria são chefes do setor de pessoas, que devido ao conhecimento que 

adquirem junto aos servidores, trabalham como facilitadores no processo de inserção das 

ações junto aos colaboradores de cada secretaria.  

Em cada secretaria do estado existe um representante que mantém contato 

permanente com o Departamento de Sensibilização. Dentre as suas atividades estão a de 

divulgar o calendário de ações da SHG para o seu órgão. Geralmente as ações acontecem 

mensalmente. Outro trabalho é a mobilização dos servidores para que participem das 

atividades, trabalhando os fatores motivacionais. 

Os servidores que são a referência da SHG nos órgãos participam de 

formação/capacitação, no sentido de estarem inteirados do teor do programa, metodologia de 

aplicação e estratégias de envolvimento a serem trabalhadas junto aos servidores para que 

venham a interagir nas ações propostas. 

Na base do fluxo encontram-se os burocratas de nível de rua (BNR).  São 

profissionais com perfil multifacetado, indo de massoterapeutas a músicos. São responsáveis 

pela implementação das ações no interior das organizações. Dentro de cada especificidade 
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de atuação os BNR levam até os servidores as atividades que são desenvolvidas pela política 

de humanização da gestão. 

O tipo de vínculo varia entre os profissionais. Varia também a atuação de cada um, 

levando em conta o tipo de atividade que é promovida. Desta forma, o programa conta com 

a participação de profissionais com diferentes formações, ou em formação, tendo em vista 

possibilitar a participação de estagiários. Na Figura 6 observa-se o fluxograma da SAHG.  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organograma da Secretaria Adjunta de Pessoas e Humanização  

Fonte: elaboração do autor com base nas entrevistas. 

Legenda: CEC: Cargo em Comissão; EST: Estagiário; TERC: Terceirizados. 
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A dinâmica organizacional da Secretaria Adjunta de Humanização, em se tratando de 

organograma, pode ser dividida em duas fases para fins de análise: uma fase interna e outra, 

externa. A segunda é uma complementação da primeira do ponto de vista operacional das 

ações desenvolvidas pela secretaria. A seguir, discrimina-se cada uma destas fases. 

A fase interna, está relacionada à dinâmica que ocorre no interior da própria 

secretaria, marcada pelas relações hierárquicas estabelecidas pelos setores que a compõe. O 

modelo proposto na Figura 5 aponta para formato piramidal e orgânico (Silva, 2005; Aguiar 

& Martins, 2006). 

A composição organizacional apresenta um núcleo estratégico formado pela 

Secretária de Humanização, e a Diretoria de Humanização. O núcleo estratégico é o 

catalizador das políticas públicas. É um traço do modelo gerencial de gestão pública 

(Bresser-Pereira, 2001; Cardoso Júnior, 2011). Sua função é coordenar as ações de 

implementação da política pública, com base em uma relação de afinidade política junto aos 

escalões superiores da administração estadual. 

No nível burocrático intermediário observa-se a presença de quatro departamentos 

que dão suporte administrativo às ações da secretaria: departamento de qualidade de vida, de 

sensibilização, de arte e da Rede Estadual de Humanização. A organização interna de cada 

departamento obedece a uma hierarquia funcional, composta pelo chefe de departamento, 

tendo abaixo a equipe formada por servidores com basicamente três tipos de vínculos: os 

estagiários, terceirizados e cargos em comissão. 

A composição dos departamentos varia de acordo com a função administrativa no 

âmbito da sua missão de governo. Um exemplo disso é o departamento de arte, cuja 

formação do quadro é composta por servidores com formação em Artes Cênicas, Música, 

Dança e afins. 

A fase externa engloba a ação da Secretaria de Humanização junto às demais 

secretarias do Estado. Nesta fase há o feedback entre as propostas levadas pela Secretaria 

aos órgãos, e a apresentação das necessidades destes junto à Secretaria. Desta troca surgem 

novas propostas de ação. O elo nesta fase tem ênfase no departamento de sensibilização 

junto aos representantes da rede de Humanização situados em cada órgão. 

No que tange ao fluxo de decisões, ainda observando a Figura 6, percebe-se a 

maneira pela qual as decisões e as ações foram se estabelecendo no seio da secretaria 

adjunta. O núcleo estratégico neste caso, capta, filtra e elabora uma proposta de demandas, 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

76 

 

que podem vir a se tornar ações. A partir disso ordena despesas, proporcionando viabilidade 

às atividades gerais da secretaria.  

A diretoria de humanização, neste contexto trabalha como o suporte do secretário, 

servindo de ponte entre este e as departamentos que completam o organograma da secretaria.  

Ao mesmo tempo em que atua no suporte ao secretário, a DH também operacionaliza suas 

ações em atendimento às demandas oriundas dos departamentos. 

No nível dos departamentos, há uma troca mútua de informações. Embora cada setor 

desenvolva atividades próprias, com demandas e missões específicas, as ações 

desenvolvidas necessitam de suporte de pessoal bem como de informações, o que leva a uma 

troca permanente entre os departamentos, e entre estes e a DG, bem como com o secretário.  

Em suma, em que pese a distinção de papel, as unidades componentes da secretaria 

adjunta de humanização, no período ora analisado, desenvolveram um ambiente de trabalho 

caracterizado pela partilha de informações, suporte e apoio às ações. Além disso, percebeu-

se a partir dos dados levantados junto aos relatórios de gestão, como também por meio das 

entrevistas, que a construção das estratégias de ação e o processo de tomada de decisão, se 

caracterizam como o modelo proposto por Lousada e Valentim (2011), denominado modelo 

orgânico de tomada de decisão. 

Neste modelo o processo de tomada de decisão se consubstancia a partir de três 

fases, a saber: o reconhecimento das informações geradas no âmbito da organização; 

compartilhamento das informações internamente; a preservação das informações. A seguir 

detalha-se cada uma destas fases, enquadrando-as no âmbito da SAHG. 

A primeira fase se caracteriza pela identificação dos fluxos de informações, geradas 

tanto em nível documentação, quanto de ações. Busca-se em cada setor os agentes 

responsáveis pela formulação das informações, ou aqueles que podem vir a ser produtores de 

informação. 

As informações geradas no âmbito da SAHG, em seus departamentos, e que de 

alguma forma poderiam influenciar na tomada de decisão, eram mapeadas, seus fluxos 

discriminados, e os agentes que forjavam tais dados, tornavam-se responsáveis e ao mesmo 

tempo, contribuintes da gestão. 

A segunda fase do processo de tomada de decisão orgânico, consiste na disseminação 

e uso das informações produzidas no interior da organização (Lousada & Valentim, 2011). 

Trata-se de uma fase importante dentro do processo, uma vez que as informações nesta etapa 
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devem estar disponíveis, atualizadas e serem confiáveis do ponto de vista dos dados, a fim 

de ser utilizada no processo de tomada de decisão. 

Fundamental para isso a criação de ferramentas que viabilizem o acesso a tais dados. 

Nesse sentido, os bancos de dados disponíveis em softwares devem ser utilizados, e 

disponibilizados para todos os integrantes dos níveis hierárquicos envolvidos com a tomada 

de decisão.  

No organograma, Figura 6, percebe que a partilha de informações obedece a um 

fluxo dinâmico e constante, tanto entre os níveis superiores, intermediários e inferiores da 

cadeia organizacional. Esta dinâmica permite entre outras coisas, uma atualização constante 

do quadro de informações disponíveis além de fornecer aos chefes de departamento, bem 

como ao secretário adjunto, condições de análise das fases dos projetos a serem 

desenvolvidos ou em aplicação. 

Finalmente na terceira fase do processo de tomada de decisão orgânico, encontra-se a 

preservação das informações (Lousada & Valentim, 2011). Preservar informações antes de 

tudo, sugere uma classificação entre os níveis de importância de cada uma. O modelo sugere 

três níveis, que seriam: as de alto grau de importância, as de nível intermediário; e as de 

curto período. 

O que se busca com esta classificação é justamente identificar quais informações são 

necessárias para quais ações, em que tempo e por qual período é essencial. Para isto, a 

organização deve estabelecer um banco de dados com esta categorização, contendo as 

informações relacionadas às ações desenvolvidas. 

No caso da SAHG, as informações estavam gravadas na intranete da organização. 

Esta opção além de proteger os dados, também permitia um compartilhamento entre os 

servidores, de forma a tornar o fluxo de dados mais dinâmico, relacionando a construção e o 

armazenamento de informações às ações desenvolvidas pelos projetos. 

De um modo geral, percebeu-se um esforço por parte da SAHG, de estabelecer uma 

dinâmica de tomada de decisão, que muito se assemelha ao que propõem Lousada e 

Valentim (2011). Todo o fluxo de formulação de dados, compartilhamento de informações e 

armazenamento de indicadores, caracterizam-se como um processo democrático, dinâmico e 

aberto, de modo a tornar a secretaria mais apta a enfrentar os desafios da implementação do 

programa de humanização da gestão. 
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As estruturas organizacionais podem ser entendidas como a soma dos modos de 

divisão do trabalho, somado à forma como a coordenação é aplicada sobre as tarefas a serem 

desenvolvidas. As organizações tendem a tomar uma forma estável a fim de adequar os 

fluxos internos às necessidades das tarefas a serem efetivadas (Silva, 2005; Mintzberg, 

2009) 

Mintzberg (2009) sugere cinco configurações de organização: estrutura simples; 

burocracia mecanizada; burocracia profissional; forma divisionada; Adhocracia. Cabe aqui 

uma reflexão sobre os elementos apontados por Mintzberg (2009) e que podem ser 

identificados na SAHG, no que tange aos aspectos internos enquanto organização. Esta 

análise nos ajuda na compreensão das características dos processos decisórios, bem como no 

encaminhamento dos fluxos internos, que vem a influenciar o processo de implementação da 

política pública proposta pela secretaria, foco deste estudo. 

Do ponto de vista dos recursos de coordenação, a secretaria caracteriza-se de 

estrutura simples, uma vez que supervisão ocorre de maneira direta, por meio de chefias 

setoriais. Esta formatação é bastante comum em repartições públicas, dada a necessidade de 

controle dos resultados e métrica das decisões que servem de subsídio para ações futuras. 

A parte-chave da organização mescla-se entre o núcleo estratégico e o nível 

intermediário burocrático. Caracterizando a organização entre a de estrutura simples e forma 

divisionalizada. Isto se justifica pela complementaridade das ações, que envolve a fase de 

planejamento, consubstanciado pelos recursos disponíveis, frutos das relações institucionais 

e políticas estabelecidas com atores externos, em evidência, os do escalão superior da gestão 

estadual. 

Configura-se como modelo organizacional de estrutura simples, os parâmetros de 

design da secretaria. A dinâmica de decisão aponta para uma descentralização. Com fluidez 

processual e participação orgânica dos setores, com características colaborativas, o que 

sugere relações hierárquicas menos rígidas. 

Observa-se uma mescla entre os modelos de estrutura simples e o de burocracia 

profissional, que pode caracterizar a organização em análise, dada a presença de traços no 

tocante à formação. A recente constituição da secretaria, com objeto ainda em construção, 

com corpo técnico de características jovem, além de um ambiente complexo no que diz 

respeito às ações e dinâmica de ações, envolvendo atores de diversos campos. 
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Deste modo, a partir do modelo de organização proposto por Mintzberg (2009), 

observa-se que a Secretaria Adjunta de Humanização da Gestão aponta para traços 

característicos de estrutura simples, que ora apresenta forma divisionada, ora burocracia 

profissional. É preciso observar que nenhum modelo se basta, ou tem a pretensão de 

enquadrar definitivamente determinada organização, pela própria complexidade do objeto 

analisado. No entanto, é válido o esforço de compreender como o modelo organizacional 

adotado pela secretaria sugere elementos que permitem uma melhor compreensão da 

dinâmica que dá origem às ações no âmbito da política pública. 

 

2.11.1 O processo de concepção do PHG 

 

 

 O PHG foi definido pela gestão como “um arrojado de ações que visam a 

Humanização da Gestão Pública no Estado” (Lei 2.524, 2011, p.12). O programa se 

constituiu como um propósito estratégico dentro da gestão pública do Estado. A base que 

sustenta as ações do programa centra-se nas relações humanas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. Representação dos eixos estratégicos do PHG  

            Fonte:  elaboração do autor, com base na Lei 2.524 (2011). 
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De acordo com as diretrizes de ação, o programa foi organizado em quatro eixos 

estratégicos: Articulação de Ações em Rede; Melhoria das Relações Interpessoais; 

Qualidade de Vida (QVT) e Saúde do Trabalhador; Comunicação Interna e Externa (Lei 

2.524, 2011), conforme disposto na Figura 7.  

Nos próximos tópicos propõem-se um aprofundamento da discussão sobre os eixos 

norteadores da PHG, a fim de compreender a importância e o papel de cada um como vetor 

de implementação da política em análise. Esta reflexão é oportuna na medida em que 

oportuniza compreender em que bases se assentou o projeto e como estes se relacionam para 

a sua efetivação. 

 O conceito de gestão em rede pode ser ancorado nas palavras de Costa e Migueletto 

(2001), quando a define como um arranjo organizacional constituído de um grupo de atores, 

tendo como fim a realização de desafios complexos e inatingíveis por ações isoladas. 

 Por sua vez, Bitencourt Neto (2017) define a organização em redes como uma 

resposta aos desafios da sociedade moderna. Segundoo autor, esta conformação 

administrativa é marca do século XXI, sendo caracterizada por relações horizontais e 

verticais, assentada sobre a pactuação e colaboração, em contraposição à imposição. 

Aprofundando na literatura, percebe-se que o conceito de redes tem sido utilizado 

por diversos ramos das ciências. No campo da psicologia, por exemplo, mapeia as conexões 

estabelecidas entre os sujeitos, utilizando estas como ponto de partida para análises de 

oportunidades e limitações para aplicação de ações psicológicas (Costa & Migueletto, 2001). 

 Por sua vez, a antropologia estuda as redes a partir constituição social, sua 

organização e características a partir das relações construídas pelos indivíduos (Marques, 

1999), ou seja, a partir das relações sociais, é possível se analisar o sentido das ações 

coletivas, sem perder de vista o aspecto pessoal dos sujeitos, que refletem seus atributos e 

características. 

 Pode-se citar como ponto de partida dos estudos sobre as redes nas organizações, os 

trabalhos de Elton Mayo, quando de seus estudos sobre produtividade, no início do século 

XX. Como método de investigação, Mayo observou o quotidiano de trabalhadores de uma 

determinada fábrica, percebendo que se construía no interior da referida organização, uma 

teia de relações, as quais chamou de organização informal, de tal modo que influenciava a 

produtividade até mais que os esforços de recompensa motivacionais. Inaugurava-se assim, 

os estudos nas áreas de recursos humanos (Marques, 1999). 
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 Atualmente as redes, nas palavras de Costa e Migueletto (2001, p.43) buscam 

“objetivos bem definidos, assim como a autopreservação de sua estrutura”. Organizações e 

indivíduos atuam de modo articulado, no intuito de resolver problemas complexos e alinhar 

interesses em comum.  

 O moderno modelo de organização em redes, pressupõe uma formatação 

democrática, participativa em nível de decisão institucional, sendo que na própria relação 

interinstitucional, a tônica tem sido a opção pela não-centralidade e não-hierarquização das 

ações. 

 No âmbito da PHG do Estado do Acre, a organização em redes se configura como 

um dos eixos estratégicos de ação. Do ponto de vista conceitual, a formação em rede como 

um dos elementos de ação estratégica, demonstra o caráter participativo, descentralizado e 

democrático, que buscou-se implementar na construção da política em análise. 

 A efetivação deste eixo se dá com a Rede Estadual de Humanização (REH). A Rede 

Estadual de Humanização tem como objetivos: estimular as secretarias e órgãos a realizarem 

ações de humanização; melhorar as relações intersecretarias; promover socialização e 

integração; coordenar a troca de serviços e experiências, além da realização de ações 

integradas.  

A rede se construiu a partir da indicação de servidores lotados nas secretarias. Na 

prática o que se percebeu foi uma identificação das ações da Humanização com o perfil dos 

representantes do setor de recursos humanos. Deste modo a Rede foi composta basicamente, 

mas não em sua totalidade, por servidores deste setor. 

Do ponto de vista operacional a Rede de Humanização estava sob coordenação do 

Departamento de Sensibilização, que tinha a tarefa de articular com os representantes das 

secretarias a entrada das ações junto ao órgão representado. Por outro lado, receber as 

demandas oriundas destes a fim de buscar uma afinidade entre as ações propostas e a 

expectativa do público-alvo. 

A dinâmica de funcionamento da Rede aponta para os paradigmas da participação 

democrática e colaborativa. O contato direto entre o chefe do Departamento de 

Sensibilização e os representantes da Humanização nas secretarias, pode ter proporcionado 

uma maior amplitude das ações do programa. 

Ainda sobre a dinâmica de ação da Rede, se efetivava por meio de contato direto e 

individualizado, como telefone e e-mails, bem como encontros formativos, quer por meio de 
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palestras ou workshops. O cronograma de encontros obedecia ao calendário previamente 

deliberado entre os participantes, e ocorria em regra, de duas a três vezes ao ano. 

Nesta oportunidade haviam troca de experiências entre os membros, elaboração de 

ideias conjuntas sobre ações a serem desenvolvidas, com base nas demandas dos servidores, 

bem como formulação de estratégias de avanço do programa no contexto da administração 

pública, de modo a atingir secretarias ainda não participantes. 

Portanto, a configuração da Rede Estadual de Humanização sugere uma gestão 

participativa, com troca de experiências entre os membros, de modo a proporcionar uma 

maior interação e assimilação dos valores propostos pelo programa. 

 

2.11.2 A qualidade de vida no trabalho, como um dos pilares do PHG 

 

As relações de amizade, afeto e respeito no local trabalho estão associadas a 

melhoria na qualidade de vida, bem-estar e aumento da produtividade dos trabalhadores 

(Bandiera; Barankai & Rasul, 2008; M Bader et al., 2013; Harrison & Stephens, 2019; Ho & 

Kuvaas, 2020). 

As alterações promovidas pelo avanço tecnológico, os arranjos econômicos e demais 

fatores inerentes à sociedade pós-moderna, tem influenciado sobremaneira a estado psíquico 

do trabalhador com relação ao seu local de trabalho e a relação com colegas (Kowalski & 

Loretto, 2017). 

Diante deste quadro de mudanças os estudos na área de gestão de recursos humanos 

têm procurado propor modelos de análise para compreender quais aspectos das relações no 

interior das organizações mais se alteraram (Di Pietro et al., 2020), e como estes impactam 

na produtividade do trabalhador (Su & Swanson, 2019).  

Observa-se que o aspecto das relações interpessoais no âmbito da PHG, pressupõe a 

importância dada ao clima organizacional, como instrumento estratégico de efetivação da 

política.  A promoção da humanização do servidor público, preconizado pelo Estado do 

Acre, por meio da Lei 3.356 (2017), consiste na “promoção da cidadania, integração, 

sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários com foco na humanização do 

servidor, resultando, consequentemente, na melhoria do atendimento” (Lei 3.356, 2017, p. 

1). 
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Este processo inclui a busca pela melhoria das relações pessoais no interior das 

secretarias, entre servidores, subordinados e superiores. Neste aspecto, o termo humanização 

denota a completude do entendimento do servidor público nas várias dimensões humanas 

associadas.  

A motivação, a sensibilização, a valorização, dentre outros elementos, aponta para 

uma tentativa de uma abordagem holística do servidor. Entende-se que a humanizar o 

serviço público, é recolocar o homem no centro da prestação de um atendimento de 

qualidade, a partir do reconhecimento da importância das relações estabelecidas no seio da 

administração.  

 A dimensão da qualidade de vida, dentro do programa, denota ênfase nos aspectos 

relacionados ao bem-estar no local de trabalho. O PHG insere como atividades que 

promovam a melhoria da QVT, práticas de caráter motivacional, as de cunho artístico-

cultural e sócio interacionais (Lei 3.356, 2017).  

 Como estratégia de implantação do programa, observa-se a preocupação com o bem-

estar físico e psicológico dos servidores. Esta prática consolidada na esfera privada, ganha 

força nos últimos anos também na administração pública (Rafferty & Griffin, 2009; 

Robertson & Cooper, 2011). 

 O conceito de QVT, apresenta-se como em construção pelos diferentes estudiosos da 

área. Muitos autores definem este objeto como sendo subjetivo e multifacetado (Christen et 

al., 2006; Klein et al., 2019; Eid & Larsen, 2008). Apresenta-se no Quadro 4 um panorama 

com as abordagens dos autores clássicos sobre o tema. 

Autor Entendimento Ênfase 

Walton (1973) Atendimento de necessidades e 

aspirações humanas, calcado na 

ideia de humanização e 

responsabilidade social da 

empresa. 

Humanização e responsabilidade 

social, com foco no poder da 

empresa. 

Hackman e Suttle (1977 apud 

Klein, Pereira & Lemos,2019) 

Aptidão das pessoas em fazer 

suas necessidades pessoais, que 

julgam importantes, utilizando-

se do trabalho na organização. 

Dimensões básicas das tarefas 

Lippitt (1978) Janela de oportunidade para o 

trabalhador satisfazer suas 

necessidades em nível pessoal 

Crescimento pessoal por meio 

do trabalho e sistemas abertos 

Guest (1979) Processo que ajuda as 

organizações a revelar o 

Autoengajamento, produtividade 

e eficiência  
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Autor Entendimento Ênfase 

potencial criativo dos seus 

colaboradores, a partir do 

envolvimento em decisões 

Westley (1979) Humanização do trabalho, por 

meio de soluções dos problemas 

oriundos da própria organização 

Envolvimento do tripé trabalho, 

pessoas e organização 

Werther e Davis (1983 apud 

Klein, Pereira & Lemos, 2019) 

Mudanças dos cargos na 

organização como instrumento 

de melhora da qualidade de vida 

Olhar sobre os cargos, levando 

em conta elementos ambientais 

e comportamentais 

Nadler e Lawler (1983 apud 

Klein, Pereira & Lemos, 2019) 

Pensar nas pessoas como parte 

da solução dos problemas da 

organização e melhoria do 

ambiente de trabalho 

Prevalência de uma visão 

humanista sobre o ambiente do 

trabalho 

    Quadro 4. Conceitos de qualidade de vida no trabalho    

     Fonte:  Klein, Pereira & Lemos (2019).  

  

 

Na Quadro 4 observa-se as diferentes formas pelas quais a QVT foi abordada pelos 

estudos clássicos durante o desenvolvimento das abordagens. Pode-se classificar os estudos 

clássicos sobre o tema, dividindo-os em três grupos. O primeiro grupo é representado por 

Walton (1973), exprime o foco da QVT na pessoa e sua realização como ser humano 

completo.  

 O segundo grupo, pode ser entendido como sendo trabalhos que refletem o espaço da 

organização como campo profícuo para a realização e bem-estar do trabalhador. Nesta área 

enquadram-se os trabalhos de Hackman e Oldham (1976 apud Klein, Pereira & Lemos), 

Lippitt (1978) e Guest (1979). 

 Pode-se considerar que por último, tem-se enfoques voltados para resultados em 

nível de organização, que passam pela QVT. Desta forma, a melhoria do ambiente e 

condições de trabalho, que favoreçam as potencialidades dos colaboradores, são vistas como 

chaves para o bom desempenho da organização. São exemplos deste enfoque, as pesquisas 

de Werther e Davis (1983 apud Klein, Pereira & Lemos,2019) e Nadler e Lawler (1983 apud 

Klein, Pereira & Lemos,2019). 

 Dentro das organizações, a comunicação tem sido um instrumento de ganho de 

produtividade e melhoria do clima organizacional. Observou-se, com o desenvolvimento dos 

estudos na área, que o compartilhamento e assimilação dos valores institucionais advém de 

uma comunicação interna e externa eficientes. 
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De acordo com Thornhill, Lewis e Saunders (1996), a comunicação assume um papel 

chave no alcance de dois elementos no âmbito da organização: o comprometimento e a 

qualidade. Para que os colaboradores possam se comprometer e engajaram-se no espírito da 

empresa, faz-se necessário que estes compreendam os objetivos daquela, identificando o seu 

lugar na engrenagem, conseguindo a partir daí, entregarem os resultados esperados. 

Qual a abordagem que a PHG faz no que tange à comunicação interna e externa da 

organização? Para os gestores, a necessidade de comunicação acompanha o ser humano 

desde o seu nascimento. Nesse contexto, humanizar os relacionamentos abrange o respeito à 

palavra no seu sentido ético (Betts, 2003).  

Observa-se que os elementos que ligam os conceitos de humanização, pelo menos no 

aspecto da comunicação, são emprestados dos da política nacional de humanização, 

desenvolvida pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde, no âmbito do 

atendimento hospitalar, conforme abordado anteriormente neste estudo. 

  A valorização do servidor público como ser humano, dotado de capacidades e 

necessidades, passa pelo reconhecimento dos saberes, das falas, da construção da identidade 

funcional, como um ser que se enxerga com parte integrante fundamental de uma 

engrenagem a serviço do bem público.  

 

2.11.3 A rede estadual de humanização 

 

 

 Como estratégia de envolver outros órgãos da gestão pública, foi criada a Rede 

Estadual de Humanização (REH). Mais do que participar das ações desenvolvidas pela 

Secretaria Adjunta de Humanização, as entidades assumiam um papel propositivo no âmbito 

do planejamento das ações, podendo inclusive, sugerir atividades a serem desenvolvidas. 

 Dentre os principais objetivos da REH estão: (a) estimular as secretarias e órgãos a 

planejar/realizar ações de humanização; (b) melhorar as relações entre os diversos 

segmentos da sociedade (governos, sociedade civil, servidor público e outros), promovendo 

socialização e integração e; (c) estimular a realização de atividades que reflitam 

positivamente no atendimento ao cidadão. 

 Criar no âmbito de cada secretaria estadual um núcleo de humanização da gestão era 

a proposta da REH. A ideia estava ancorada em experiência anterior do Governo de Arnóbio 

Marques, que governou o Estado de 2007 a 2011. Arnóbio Marques determinara a criação de 
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um setor de planejamento em cada secretaria, no intuito de aperfeiçoar a gestão e melhorar 

os resultados da administração, com estudos, dados consolidados e planejamento de médio e 

longo prazo. 

 A partir desta ideia, a Diretora de Humanização resolve incorporar este conceito ao 

PHG, de forma a propor a criação de um núcleo de humanização em cada secretaria do 

Estado. Surge então a REH com o objetivo de levar as ações de humanização para toda a 

administração pública estadual. Na Figura 8 pode-se observar a dinâmica de funcionamento 

da REH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 8. Dinâmica de funcionamento da Rede Estadual de Humanização 

                                Fonte: elaboração do ator, com base em entrevistas. 

 

 

  

A partir da observação da Figura 8 percebe-se que a Rede Estadual de Humanização 

funcionava a partir de um fluxo dinâmico de interação entre o Departamento da REH, em 

contato direto com as secretarias estaduais. As demandas operacionais relativas aos projetos, 

vinham em regra, do núcleo estratégico da Secretaria Adjunta de Humanização. Este núcleo 

estratégico era formado pela Secretária de Humanização e a Diretoria de Humanização. 

 O Departamento da REH estava localizado no nível intermediário do fluxo 

organizacional da secretaria. Era responsável por dinamizar a implementação da REH no 

âmbito da administração estadual. Esta implementação estava focada em dois alicerces: (a) o 

fomento de lideranças organizacionais dispostas a trabalhar na criação do núcleo em suas 

Núcleo Estratégico da SAHG 

DAAH 
  DQV   DSAG 

  REH 
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organizações; (b) formação e aperfeiçoamento das práticas de humanização, melhora da 

qualidade de vida e práticas sustentáveis no interior das organizações. 

 Com relação ao ponto (a), identificar o responsável por dinamizar as ações da 

Secretaria de Humanização na organização, se configurava como fundamental, tendo em 

vista que a operacionalização das atividades dependia em grande medida do envolvimento 

dos servidores.  De acordo com relato de um membro do núcleo estratégico da Secretaria de 

Humanização, não havia em um primeiro momento a busca por um perfil específico. Desta 

forma, os primeiros nomes que foram apresentados eram de profissionais do escalão 

superior, tais como diretores e congêneres. 

 Em um segundo momento, com o desenvolvimento das atividades, o perfil dos 

profissionais responsáveis em implementar o núcleo de humanização passou a ser 

direcionado para os chefes de recursos humanos. Desta forma, estes profissionais passaram a 

ser o rosto da humanização dentro da gestão pública, assumindo a missão de viabilizar as 

ações do programa de Humanização no ambiente interno das respectivas organizações. 

 Ainda observando a Figura 8 é possível perceber que as demandas obedeciam a uma 

via de mão dupla. As ações eram propostas pela Secretaria de Humanização, que por sua vez 

acionava a participação dos representantes dos núcleos, de modo a envolver o maior número 

de servidores, e obter um maior alcance possível. De modo inverso, ocorriam agendas que 

vinham das próprias secretarias, solicitando atividades da Secretaria de Humanização em 

seus ambientes.  

 Cabe ressaltar que por vezes, se fazia necessária a intervenção do núcleo estratégico 

junto às secretarias. Ambientes em que a penetração das ações do programa encontrava 

maior resistência, ou menor engajamento, suscitavam a necessidade de uma intervenção da 

Diretoria de Humanização, ou da própria Secretária de Humanização, no sentido de 

sensibilizar o gestor responsável da importância de se trabalhar a humanização como 

instrumento de melhoria da produtividade.  

 

2.11.4 Ações do Programa Estadual de Humanização no período de 2011-2019. 

 

 

As ações do Programa Estadual de Humanização concentravam-se em três eixos de 

ação: Artehumanizar, Qualidade de Vida e Rede Estadual de Humanização. Estes eixos 

estavam subdivididos em atividades de modo a agregar um conjunto de ações no interior e 
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fora das organizações. Adiante, descreve-se cada eixo, bem como das atividades e alcances, 

de acordo com relatórios de gestão fornecidos pelos participantes da pesquisa.  

Artehumanizar, trata-se de um conjunto de projetos e ações que se utilizam da arte 

como instrumento de sensibilização, com o objetivo de aproximar as pessoas, possibilitar 

transformações de vínculos instituídos, reforçar o sentimento de pertencimento, a partir da 

revalorização do trabalho e melhora dos ambientes, o que potencializa o surgimento de 

posturas inovadoras e criativas durante o processo de fortalecimento da humanização no 

âmbito da gestão pública. No Quadro 5 observa-se as ações desenvolvidas. 

 

 

Projeto Ação Público-alvo Estratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artehumanizar 

 

Banco de Talentos  

Servidores 

públicos 

Que consiste em um cadastro de servidores 

que possuem habilidades artísticas, esportivas 

e outros dons, estimulando o seu 

desenvolvimento e a participação mais 

efetiva nas ações relacionadas à 

humanização. 

 

 

Artecura 

Servidores 

públicos e 

usuários. 

Um processo de construção coletiva de 

oficinas de sensibilização voltadas para 

servidores e usuários da saúde pública no 

ambiente hospitalar. Esse projeto estimula a 

reflexão sobre humanização, ampliando a 

percepção do outro e oportunizando a 

melhoria da comunicação e das relações 

pessoas e de trabalho. 

 

 

Rádio Humanizar 

Servidores 

públicos e 

comunidade 

em geral. 

Projeto que amplia a comunicação e a 

integração dentre gestores, servidores e 

usuários por meio da arte, do lúdico e do 

cômico, utilizando a linguagem cênica do 

Rádio. 

 

Cine Servidor 

Servidores 

públicos e 

comunidade. 

Um projeto de exibição de filmes no 

intervalo do almoço. É uma ferramenta que 

oportuniza momentos de lazer, 

entretenimento e integração entre colegas de 

trabalho 

 

Oficinas de 

Sensibilização 

Servidores 

públicos 

Sensibilizam por meio da arte, do teatro, da 

música, das artes plásticas e artes visuais, 

trabalhando temas como ética, cidadania, 

compromisso ambiental, direitos humanos, 

respeito, comprometimento, relações 

interpessoais no trabalho, atendimento, 

empatia etc. 

Quadro 5. Ações desenvolvidas no projeto Artehumanizar. 

Fonte: elaboração do autor, com base em relatórios de gestão. 

 

 

O projeto servidor em movimento foca-se no ganho da qualidade de vida e saúde do 

trabalhador. Esse projeto incentiva os cuidados à saúde física e emocional mediante 
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campanhas, palestras e prática de atividades físicas. No Quadro 6 observa-se as ações 

desenvolvidas no projeto. 

 

 

 

Projeto Ação Público-alvo Estratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor em 

Movimento 

Ginástica 

Laboral 

Servidores 

públicos 

Colocar previamente o servidor bem 

preparado para o exercício do labor diário, 

evitando assim, doenças como LER (Lesões 

por Esforço Repetitivo), DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho). 

Postura Saudável Servidores 

públicos 

Atua na prevenção das doenças 

ocupacionais (LER e DORT) que tem 

grande impacto na qualidade de vida, 

contribui para a melhoria nos espaços de 

trabalho, capaz de gerar satisfação, 

buscando desenvolver atividades que 

contribuem para a prevenção e controle dos 

fatores de doenças, como a má postura. 

Alongamento 

Funcional 

Servidores 

públicos 

Proporciona o equilíbrio entre o corpo e a 

mente, assim como maior flexibilidade 

corporal, aumento da vitalidade, redução de 

doenças psicológicas e cardiovasculares. 

Além de trabalhar diretamente o corpo 

também são realizados exercícios 

respiratórios e técnicas de relaxamento 

Agenda 

Ambiental na 

Administração 

Pública 

 

 

 

 

 

 

Servidores 

públicos 

Estímulo às secretarias e órgãos do 

executivo estadual à adoção da A3P, 

englobando o uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos, o incentivo à 

gestão adequada dos resíduos gerados, à 

qualidade de vida no ambiente de trabalho, 

à sensibilização e capacitação dos 

servidores e à realização de licitações 

sustentáveis, dentre outras práticas 

sustentáveis 

Preparação para 

a Aposentadoria 

Servidores 

públicos 

preparação para a aposentadoria com o 

objetivo de propiciar um espaço de troca de 

informações, orientações e acolhimento, 

com o intuito de direcionar os servidores, 

visando amenizar possíveis sofrimentos 

emocionais, financeiros, sociais, bem como 

apresentar informações sobre o processo de 

aposentadoria. 

 

 

 

 

 

 

Estágio 

Supervisionado 

em Psicologia 

organizacional 

Estudantes 

universitários 

concessão de vagas de Estágio Curricular 

Supervisionado em psicologia 

organizacional aos acadêmicos que, por sua 

vez, poderão exercer suas atividades de 

estágio supervisionado nas mais diversas 

secretarias do Estado, integrantes da rede 

estadual de humanização. 

Estímulo à 

Responsabilidade 

Servidores 

públicos 

Envolvimento e estímulo aos servidores em 

ações como: campanhas de doação de 
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Projeto Ação Público-alvo Estratégia 

Servidor em 

movimento 

Social alimentos, roupas, etc. junto aos órgãos 

integrados à Rede de Humanização, para 

atender a públicos específicos; estímulo ao 

trabalho voluntário e; promoção de 

palestras e campanhas de combate ao 

tabagismo, obesidade, hipertensão, 

diabetes, dependência química, dentre 

outros temas importantes dentro das 

instituições. 

Quadro 6. Ações desenvolvidas no projeto Servidor em Movimento.  

Fonte: elaboração do autor, com base em relatórios de gestão. 

 

 No Quadro 6 observa-se que o programa Servidor em Movimento se centrou em sete 

ações, que vão da ginástica laboral, passando pela conscientização ambiental e melhoria da 

postura corporal. O objetivo é proporcionar melhoria da qualidade de vida do servidor com a 

inserção de prática corporal, além da interação coletiva dos servidores no ambiente de 

trabalho. 

 Da observação dos Quadros 7 e 8 sugere o impacto das ações desenvolvidas pela 

secretaria adjunta de humanização, por meio da rede estadual de humanização. A estratégia 

de envolver diversos setores da gestão pública no processo de elaboração e difusão das ações 

buscou dar visibilidade e impacto junto aos servidores. 

 Segundo Costa e Miguelleto (2001) e Bittencourt Neto (2015) a articulação em rede 

permite o enfrentamento de desafios, cuja solução não poderia ser encontrada por um agente 

isolado. Além disso, trata-se de um recurso de gestão que permite o envolvimento de mais 

atores e o enriquecimento nas proposições e alternativas aos desafios apresentados.  

 As ações da rede de humanização caracterizam-se tanto pela profundidade quanto 

pela abrangência. No primeiro caso, ao pensar em estratégias de envolvimento dos 

servidores no âmbito da própria secretaria, preconiza um autoconhecimento e reflexão do 

seu papel no âmbito da organização. É um reconhecer-se como parte integrante de um 

complexo, que envolve o serviço em si, mas também o impacto deste trabalho na vida do 

outro. 

 Por outro lado, o alcance dado pela variedade de atividades, denota o esforço em 

incluir o maior número possível de agentes nas ações dos projetos. Entender que as pessoas 

têm aptidões, gostos e expectativas diversas, é o primeiro passo para agregar. Nesse sentido, 

a oferta de atividades se revela como estratégia de alcance das atividades no meio dos 

servidores públicos. 
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 A seguir analisa-se o Quadro 7, em que se pode perceber as ações desenvolvidas, em 

número de atendimentos. Este tipo de análise auxilia na compreensão do processo de 

implementação da política, uma vez que os números tendem a refletir a penetração do 

programa no ambiente da administração pública estadual. 

 

 

Eixo de ação Ação N° atendimentos 

 

 

Artehumanizar 

Banco de talentos 137 

Artecura 2.339 

Rádio Humanizar 3.842 

Cine servidor 1.258 

Oficina de sensibilização 294 

 

 

 

Servidor em movimento 

Ginástica laboral 853 

Postura saudável/massagem 553 

Alongamento funcional 367 

Agenda ambiental 172 

Preparação para aposentadoria 262 

Estágio supervisionado 25 

Estímulo à responsabilidade 

social 

621 

Total  10.723 

                Quadro 7 – Quantidade de atendimentos do programa de humanização em 2011-2012. 

                   Fonte: elaboração do autor com base em relatórios de gestão. 

 

 

No ano de 2012 o Estado do Acre contava com um total de 42.381 servidores 

públicos (Secretaria de Estado de Planejamento, 2013). Os impactos das ações do Programa 

de Humanização da Gestão, por meio dos dois eixos de ação propostos, sugerem um alcance 

de 25,3% da população-alvo das ações. 

O período de 2012 a 2013 apresenta um processo de consolidação das ações do PHG. 

Ocorre um amadurecimento das ações e planejamento, fenômeno observado em outras 

políticas públicas, conforme apontam Lima e Dascenzi (2013) e Lotta (2019). No que tange 

à PHG, observa-se uma ambientação ao espectro da máquina pública estadual, ao mesmo 

tempo em que as propostas se tornam mais conhecidas pelas secretarias, sugerindo uma 

abertura à implementação das ações. 
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Cabe observar que o Programa recebeu o equivalente a 45,81% dos recursos 

repassados no ano anterior (Decreto n 4.578, 2012). Como hipótese para este decréscimo se 

pode apontar a superação da fase de instalação física da secretaria, com aquisição de 

equipamentos e infraestrutura. 

A seguir apresenta-se o Quadro 8 com os números de atendimentos referentes aos 

eixos de ação englobados pelo PHG. 

 

 

Eixo de ação Ação N° atendimentos 

Rede Estadual de 

Humanização 

Encontros de formação 78 

 

Artehumanizar 

Banco de talentos 237 

Artecura 3.321 

Rádio Humanizar 5.944 

Cine servidor 3.267 

Oficina de sensibilização 394 

 

 

Servidor em movimento 

Ginástica laboral 1.853 

Postura saudável/massagem 753 

Alongamento funcional 667 

Agenda ambiental 272 

Estágio supervisionado 37 

Estímulo à responsabilidade 

social 

441 

Total  17.264 

                   Quadro 8. Quantidade de atendimentos do programa de humanização em 2012-2013. 

                   Fonte: elaboração do autor com base em relatório de gestão (2013). 

 

Observa-se a partir do Quadro 8 que há um acréscimo do público atingido pelas 

ações. Isto sugere um aprofundamento da relação entre o público-alvo e o Programa, de 

modo a dar a promover um engajamento nas atividades propostas. A criação da Rede 

Estadual de Humanização tende a potencializar as ações do programa, dando maior 

amplitude no processo de implementação junto às secretarias. 

O período de 2013 a 2014 aponta para um fortalecimento das ações do programa, 

com o acréscimo de eventos de maior porte, tais como a corrida do servidor. Nesse período 

ocorre a ênfase na busca por parcerias no sentido de dar viabilidade para as ações. As 

parcerias acontecem com outros órgãos da administração pública, mas também junto à 

iniciativa privada, associações, sindicatos, terceiro setor e afins. 
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No que tange ao orçamento, este foi diminuído novamente, sendo repassado ao 

programa cerca de 51,27% do valor correspondente ao exercício anterior (Secretaria de 

Estado de Planejamento, 2013). Levando-se em consideração um aumento do PIB do Estado 

neste período (IBGE, 2021), a diminuição do repasse pode sugerir uma série de fatores a 

serem abordados mais à frente. 

Na Quadro 9 observa-se os dados referentes aos atendimentos realizados neste 

período. Nota-se o acréscimo de atividades de maior engajamento, refletindo na presença 

das parcerias com outros entes sociais, no sentido de dar viabilidade econômica às ações do 

PHG. 

 

 

Eixo de ação Ação N° atendimentos 

Rede Estadual de 

Humanização 

Encontros de formação 72 

 

Artehumanizar 

Banco de talentos 437 

Artecura 3.726 

Rádio Humanizar 7.784 

Cine servidor 5.466 

Oficina de sensibilização 431 

 

 

Servidor em movimento 

Ginástica laboral 2.551 

Corrida do servidor 4.431 

Postura saudável/massagem 653 

Alongamento funcional 567 

Estágio supervisionado 24 

Estímulo à responsabilidade 

social 

641 

Total  26.783 

                   Quadro 9. Quantidade de atendimentos do programa de humanização em 2013-2014 

                   Fonte: elaboração do autor, com base em relatórios de gestão. 

 

A observação do Quadro 9 permite perceber um contínuo crescimento dos 

atendimentos do PHG. Há um acréscimo de engajamento com as atividades propostas, 

sugerindo um aprimoramento de fatores de influência, como a Rede Estadual de 

Humanização. 

Explica também este acréscimo a implementação de atividades de grande porte, 

como a corrida do servidor, na qual a participação aberta, com baixo custo e com ampla 

divulgação, tende a colaborar para um maior engajamento. Nesse momento as ações do 
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programa atingiam cerca de 61,9 % dos servidores (Secretaria Adjunta de Humanização,  

2012). 

 

 O período de 2014 a 2015 é marcado pela ocorrência da caravana de cultura e 

humanização. O objetivo da ação era levar atendimento, cultura e lazer para os municípios 

do Estado. Nesse sentido foi elaborado o projeto denominado caravana de cultura e 

humanização, uma parceria entre a Fundação de Cultura do Estado do Acre e a Secretaria de 

Humanização da Gestão Pública. 

 A metodologia aplicada à caravana obedeceu à mesma lógica da Rede Estadual de 

Humanização: trabalho de formação de núcleos no interior do Estado, de modo a dar 

profundidade às ações do PHG, que desta forma buscava capilarizar suas ações por meio do 

intercâmbio com o interior (Secretaria Adjunta de Humanização, 2013). 

 No Quadro 10 observa-se as diretivas da caravana de cultura e humanização, com o 

detalhamento das ações e nota explicativa de cada atividade. Esta observação é necessária 

para compreensão do processo de análise da abordagem técnico-política de inserção da ação 

no ambiente social acreano. 

 

. 

Ação Descritiva 

Divulgar nos municípios as políticas 

públicas do Governo do Estado, neste 

caso, a Cultura e a Humanização. 

Campanha dentro do processo de sensibilização 

no sentido de apresentar o programa de 

Humanização da Gestão Pública. Neste contexto, 

a caravana serve como vetor de introdução dos 

valores e propostas do programa no seio da 

coletividade. Sugere uma tentativa de 

aproximação do órgão com a comunidade. 

Possibilitar a reflexão, estímulo e 

sensibilização artística. 

Aponta para a utilização da transversalidade como 

instrumento de engajamento, no caso, as 

expressões artísticas, que atuam como vetores das 

propostas inerentes ao PHG. 

Conhecer e refletir sobre o patrimônio 

histórico e cultural de cada município 

A reflexão da História do lugar é um elemento 

identitário que perpassa os sujeitos, unindo-os e 

dando-lhes identidade (Castro, 2017). A partir da 

reflexão histórica, constroem-se os elos 

identitários, no sentido de dar cara e voz aos 

sujeitos, incluídos aí, os servidores públicos. 

Ampliar o cadastro de informações 

artísticas e de memória. 

Observa-se que esta ação vai ao encontro de um 

dos eixos da política de Humanização, qual seja, a 

construção de banco de dados relativos aos 

servidores, no sentido de maximizar o potencial 

criativo e produtivo, de modo a melhorar o 

serviço público. 

Estimular a fruição artístico cultural, bem 

como a economia criativa. 

Sugere uma atenção ao aspecto socioeconômico, 

no qual a realidade dos municípios acreanos, é 
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Ação Descritiva 

levada em consideração, como elemento influente 

no que tange ao serviço público, sua qualidade e 

desafios a serem enfrentados pelos agentes. 

Envolver os espaços de leitura dos 

municípios ajudando a difundir os seus 

serviços. 

Ação de revitalização dos espaços de cultura 

como instrumento de inserção social e melhoria 

da qualidade de vida não apenas dos servidores 

daquela localidade, mas da comunidade em geral. 

Percebe-se uma tentativa de ultrapassar os limites 

da secretaria e ir ao encontro das necessidades do 

cidadão usuários dos serviços. 

Capacitar agentes e reativar o Cine Mais 

Cultura. 

Aponta para um trabalho formativo de 

multiplicadores a atuarem neste caso, em uma 

ação voltada para oferecer a exibição de filmes 

para servidores e comunidade em geral. A 

transversalidade aparece mais uma vez em ações 

desta natureza. 

Dar conhecimento a respeito da Política de 

Humanização. 

Aqui a iniciativa de dar visibilidade à PHG é mais 

evidente. Parece ser um dos objetivos a 

transmissão dos valores e estratégias do Programa 

junto à comunidade, incluindo aí os servidores 

públicos, alvos da política pública em análise. 

Estimular um processo motivacional e de 

ressignificação da importância do trabalho 

no sentido individual e coletivo para a vida 

das pessoas (protagonismo, ética e 

cidadania. 

Os valores propostos pela PHG aparecem 

destacados nesta ação. Sugere uma imersão por 

meio de ações integradas, no sentido de dar 

significado aos termos sugeridos, a serem 

incluídos no ambiente do trabalho dos servidores 

públicos espalhados pelos 22 municípios do 

Estado. 

Estimular a produção e troca de ideias 

acerca da Humanização, elaborando um 

plano de ações de humanização no 

município. 

Sugere a inferência a outro elemento basilar da 

política, qual seja, a troca de ideias, e  

aprofundamento dos fundamentos da PHG por 

meio da participação de diferentes atore na 

construção das ações a serem implementadas. 

Ampliar a Rede Estadual de Humanização 

da Gestão Pública. 

Aponta para o objetivo de ampliar as ações da 

PHG, como estratégia de engajamento e 

aprofundamento das reflexões sobre o papel do 

servidor público, bem como da qualidade do 

serviço, por meio da ampliação dos núcleos no 

interior do Estado. 

Quadro 10. Diretivas de ação do projeto Caravana de Cultura e Humanização  

Fonte: elaboração do autor, com base em Secretaria Adjunta de Humanização (2013) 

 

 

 A caravana de cultura e humanização percorreu os vinte e dois municípios do Estado, 

dentre as ações desenvolvidas estavam aquelas que visavam apresentar os valores e 

propostas da PHG. Isto sugere que uma das estratégias de implementação e fortalecimento 

da política, passa pela ampliação dos seus núcleos. 

 Quanto ao orçamento disponível para o programa, o período de 2014-2015 registrou 

um acréscimo na ordem de 760% com relação ao do período anterior. A caravana de cultura 

e humanização pode ser um fator para este aumento, dado as necessidades de transporte, 

logística, material e humana, naturalmente requeridos por ações desta natureza. 
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 Na Gráfico 3 observa-se a variação de recursos destinados ao PHG no período de 

2011 a 2015. A variação oscila em função de ações desenvolvidas pelo programa, bem como 

de demandas orçamentárias governamentais. Pode-se notar um aumento no ano de 2014, por 

ocasião da realização da caravana de cultura e humanização. 

 Esta ação consistiu na realização de incursões pelo interior do Estado, na qual a 

SAHG em parceria com outras secretarias, realizou a divulgação das ações do Programa de 

Humanização no âmbito da administração pública em seus núcleos localizados no interior do 

Estado. Foi um esforço de interiorizar e dar alcance às ações do Programa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Aporte financeiro ao PHG entre os anos de 2011 a 2015. 

Fonte: elaboração do autor, com base em no Diário Oficial do Estado 2011-2016. 

 

O período que vai de 2016 a 2019 marca o esvaziamento do programa. Fatores 

como mudanças estruturais no programa, com alternância de gestores, além de uma 

diminuição paulatina dos recursos, reflexo da crise econômica pela qual atravessou o 

país, enfraqueceram as ações do Programa. 

O final do governo Tião Viana marcou o início do alcance das ações do Programa. 

com a chegada de Gladson Cameli ao governo do Estado em 2019, o PHG perdeu força 

dentro do organograma administrativo. Atualmente o Programa encontra-se adstrito ao 

âmbito da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão (SEPLAG). 

 O que outrora fora uma secretaria, agora trata-se de uma divisão, ou seja, o menor 

núcleo administrativo no contexto organizacional, da máquina pública estadual. Com 

essa mudança, o Programa é afetado diretamente em seu alcance, por vários motivos, 
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como a falta de autonomia administrativa e diminuição de recursos financeiros e 

humanos. 

A Divisão de Humanização é responsável por atividades inerentes ao servidor, no 

que tange à promoção de informativos acerca de campanhas de conscientização, 

aniversariantes do mês, e demais atividades correlatas. A REH foi desativada, ainda 

resistindo em determinadas secretarias, um núcleo de humanização, agora sem o 

trabalho coordenado com a extinta Secretaria Adjunta de Humanização. 

No final de seu governo, Tião Viana decretou a Humanização como uma política de 

Estado, por meio de Lei. Este fato é um marco na consolidação das políticas públicas 

com foco no bem-estar do servidor público, tratando-se de um exemplar único no 

contexto administrativo brasileiro. Discorre-se sobre a referida Lei no próximo tópico. 

2.12 A Política Estadual de Humanização 

 

 A Lei 3.356 (2017) instituiu a Política Estadual de Humanização da Gestão Pública. 

Analisar o processo de construção deste instrumento é um exercício de reflexão sobre os 

instrumentos utilizados na implementação da Política de Humanização da Gestão. 

 Neste ponto, propõem-se uma análise sobre os principais fatos acerca dos arranjos 

institucionais e políticos para a consecução deste instrumento. Cabe ressaltar que os dados 

foram levantados junto às fontes documentais, bem como por meio de entrevistas com os 

gestores envolvidos no processo de construção desta política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema de crenças e coalizações do Advocacy Coalition. 

          Fonte: Ferreira et al (2019).  
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Na Figura 9 observa-se o modelo de configuração das forças de defesa de 

determinada política pública, proposto por Sabatier (2007), adaptado por Ferreira et al. 

(2019). A estrutura do núcleo de crenças das coalizações assenta-se nessa estrutura. A 

seguir, trata-se de cada uma, relacionando-as com o caso concreto em análise. 

No estágio superior, encontra-se o núcleo duro. São os “axiomas normativos e 

ontológicos fundamentais” (Ferreira et al, 2019, p.4). neste nível estão as crenças que 

oferecem mais resistência a mudanças. Isto ocorre basicamente pela resistência dos atores, 

fundamentados pelos valores intrínsecos a cada um. 

No nível intermediário no qual ocorre a luta política propriamente dita. São as 

diferentes visões e concepções acerca da política, que se articulam e confrontam-se de modo 

a permear o núcleo duro das políticas. Neste nível ocorrem a elaboração de estratégias de 

aperfeiçoamento para que a proposta de ação alcance o escalonamento político. 

No que tange à política de Humanização, sugere uma articulação entre os elementos 

técnico-burocráticos, em coalização com atores políticos, em um movimento de discussão, 

convencimento e aperfeiçoamento das propostas para fins de quebra de paradigmas e 

crenças com relação à política em questão. 

O nível instrumental diz respeito às ações necessárias para a colocação da política em 

pauta. Nesta fase denota-se uma maior permeabilidade a mudanças, e diferentes coalizações 

podem se estabelecer, de modo a formar novos blocos de defesa, de formulação de valores e 

ideias que vem a somar com a política. 

Com respeito à política de Humanização da Gestão, esta fase pode ser descrita como 

aquela voltada para a formulação de instrumentos capazes de oferecer viabilidade política e 

legal para as ações. É caracterizada por um intenso trabalho de construção coletiva, entre 

diferentes atores, com uma simbiose entre os aspectos técnicos, burocráticos e políticos. 

Feito este enquadramento teórico, parte-se para a descrição do processo de 

construção do Plano Estadual de Humanização da Gestão. O objetivo do plano em tese, era 

dar uma segurança administrativa às ações, ou seja, garantir de certa forma, a continuidade 

do Programa. 

Ainda no ano de 2015 a equipe do núcleo de gestão da Secretaria Adjunta de 

Humanização, começa a refletir sobre a necessidade de elaborar um instrumento legal que dê 
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maior estabilidade e continuidade nos trabalhos do Programa. Esta preocupação advém das 

constantes mudança orçamentárias, que impactam nos trabalhos da secretaria. 

Outro fator de interesse é a experiência adquirida com os trabalhos da caravana de 

Cultura e Humanização. Desta ação percebeu-se a necessidade de dar maior amplitude às 

ações da secretaria. Neste sentido, a existência de um instrumento legal que previsse a ação 

do programa em municípios, seria um fator de consolidação das metas estabelecidas pela 

gestão. 

Há um trabalho de elaboração de esboço da lei, inicialmente com o trabalho da 

equipe de gestão da SAHG. Posteriormente este projeto ganha a adesão de novos atores que 

vem contribuir com conhecimento jurídico e técnico, no sentido de dar suporte legal e 

operacional para o instrumento que estava nascendo. 

No passo seguinte acontece a articulação em nível político, conforme descrito por 

(Sabatier, 2007). Nesta fase há a interação entre os elementos técnicos e as crenças e valores 

dos atores políticos, que inserem a pauta no ambiente de negociação. É o momento ocorrem 

adequações de modo a dar viabilidade política à ideia. 

Por fim, no ano de 2017, é sancionada pelo Governador Tião Viana a Lei que 

estabelece o Plano Estadual de Humanização da Gestão Pública.  A seguir descreve-se os 

aspectos trazidos pela Lei, aprofundando a reflexão sobre um instrumento de gestão que visa 

dar maior amplitude a Política de Humanização da Gestão. 

A finalidade do Programa, segundo a Lei nº 3.356 (2017, p. 1)) é “promover a 

cidadania, a integração, sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários com 

foco na humanização do servidor, promovendo a consequente melhoria do atendimento”. 

Da leitura do artigo primeiro, depreende-se que o conceito por subjacente à política 

de Humanização, prevê a crença que a humanização do servidor, com base na valorização, 

sensibilização e motivação, acarreta uma melhora dos serviços públicos. Esta visão é 

percebida em Andrade (2020), Figueira (2014) e Dessen (2010). 

O parágrafo primeiro da Lei traz o conceito da política de Humanização, como sendo 

um esforço integrado entre gestores, servidores e usuários dos serviços públicos, no sentido 

de promover a cidadania, a integração e sensibilização dos funcionários, com o objetivo 

final de melhoria dos serviços públicos. 

A participação de diversos atores sugere um caráter orgânico à política. Segundo 

Lotta (2019) e Correia e Ramos (2020) a implementação de determinada política pública 
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assume maior complexidade, tendo em vista a tendência de envolvimento de novos atores 

sociais. Outrora cabia aos gestores essa função (Ferreira et al, 2019), hodiernamente aponta-

se para a necessidade de transversalidade nas ações. 

Observa-se que o parágrafo Segundo da Lei destina à Secretaria de Gestão 

Administrativa - SGA, a função de coordenação das ações. Isto se justifica pela extinção da 

Secretaria Adjunta de Humanização, passando esta a ser uma Diretoria, inserida na 

organização administrativa da SGA, no ano de 2016. 

O parágrafo segundo ainda traz as ações que devem ser desenvolvidas pela Diretoria 

de Humanização, agora inserida no organograma da SGA, bem como de outros órgãos que 

venham a compor a Rede Estadual de Humanização. Estas ações estão relacionadas a 

melhoria do ambiente do local de trabalho, tornando-o mais humanizado; ações que 

busquem uma maior interação entre os diversos órgãos da administração pública; ações de 

sensibilização dos diversos atores sociais no sentido de melhorar o serviço público por meio 

da humanização do servidor; ênfase no relacionamento interpessoal, na comunicação, bem 

como na humanização do ambiente interno e externo (Lei n° 3.356, 2017). 

O Art. 2° da Lei delega à Rede Estadual de Humanização a tarefa de implantar, 

coordenar, ampliar, monitorar a “incorporação da política de humanização da gestão pública 

e todas as inovações para o conjunto da administração pública estadual fica instituída no 

âmbito do governo do Estado” (Lei n° 3.356, 2017, p.2). 

Percebe-se a institucionalização legal da Rede de Humanização como centro de 

controle das ações voltadas para a política de Humanização. A possibilidade de inserção de 

novos atores sociais, tanto da esfera municipal, quanto federal, sugere a busca pela 

cooperação e transversalidade das ações. 

Os artigos de quatro a oito são voltados para detalhamento do processo de 

implementação da Rede. Há a previsão da designação de três servidores em cada secretaria, 

que deverão estar ligados ao setor de Recursos Humanos, com a finalidade de desenvolver 

ações de humanização no interior do seu respectivo órgão, em um trabalho conjunto com a 

Diretoria de Humanização da Gestão. 

Finalmente, o art. 9°, parte integrante do Capítulo III da Lei, trata das atribuições de 

cada integrante da Rede. Fica cada órgão responsável pela “implantação, execução e 

monitoramento da política estadual de humanização da gestão pública em seu órgão ou 

entidade” (Lei n° 3.356, 2017, 2017, p.3). 
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A Lei de modo geral, busca delimitar o campo de atuação da Diretoria de 

Humanização da Gestão, no sentido de buscar a efetivação da Política de Humanização a 

partir de um esforço conjunto. O texto sugere um papel estratégico da Rede, com base no 

trabalho em conjunto e transversalidade das ações, dando um caráter orgânico à Política. 

 

CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Pesquisar é espelhar aquilo que a literatura prescreveu, com o fato em si. O 

pesquisador é o elo que liga estas duas faces da construção do conhecimento: a literatura 

existente e os recortes da realidade coletada por meio de instrumentos cientificamente 

válidos.  

Segundo Rodrigues, Gonçalves e Menezes (2011) a definição de pesquisa pode ser 

compreendida como um conjunto de procedimentos sistemáticos com base no raciocínio 

lógico, cujo o objetivo é encontrar soluções para problemas propostos, por meio da 

utilização de métodos científicos. 

O presente estudo possui como objetivo geral avaliar os fatores limitantes da 

implementação e execução do PHG voltado para o bem-estar do servidor. Como objetivos 

específicos: (a) identificar a participação dos atores políticos e sociais por meio das 

coalizões, que resultaram na realização do PHG; (b) Identificar e refletir sobre as estratégias 

de gestão empregadas com vistas a implementação da PHG; (d) propor ações de melhoria no 

processo de implementação e execução de programas com foco no bem-estar do servidor 

público. 

 A presente pesquisa é um estudo de caso, cuja abordagem é qualitativa. O estudo de 

caso se justifica tendo em vista o programa de humanização da gestão pública, com estas 

características e abrangência, ter sido uma experiência única em se tratando de Brasil, com a 

especificidade de ter sido realizada em um estado da Amazônia. 

O estudo de caso é frequentemente utilizado em pesquisas cuja abordagem exige 

estudos aprofundados sobre determinado tema. É indicado para análise de fenômenos sociais 

nos quais o objeto se diferencia do contexto no qual se insere, possibilitando um estudo 

objetivo sobre o assunto (Yin, 2004; Gil, 2008). 
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Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma investigação empírica cujo objeto 

encontra-se em seu contexto de vida real. As situações contextuais são relevantes para a 

compreensão do fenômeno. Além disso, o estudo de caso utiliza-se de desenvolvimento 

prévio oriundos de proposições teóricas, para viabilizar a coleta e análise de dados. 

O estudo de caso se aplica à presente análise pelas características particulares do 

programa em si, uma vez que o foco no bem-estar dos servidores públicos torna a ação 

original, sendo que a abrangência tomada pela política no âmbito estadual, atingiu alcance 

horizontal e vertical na máquina pública. 

Outro aspecto a ser salientado, é a possibilidade de separação entre o fenômeno, no 

caso a ação objetiva da política pública, e o contexto de sua aplicação, no caso a 

administração pública, personificada pela figura do servidor público. Existe a possibilidade 

de se estudar o fenômeno e sua implicação no meio, e ao mesmo tempo, identificar os 

sujeitos que sofrem a ação e suas condicionantes sociais. 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa interpretativa, uma vez que se busca a 

compreensão do processo de implementação da política pública em análise. Os fatores que 

explicam a existência do fenômeno (Gil, 2008), no caso o PHG, os grupos de interesse e o 

papel desenvolvido por esta ação no contexto da gestão executiva estadual. 

Pode-se caracterizar como interpretativa também porque procura entender os avanços 

e limites da política de humanização da gestão pública, do ponto de vista do burocrata de 

nível de rua.  

A pesquisa acerca de determinada política pública, exige um delineamento que 

permita abarcar os elementos fundamentais envolvidos. Desta forma, este trabalho é 

composto por três fases distintas, e que se complementam, buscando-se as condições para a 

análise do fato em estudo: fase exploratória; analítica e conclusiva. 

 

3.1 Contextualização: a realidade investigada 

 

O Estado do Acre é o mais ocidental do Brasil, localizado no sudoeste da região 

norte, abrangendo parte da Amazônia Legal. Faz fronteira com os Estados do Amazonas e 

Rondônia, e internacionalmente com Peru e Bolívia, conforme observado na Figura 10. De 

acordo com o último censo conta com uma população de 889.891 habitantes (IBGE, 2020).   
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                                        Figura 10. Representação geográfica do Estado do Acre.   

Fonte: internet de domínio público. Disponível em: https://regininha-

atividadesescolares.blogspot.com/2019/10/mapa-estados-do-brasil-acre.html . 

  

O setor da economia que mais emprega é o agrícola, seguido pelo comércio e 

educação. A administração pública é responsável pelo emprego de cerca de 9,50% da 

população economicamente ativa, conforme Tabela 2 (Lei 2.524, 2011). Com um PIB de 

aproximadamente 14 bilhões de reais/ano, os salários dos servidores despontam como a 

maior parcela de contribuição, representando 54,5% desse valor (IBGE, 2020). 

A importância dos servidores públicos do ponto de vista econômico, evidencia a 

necessidade de estudos que tenham este público como alvo. A eficiência no serviço prestado 

por estes servidores, potencializada por condições favoráveis de trabalho, alicerçadas por 

políticas de valorização destes profissionais, tornam a análise de políticas com esta temática, 

além de oportunas, necessárias. 

Alguns trabalhos nesta área despontaram no Brasil, principalmente a partir de fins 

dos anos noventa, tais como o de Paschoal e Tamaio (2008), Rocha Sobrinho e Porto (2012), 

Sender e Fleck (2017). Estes trabalhos têm em comum a temática do bem-estar no setor de 

trabalho, com ênfase voltada para o servidor público, tendo as suas particularidades e 

características como ponto fulcral de análise.  
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Tabela 2. Ocupação por setor da economia no Estado do Acre. 

          Fonte: (Secretaria de estado de planejamento,2017). 

 

  

A análise da Tabela 2 revela que a participação dos servidores públicos na economia 

do estado do Acre se configura como fator relevante para o seu desenvolvimento. Muito 

embora a taxa de ocupação por segmento econômico apontar uma preponderância da 

atividade agrícola, percentualmente a participação dos servidores públicos apresenta-se 

como relevante para a saúde financeira do estado. 

Do ponto de vista estrutural, o Governo do Estado do Acre conta com órgãos da 

administração direta e indireta.  A administração direta está organizada de forma 

hierárquica, com gestão do formato matricial e tendo na desconcentração administrativa um 

de seus pilares. Ao todo, são doze órgãos que compõem a Governadoria do Estado, os 

órgãos de assessoramento político superior, as assessorias setoriais, a controladoria geral do 

Estado, os órgãos militares e as vinte e duas secretarias de estado.  

No que tange à administração indireta, esta é integrada por entidades, com 

personalidade jurídica própria, dotadas de autonomia administrativa e funcional, vinculadas 

aos fins definidos em suas leis especificas ou atos constitutivos. Ao todo, a administração 

indireta é constituída por nove autarquias, cinco empresas públicas e sete sociedades de 

economia mista. 

A Secretaria de Estado da Gestão Administração (SGA), é órgão integrante da 

Administração Direta, a qual possui suas atribuições definidas no rol da Lei Complementar 

nº 314 (2015), entre os quais está estabelecer a política estratégica de gestão de pessoas do 

Poder Executivo. 
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Quanto ao quadro de pessoal, o executivo estadual possui em seu quadro funcional 

mais de trinta mil servidores ativos, sendo desses, 21.066 servidores lotados na capital do 

Estado, Rio Branco. Os números dão ideia da dimensão e impacto que uma política voltada 

para o bem-estar do servidor, tem no contexto da administração pública do estado do Acre. 

Além disso, o desafio de implementar tal projeto se torna desafiador, tendo em vista 

a diversidade de secretarias, ambientes e pessoal envolvido. Há que se observar que a 

estratégia de implementação de um programa que contemple todo o corpo de colaboradores 

do estado, precisa contar com elementos diretivos claros, no sentido de dar viabilidade ao 

projeto, além de fornecer subsídios que o tornem eficaz para aquilo a que se propõe. 

Observa-se do quadro ora exposto, que os servidores públicos estaduais, representam 

uma parcela considerável do contingente economicamente ocupado no contexto da 

sociedade acreana. Óbviamente que se comparado a outros centros econômicos mais 

desenvolvidos, em termos absolutos, o Estado do Acre não apresenta números de servidores 

tão significativo. 

Acontece que do ponto de vista de números relativos, a parcela da população 

envolvida na prestação de serviços públicos, coloca o Acre como um dos estados com mais 

pessoas ocupadas neste ramo da economia. O IBGE (2012) apontava o Acre como o 

segundo estado em números relativos entre população e servidores públicos. Para cada 

grupo de vinte e um cidadãos, um é servidor público. 

 

3.2 Fase exploratória 

 

Na primeira fase, denominada exploratória pelo seu caráter de investigação, 

observou-se os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, seleção 

das fontes teóricas e legais, análise documental e a identificação dos sujeitos da pesquisa.  

Esta fase consistiu em um mapeamento do ponto de vista teórico daquilo que estava 

sendo debatido no campo do bem-estar no trabalho (BET), bem como dos elementos legais 

(leis, decretos e afins) voltados para a política pública em análise; além disso, a necessidade 

de se identificar os atores-chave da pesquisa, ou seja, aqueles que de certo modo contam a 

história sobre o fenômeno.  

 

3.2.1 Levantamento bibliográfico e documental 
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Para Lima e Mioto, (2007, p.38) “a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto 

ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por 

isso, não pode ser aleatório”. 

No que tange ao levantamento bibliográfico há que se registrar alguns desafios 

encontrados nesta fase, como a seleção da literatura. As plataformas Scielo, Web of Science 

e Scopus foram as fontes escolhidas, dada a quantidade de artigos científicos disponíveis na 

área de ciências sociais aplicadas, área de estudo do presente trabalho. 

Em se tratando da seleção dos artigos a serem consultados, utilizou-se a busca por 

assunto, no qual as expressões utilizadas foram well being in workplace, bem-estar no local 

de trabalho e implementação de políticas públicas. Como em uma primeira busca o número 

de artigos resultantes inviabilizava a análise, optou-se por refinar a busca limitando o campo 

para artigos da área de ciências sociais. 

 Disto resultou um número razoável de artigos, dos quais, após leitura dos resumos, 

descartou-se aqueles que focaram aspectos do bem-estar que não os do presente trabalho. 

Os artigos alvos do primeiro levantamento foram aqueles que diziam respeito à 

análise dos aspectos do bem-estar do trabalhador e implementação de políticas públicas. A 

finalidade desta busca foi identificar os principais pressupostos teóricos trabalhados pelos 

estudiosos da área. Além disso, procurou selecionar os principais autores e as linhas de 

pesquisa, bem como abordagens teóricas e metodológicas discutidas e utilizadas nos 

trabalhos.  

Passada esta primeira etapa do levantamento bibliográfico, refinou-se a busca para os 

trabalhos especificamente voltados para o BET no serviço público. Esta análise foi 

necessária tendo em vista que se mostrou relevante a observação sobre a abordagem teórica 

sobre o mesmo tema, com contextos diferentes. O trabalho no setor público, pelas suas 

próprias características, possui elementos que o distingue das do setor privado. 

Esta etapa do levantamento bibliográfico foi necessária, uma vez que forneceu um 

panorama do estado da arte no que tange aos estudos sobre o BET e implementação de 

políticas públicas. Desta etapa, pode-se observar que o assunto encontrou eco nas áreas da 

psicologia positiva, gestão de recursos humanos e administração. No Quadro 11 observa-se 

uma síntese do processo de busca e seleção dos artigos. 
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Ferramenta 

de busca 

Descritor Qte. de artigos 

1º levantamento 

Qte. de artigos 

2º levantamento 

Descartados Analisados 

 

 

 

Scielo 

BET 322 111 63 48 

Well being in 

work place 

125 94 36 58 

Bem-estar no 

local de trabalho 

428 221 149 72 

Implementação de 

políticas públicas 

143 87 54 33 

 

 

 

Web of 

Science 

BET 46 26 11 15 

Well being in 

work place 

368 147 92 55 

Bem-estar no 

local de trabalho 

92 22 13 9 

Implementação de 

políticas públicas 

43 12 8 4 

Quadro 11 – síntese do processo de levantamento bibliográfico 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Outra observação importante para o presente trabalho, foi a ausência de estudos 

voltados para a análise de políticas públicas como foco no BET. O lapso de abordagens 

sobre o tema, realçou a conveniência do presente estudo, tendo em vista a oportunidade de 

se debater um tema de relevância para a administração pública, no âmbito das políticas 

governamentais. Abre-se uma possibilidade de contribuição para o tema, dado o ineditismo 

da abordagem. 

Outra fonte de informação foram as documentais, na forma de leis e decretos 

governamentais. Para Gil (2008), a pesquisa em documentos é um importante instrumento 

de coleta de dados, que possibilita ao investigador levantar informações em qualidade e 

quantidade suficientes, que evitam perda de tempo e constrangimentos quando colhidos 

junto às pessoas. 

Para Di Pietro (2017), o regramento no âmbito da administração pública tem efeito 

vinculante. Produzem atos com características gerais e/ou abstratas, restritos ao ente que o 

gerou, ou expandindo-o aos demais, sempre se subordinando à Constituição e à lei. 

No caso em análise, optou-se em utilizar esta fonte de dados, além dos citados por 

Gil (2008), pelo papel que o regramento jurídico exerce nas relações, no âmbito das 

organizações, como um fator a ser levado em conta. As leis e decretos formalizam ações 

políticas dando-lhes legitimidade, viabilidade legal, e direcionamento operacional.  

Os critérios utilizados para a seleção das fontes oficiais foram aquelas relacionadas à 

política pública em questão, e a legislação voltada para o servidor público do estado. O 
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acesso aos documentos foi obtido por meio da internet e da consulta aos arquivos físicos do 

programa, atualmente sob a responsabilidade da secretaria de planejamento e gestão 

(SEPLAG). 

Outra fonte documental relevante foram os relatórios de gestão. Estes documentos 

são elaborados pela equipe de gestão governamental, que monitora as ações do programa, 

composto pela coordenação do próprio PHG, além dos assessores da SEPLAG. Apresentam 

dados do alcance das ações e recursos materiais, financeiros e de pessoal empregados. 

Ao todo foram recolhidos seis relatórios de gestão, correspondentes aos anos de 2011 

a 2016. Eles foram cedidos pela responsável pelo Departamento de Humanização da 

SEPLAG, em consulta aos arquivos da instituição. Os documentos foram submetidos à 

análise de Conteúdo (Bardin, 2011), a partir do estabelecimento dos parâmetros explicados 

mais a frente, nesta pesquisa. 

3.2.2 Participantes da pesquisa 

 

Como último passo desta primeira etapa procedeu-se à a identificação do público-

alvo da pesquisa. Em última análise, consistiu em saber quem são os stakeholders do 

programa. Aqueles que foram alcançados, os envolvidos, os responsáveis pela ação do PHG. 

Dar voz a estas pessoas possibilitou a obtenção de elementos que escapam aos documentos, 

à letra fria da lei e dos regulamentos. 

A identificação da população se deu por meio dos instrumentos legais, tais como 

portarias de nomeação publicadas em Diário Oficial do Estado, bem como por depoimentos 

dos entrevistados, além dos relatórios fornecidos pela divisão de pessoas da SEPLAG. 

Destas fontes, observou-se que três grupos se mostraram viáveis: os gestores da Secretaria 

Adjunta de Humanização, os técnicos administrativos e os burocratas de nível de rua. A 

seguir descreve-se as características e o papel de cada um destes atores dentro do Programa. 

O grupo dos gestores, foi formado por cinco indivíduos cuja presença política esteve 

atuante durante o processo de implementação do programa. Suas ações antes mesmo da 

política pública tomar esta dimensão, ainda na fase de projeto, os qualificou como agentes a 

serem ouvidos, com a possibilidade de fornecer informações sobre todo o processo de 

agenda setting e implementação do programa, além das diretrizes, alcance, resultados, 

propostas implícitas relacionadas ao programa. 
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O modelo organizacional da Secretaria Adjunta de Humanização da Gestão obedecia 

ao formato piramidal. O topo da pirâmide era constituído dos gestores de escalão superior, a 

saber: a Secretário Adjunto de Humanização e o Diretor de Humanização. 

O gestor é alguém envolvido com uma prática social (Mintzberg, 2004; Daniels, 

2015; Poubel e Junquilho, 2019). Ainda segundo Mintzberg (2004), as atividades dos 

gerentes esbarram nas limitações do dia-a-dia, de modo a apresentar dificuldades para o 

exercício de atividades sistematizadas por intermédio do planejamento, como também fazem 

com que a tomada de decisões nem sempre seja baseada em sistemas formais de 

informações, estando envolvidos em ambientes dinâmicos em que se tornam proeminentes 

os contatos informais. 

A questão da prática social como aspecto da atividade do gestor ganha relevo 

também em Giddens (1998) e Persons (1989), que apontam para cinco fatores, que apesar de 

distintos, se inter-relacionam:  (a) grupo de ações nas quais os membros se engajam como 

partícipes de uma comunidade; (b) os conceitos partilhados são identificados pelos 

praticantes, por meio do engajamento e interação; (c) há um vocabulário conceitual 

partilhado pelo grupo, por meio do qual os problemas são partilhados; (d) os meios dos 

quais o resultado dos projetos é buscado e/ou alcançados; (e) as condicionantes materiais ou 

situacionais são conduzidos de forma coletiva. 

No que tange ao fluxo administrativo os gestores de escalão superior estavam 

diretamente subordinados ao Governador do Estado. Em que pese a orientação geral que dá 

sentido à missão da Secretaria, percebe-se pela fala dos entrevistados que as decisões quanto 

à estratégia de implementação do Programa de Humanização da Gestão se davam no âmbito 

da própria secretaria. 

O segundo grupo a ser analisado são o dos técnicos administrativos. Recebem este 

nome por encontrarem-se em um nível intermediário na escala de comando da Secretaria. O 

organograma da Secretaria Adjunta de Humanização, além do alto escalão gerencial, 

contava com três departamentos que compunham o corpo burocrático da organização: 

Departamento de Sensibilização; Departamento de Arte e Departamento da Rede Estadual 

de Humanização. 

Cada departamento contava com um chefe e uma equipe de apoio. A composição 

variava de acordo com o fluxo de pessoas, que ocorre naturalmente em organizações 
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públicas, sujeitas a mudanças em seus quadros de pessoal, dada as necessidades 

administrativas ou até pessoais dos servidores. 

  Um segundo grupo de indivíduos que foi identificado durante a aplicação das 

entrevistas diz respeito aos representantes das secretarias junto à Secretaria de Humanização, 

ou seja, os membros da REH. Estes eram os responsáveis pela mobilização das atividades 

dentro das organizações. 

Este profissional era a ponte entre a secretaria de humanização e o servidor lotado 

em determinado órgão. Ao fazer esta ligação, embora não fosse vinculado à SAHG em nível 

formal, fazia-se na prática, tendo em vista seu papel na efetivação do programa no órgão.  

Geralmente eram pessoas ligadas ao setor de recursos humanos, e dentre suas 

funções estava: informar-se dos projetos a serem ofertados pela SAHG; participar de 

formações oferecidas pela secretaria; divulgar e mobilizar colegas a participarem das 

atividades. Daí a importância de se ouvir estes sujeitos que faziam parte importante do 

processo de implementação. 

O PHG contou com o trabalho de profissionais de diferentes formações, que 

colaboraram na implementação efetiva do programa no âmbito das secretarias. Foram 

professores, técnicos em enfermagem, técnicos em educação física, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, artistas, estagiários que por meio dos seus conhecimentos, e do 

envolvimento com o programa, levaram as ações junto aos servidores das secretarias 

atendidas. No contexto deste trabalho estes sujeitos se caracterizam como os burocratas de 

nível de rua (Correa & Ramos, 2020). 

De acordo com Lipsky (1981) o burocrata de nível de rua é o termômetro da política 

pública. Muito do seu êxito ou dos seus limites, passam pelo envolvimento e desempenho 

deste sujeito. A forma como encara a política pública, o seu ânimus, a interpretação que faz 

das determinações, legislação, ordenamento e demais normas, traduzidas em ações, refletem 

o alcance dos objetivos ou metas a serem buscadas, daí a importância de se ouvir estes 

atores.  

 

 

3.2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados junto aos grupos foi feita por meio de uma entrevista 

semiestruturada e formação de grupo focal, oportunidade na qual se trabalhou a abordagem 
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do Design Thinking. A entrevista semiestruturada possibilita uma interação social (Gil, 

2008), na qual o pesquisador entra em contato com pessoas que fizeram parte direta ou 

indiretamente do fato em análise.  

A aplicação da modalidade de entrevista semiestruturada se justificou pela 

possibilidade de coleta de impressões e ideias fornecidas pelo participante, que extrapolam o 

conteúdo abrangido pela pergunta em si. No decorrer da fala o respondente acrescenta 

elementos informativos que podem contribuir com a construção do conhecimento sobre o 

assunto, que inicialmente não estavam previstos na pergunta. 

A entrevista é em essência uma interação social (Gil, 2008). O autor ainda pontua 

que este instrumento de coleta de dados proporciona a percepção da visão, anseios, desejos, 

juízos e demais elementos subjetivos que embutem a visão do participante, apresentando um 

cenário a partir do qual o observador pode construir relações e desenvolver reflexões. 

O outro instrumento de coleta de dados, foi a técnica de grupo focal (GF). Foi 

aplicado no sentido de dar complementaridade aos dados colhidos por meio das entrevistas. 

A dinâmica de aplicação da ferramenta foi mais aprofundada, ou seja, atingiu um público 

menor, porém, a problemática da pesquisa foi reflexiva.  

O intuito deste instrumento foi identificar alguns elementos suplementares 

relacionados ao programa, de modo a permitir uma categorização do ponto de vista de 

formação profissional, perfil sociológico, dentre outros dados considerados relevantes para a 

interpretação das informações coletadas.  

Os GF’s são grupos que dialogam sobre determinado tema, ao receberem estímulos 

para o debate (Ressel et al., 2008). Esta técnica tem larga aplicabilidade em pesquisas 

qualitativas e apresenta vantagens metodológicas, tais como: possibilidade de interação 

grupal; favorecimento de trocas, descobertas e participações comprometidas. Também 

proporciona descontração para os participantes responderem as questões em grupo, em vez 

de individualmente.  

Nos próximos tópicos detalha-se processo de aplicação e desenvolvimento reflexivo 

das entrevistas semiestruturadas aplicadas junto ao público-alvo do trabalho. As fases de 

elaboração, formatação, adaptação e readaptação do instrumento de modo a atender às 

necessidades da questão a ser respondida nesta pesquisa. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa Científica, da 

Universidade Federal do Acre, com o número CAAE: 50150821.9.0000.5010. A pesquisa 
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foi aprovada pelo referido comitê no dia 29 de novembro de 2021, no Parecer n°5.134.904, 

emitido pela chefia do Comitê. 

3.2.3.1 Pré-teste da entrevista  

 

A entrevista foi importante, pois permitiu extrair dos respondentes sua visão geral 

sobre o programa, adentrando nas especificidades históricas, gerenciais e administrativas 

daqueles que estiveram envolvidos com o projeto. Esta audição teve por objetivos 

principais: entender o processo de formação dos grupos de interesse, organização, valores e 

estratégias desses grupos durante o processo de “gestação” da política, e como se deu a 

entrada na agenda política; identificar o processo de implementação do programa no âmbito 

da gestão local. 

Pode-se dizer que o esqueleto ou estrutura básica da entrevista foi composto por 

questões que ofereceram o ponto de partida para que o pesquisador dispusesse ao 

entrevistado um start, a partir do qual outras questões viriam a emergir. Estas questões 

fundamentais constituíram inicialmente um conjunto de doze perguntas. 

A estrutura da entrevista se deu por fases de introdução dos assuntos. Na primeira 

fase, que foi constituída das três primeiras questões, o respondente foi levado a refletir sobre 

os elementos fundantes da política em análise. As questões versaram sobre os significados e 

objetivos da política adotada. 

As quatro questões seguintes abordaram a formação da política pública. O processo 

de construção, e as bases conceituais que forjaram a implementação. Nesta etapa das 

questões, o objetivo se centrou em entender qual o ambiente político e social no qual o 

programa surgiu, e as ideias que o consubstanciaram. Procurou também identificar a partir 

das falas dos participantes os atores envolvidos na formulação, tramitação e estratégia de 

implementação do PHG. 

Na fase final da entrevista, os participantes foram levados a refletir sobre a 

abrangência da política e seus desafios de implementação. Nesta fase buscou-se 

compreender como se deu os elementos no processo de assimilação da política no âmbito 

das organizações, o convencimento dos gestores e aceitabilidade dos valores propostos pelo 

programa no ambiente interno das secretarias, enfim, o processo de implementação do PHG. 
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 Observa-se pelo modelo proposto de entrevista, procurou-se a estruturação de um 

roteiro, dividido em fases, no qual o respondente ao refletir sobre os elementos essenciais da 

política pública em análise, apontasse um aprofundamento das questões no sentido de trazer 

mais elementos a fim de fornecer subsídios para as diferentes fases do programa. Este 

esquema pode ser observado na Figura 11. 

                    

Figura 11. Esquema estrutural da entrevista – pré-teste 

Fonte: elaboração do autor com base em Gil (2008).  

 

 

Como procedimento metodológico, optou-se por aplicar um pré-teste da entrevista 

junto a sujeitos participantes da população pesquisada. Desta forma foram entrevistados 

cinco gestores de alto escalão; seis integrantes dos técnicos de nível intermediário; oito 

representantes da Rede Estadual de Humanização e, por fim, 12 burocratas de nível de rua. 

 Segundo Gil (2008) o pré-teste é uma fase dentro do processo de coleta de dados 

preliminares. A finalidade desta etapa consiste em assegurar a este instrumento, a validade e 

precisão necessárias em um trabalho científico. Serve também como uma preparação que 

possibilita um refinamento das questões a serem discutidas durante a pesquisa. 

Foi justamente este o papel que o pré-teste desempenhou no presente estudo. Serviu 

como um instrumento capaz de identificar os pontos críticos a serem pesquisados, e revelar 

outros que poderiam vir a fazer parte da discussão. Foi por meio do pré-teste que o 

pesquisador teve acesso aos dados iniciais, que colaboraram na formação do esqueleto 

metodológico a ser seguido. 
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O pré-teste também possibilitou identificar questões que não se apresentavam tão 

relevantes do ponto de vista do interesse da pesquisa, e que foram descartados para os passos 

seguintes. Com este dado, foi-se excluindo pontos e inserindo-se outros que vieram a ser 

levantados durante o pré-teste.  

Inicialmente foram elaboradas 26 questões, com temáticas envolvendo os objetivos 

específicos da pesquisa. A dinâmica da entrevista aplicada com o pré-teste teve como 

objetivo fazer com que o participante durante sua fala, fornecesse o maior número de 

elementos relevantes para o trabalho o quanto possível.  

 

3.2.4 Entrevistas 

 

Após a aplicação do pré-teste identificou-se a necessidade de adequações ao 

instrumento. Nesse sentido foi suprimida uma questão que apresentou uma abordagem 

repetida, e acrescentou-se questões que surgiram no decorrer da primeira entrevista. Estes 

aspectos serão detalhados a seguir. 

Para fins metodológicos, optou-se por dividir as questões em fases. Estas dizem 

respeito ao nível de aprofundamento das questões relativas ao assunto. O roteiro foi dividido 

em cinco fases denominadas respectivamente como: categorização do entrevistado e 

percepções sobre o Programa; estrutura interna, processos formativos e decisórios; Processo 

de definição da Política; Implementação e avaliação; avaliação comparativa. 

Na primeira fase as questões versam sobre a identificação do entrevistado em termos 

profissionais e acadêmicos, além de sua inserção no programa. Estas questões se mostraram 

relevantes a fim apontar um possível perfil profissional dos participantes da pesquisa 

(Colognese & Melo, 1998). 

Nesta fase inseriram-se-se três questões para fins de enquadramento do respondente: 

Fale sobre sua história de vida, formação acadêmica e profissional, antes de ser inserido no 

PGH; Como foi o seu processo de entrada no Programa? e Qual era o seu trabalho no 

programa? Em qual setor atuava?. 

A segunda fase da entrevista denominada de estrutura interna, processos formativos e 

decisórios, trouxe questões voltadas para a composição da Secretaria Adjunta de 

Humanização da Gestão. Nesta etapa, diferentemente do pré-teste, foram inseridas questões 
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como: “Com relação à Diretoria de Humanização, como estava organizada? Como era o 

organograma?”.  

Esta fase buscou aferir o nível de compreensão do entrevistado com relação à 

estrutura organizacional na qual estava inserido. Buscou também formular um 

enquadramento situacional da organização em termos de processo decisório de formação, 

tendo em vista que foi perguntado se havia formação oferecida pelo órgão, e como era o 

processo de decisão. 

A terceira fase compreende o que se chama de afunilamento das questões, são 

abordadas questões relativas ao processo de conjugação de forças (Howllet, 2014). O 

participante é convidado a refletir sobre as relações de poder e construção da política 

(Sabatier, 2007). 

Seguindo neste processo de foco nas questões referentes ao objeto da pesquisa, 

passa-se a fase quatro, são abordados os aspectos relativos à implementação propriamente 

dita e avaliação dos impactos da política. Foi inserida a seguinte questão: “Durante o 

processo de implementação, qual a visão das pessoas com relação ao Programa? Como você 

se sentia percebido neste processo?”. 

Esta questão foi inserida, dada a fala de alguns participantes da fase de pré-teste, que 

sugeriam a percepção de uma visão pessimista com relação ao programa. A questão procura 

estimular uma reflexão sobre como o servidor engajado no programa percebe-se perante os 

colegas de outros órgãos, e além disso, como o programa é entendido na visão das chefias de 

outros órgãos. 

Na fase cinco a entrevista encontra seu ciclo final. Nesta etapa o entrevistado é 

levado a refletir sobre os desafios da implementação do programa. Os fatores críticos e os 

avanços que o programa trouxe. Outro aspecto salientado é a comparação entre locais em 

que o programa foi melhor recebido, em comparação com outros, e os fatores que 

acarretaram tais diferenças. 

O objetivo das questões foi o de levantar as hipóteses para as falhas ou êxitos no 

processo de implementação, como forma de fornecer subsídios para as análises futuras, em 

conjunto com o material coletado junto aos questionários. Este instrumento de coleta se 

revelou como um espaço de reflexão, troca de impressões e aprofundamento das questões 

relativas ao processo de implementação da PHG. 
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Levando-se em consideração que se trabalhou com três grupos distintos de 

participantes, foi preciso o cuidado de delimitar o tema abordado no âmbito das questões 

levantadas. Exemplo disso, foi o tipo de questionamento feito aos participantes dos dois 

grupos, tanto os gestores, como também os técnicos.  

Para os gestores, as questões deram ênfase nos aspectos técnicos e políticos, que 

envolveram desde a elaboração a implementação do programa.  Isto se justifica pela 

participação deste grupo, de modo ativo durante esta fase. Estes participantes ofereciam 

condições de fornecer elementos relevantes no que tange aos aspectos relativos ao processo 

político de formação da agenda, bem como os caminhos traçados para implementação. 

Para os burocratas de nível de rua as questões buscaram dar ênfase ao processo de 

implementação e significado do programa. Buscou-se além de perceber como estes 

colaboradores perceberam o PHG, como foi negociado junto à direção dos órgãos, a fim de 

que atingisse os objetivos propostos. 

 

3.2.5 Os burocratas de nível de rua (BNR) e sua participação na implementação 

 

Durante as entrevistas com os gestores responsáveis pela PHG, um ponto comum foi 

a participação de colaboradores com diferentes formações, que eram responsáveis por 

desenvolver os programas da política nas secretarias do governo. Sua atuação estava 

diretamente ligada aos servidores, e suas ações eram o reflexo da política humanização. 

Pode-se dizer que eram a “cara” da política de humanização da gestão. 

No âmbito da organização da Secretaria Adjunta de Humanização encontravam-se na 

base da pirâmide. Isto porque a estrutura organizacional da secretaria compreendia a própria 

gestão superior, representada pela figura da secretária adjunta de humanização; abaixo, 

existia a presença da diretora de humanização; seguindo o organograma vinham os três 

departamentos: sensibilização, qualidade de vida e o departamento da rede estadual de 

humanização. 

Vale ressaltar que os burocratas de nível de rua estavam diretamente ligados às ações 

dos departamentos de sensibilização e arte na gestão (DSAG) e departamento de qualidade 

de vida (DQV). Cabendo ao departamento de sensibilização em ações de humanização 

(DAAH), as estratégias voltadas para a divulgação dos projetos, bem como o contato com os 

representantes da rede estadual de humanização em cada secretaria (REH).  
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Observa-se que se trata de um modelo de rede, que opera em ações coordenadas, 

com níveis de decisão descentralizado, no sentido de se buscar maior fluidez nas atividades 

voltadas para a implementação do Programa. Neste aspecto, é necessário um 

aprofundamento da análise desse processo de articulação operacional, no sentido de se 

identificar os pontos críticos que afetam o processo de implementação. Na Figura 12 

observa-se a dinâmica adotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      Figura 12: Participação dos BNR’s no modelo organizacional do PHG. 

Fonte: elaboração do autor com base nas entrevistas. 

Legenda: BNR: Burocratas de Nível de Rua; DQV: Depto. de Qualidade de Vida; DSAG: Depto. de 

sensibilização e Arte na Gestão; DAAH: Departamento de Articulação em Ações de Humanização 

 

 

Com base nas entrevistas concedidas pelos gestores dos departamentos, bem como 

com diretores e secretários que passaram pela pasta, foi possível a formulação do 

organograma observado na Figura 12. Observa-se como os NBR’s inserem-se no programa e 

sua contribuição para a implementação dos projetos. 

Os técnicos em educação física, fisioterapeutas, estagiários, músicos, cantores, 

atores, dentre outros, estavam vinculados a dois departamentos: o DSAG e o DQV. O 

modelo de vinculação é do tipo hierárquico, sendo estes agentes responsáveis pelo 

atendimento das demandas dos dois departamentos. 

O DAAH era o setor responsável pela vinculação entre os departamentos e as 

secretarias. No âmbito de cada secretaria foi instituída a figura do responsável pela 

articulação do programa em nível interno, era o representante da secretaria adjunta de 

REDE ESTADUAL DE HUMANIZAÇÃO 

DAAH 

  DQV   DSAG 

      BNR 
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humanização dentro da organização. Era com este agente que o DAAH articulava as ações 

que seriam implementadas pelos BNR’s. 

Portanto, quanto à vinculação institucional os BNR’s estavam subordinados aos 

departamentos DSAG e o DQV. Dentro das secretarias, sua vinculação transferia-se para os 

representantes da secretaria de humanização, uma vez que estes eram os responsáveis pelas 

atividades, desde a mobilização, passando pela divulgação e demais ações necessárias para a 

efetivação do programa.  

 

3.3 Grupo focal 

 

 

 Introduzido metodologicamente na década de quarenta, de origem anglo-saxã (Trad, 

2009), os grupos focais (GF’s) são grupos que dialogam sobre determinado tema, ao 

receberem estímulos para o debate (Ressel et al., 2008). Esta técnica tem larga aplicabilidade 

em pesquisas qualitativas e apresenta vantagens metodológicas, tais como: possibilidade de 

interação grupal; favorecimento de trocas, descobertas e participações comprometidas. 

Também proporciona descontração para os participantes responderem as questões em grupo, 

em vez de individualmente. 

 Segundo Biehl, Prestes e Grisci. (2018), a técnica de grupo focal é uma alternativa à 

aplicação de entrevistas, com formato não diretivo comum, em estudos das áreas de Gestão 

de Pessoas e Marketing. Utilizada por estudiosos que desejam maior profundidade em 

determinados temas. No que diz respeito à área de Gestão de Pessoas, em que pese ser 

recorrente a utilização de grupos focais, escassos estudos discutiram e problematizaram a 

adoção da técnica.  

 A utilização da técnica de grupo focal neste estudo se revela como oportuna na 

medida em que possibilita a troca de experiências e olhares sobre o processo de análise da 

implementação da PHG. O que torna o ambiente rico do ponto de vista analítico, é o fato de 

se oportunizar a troca entre os diferentes atores envolvidos no processo, cada um com seu 

ponto de vista particular, e ao mesmo tempo, enriquecedor sobre o tema. 

 A literatura voltada a grupos focais, recomenda uma quantidade entre seis e quinze 

pessoas por reunião. Desta forma, foram formados encontros com nove indivíduos, 

obedecendo ao seguinte critério: três servidores do escalão de nível gerencial; três servidores 

do escalão intermediário; e três servidores da área-fim, que atuaram ou atuam no PHG. 
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 Foram realizados três encontros com tempo entre quarenta minutos e uma hora de 

duração. Os temas abordados foram voltados para os objetivos específicos deste estudo. A 

cada encontro foi utilizada uma metodologia com base no Design Thinking (DT), a fim de 

proporcionar uma reflexão sobre os temas de interesse do processo de implementação do 

PHG. 

 No presente estudo o GF assume um papel de canal para aplicação da abordagem de 

análise situacional denominada Design Thinking. Propõem-se a partir do modelo de grupo 

focal, a inserção do DT como instrumento de análise da questão da pesquisa. 

 

3.4 Design thinking 

 

 O termo Design Thinking (DT) pode ser traduzido como significando “pensamento 

voltado a um processo de designe” (Assis, Costa & Araújo, 2017, p.2). O DT é uma 

abordagem focada na situação-problema. Trata-se de um método que busca a inovação, 

tendo como característica colocar o humano como centro da análise. O atendimento à 

necessidade do sujeito. 

 Para Côrtes Júnior et al., (2020, p.1) o DT “é um processo que propõe a busca, de 

forma empática, colaborativa e criativa, de soluções para problemas complexos”. Macedo et 

al., (2015) também compartilham deste conceito, ou seja, definem o DT como um processo 

de geração de ideias em um determinado grupo interdisciplinar, com o objetivo de propor 

soluções para determinados problemas. 

 A proposta do DT foi popularizada por David M. Kelley, fundador da Ideo, uma 

empresa com foco em design e inovação. Kelley propôs originalmente o modelo formado 

por três etapas: inspiração, ideação e implementação. A inspiração é a fase na qual se 

reconhece os insights, ou primeiras ideias relacionadas à realidade encontrada; a ideação é a 

fase em que ocorre a síntese das ideias lançadas na primeira etapa; e por fim, a 

implementação que é o processo de por em teste, como protótipo, uma proposta de 

superação da situação-problema (Brown, 2010). 

 No contexto do presente trabalho, o DT foi utilizado como instrumento de análise da 

situação-problema: quais os fatores que dificultam o processo de implementação do 

Programa de Humanização da Gestão? Portanto, os GF’s foram a plataforma, dentro da qual 
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se desenvolveram as reflexões sobre o problema da pesquisa, com o auxílio dos 

procedimentos da ferramenta DT. O detalhamento deste processo ocorreu na fase analítica. 

 A partir da identificação dos eixos temáticos finais, passou-se à elaboração da 

aplicação da técnica do grupo focal, com abordagem do Design Thinking. Este procedimento 

metodológico baseou-se nos trabalhos de (Mendonça & Griebeler, 2016), Assis et al  (2017) 

e Côrtes Júnior et al. (2020). 

 

3.4.1 O Design Thinking aplicado a um grupo focal 

 

O Design Thinking (DT) é um tipo de abordagem que usa o design como ponto de 

partida para o desenvolvimento de processos de inovação. Nas palavras de Brown (2010) é 

“uma abordagem à inovação eficaz, e amplamente acessível, e pode ser integrada a todos os 

aspectos dos negócios e da sociedade, a geração de ideias inovadoras” (Brown, 2010, p.38). 

O método de melhoria a partir do design surgiu da necessidade competitiva das 

empresas, que para se manterem no mercado, deveriam focar seus esforços não apenas na 

melhoria do processo produtivo, mas também no atendimento das necessidades diárias das 

pessoas, foi-se desenvolvendo estratégias de inovação formuladas a partir do desenho do 

problema (Assis et al., 2017). 

O DT consiste em uma abordagem colaborativa para fins de resolução de problemas. 

O foco da ação é o usuário, e a resolução dos desafios passa pela interação e práticas 

criativas (Macedo, Miguel & Casarotto Filho, 2015). Desta forma o desafio seria propor uma 

abordagem pautada na busca de superar os desafios apresentados pela PHG, no contexto de 

um grupo focal, formado por servidores públicos. 

Originalmente utilizado no ambiente corporativo privado, o Design Thinking tem 

sido incorporado aos estudos voltados para a administração pública (Assis et al., 2017; 

Côrtes Júnior et al., 2020). É crescente o número de trabalhos que utilizam desta abordagem 

para a inovação no serviço público, sendo que “a essência do Design Thinking é explorar 

diferentes possibilidades” (Brown, 2010, p.8).   

Basicamente o Design Thinking é um método de solução de problemas (Brown, 

2010). As falhas no processo de implementação do PHG, e estratégias de melhoria deste 

processo, são os problemas a serem analisados por este estudo. Neste sentido, o desafio foi 
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criar um modelo de aplicação que pudesse ser viável quando inserido no ambiente da 

administração pública, com todas as suas peculiaridades. 

Outro fator que colaborou para a utilização deste método no presente trabalho, foi a 

facilidade de acesso do pesquisador aos participantes. Este acesso proporciona um ambiente 

propício para a aplicação de técnicas que demandem maior coordenação e colaboração entre 

os participantes. 

Para esta finalidade utilizou-se do modelo de Design Thinking Evolution E6², que foi 

desenvolvido por Tschimmel em 2012 (Clemente et al., 2016). Neste modelo, o processo 

criativo é decomposto em seis fases, que se relacionam por meio de loops criativos. 

As fases são: a emergência, empatia, experimentação, elaboração, exposição e 

extensão. A Figura 13 apresenta estas fases, e a dinâmica em que se sobrepõem, de modo a 

oferecer condições de desenvolvimento metodológico, e aplicabilidade do método E6². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Modelo E6² 

 Fonte: internet de domínio público, disponível em https://www.mindshake.pt/design- 

thinking/. Acesso em: 16 de agosto de 2020. 

 

 

 A dimensão da emergência está relacionada a identificação e definição do problema. 

No caso em estudo, levar os participantes a refletir por meio do processo de reflexão 

https://www.mindshake.pt/design-%20thinking/
https://www.mindshake.pt/design-%20thinking/
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conjunta, a identificar quais seriam os fatores limitantes para a implementação e execução 

efetiva do PHG voltado para o bem-estar do servidor. 

 A empatia pode ser entendida no campo mental, como a capacidade de se colocar no 

lugar do outro, enxergando cada sujeito como um ser humano, em sua complexidade e 

subjetividade (Brown, 2010). Trata-se também de enxergar os problemas existentes, por 

meio das experiências de outras pessoas. 

 Nesta dimensão da análise do problema, sob a abordagem do DT, o objetivo é 

enxergar os stakeholders do processo, bem como o ambiente organizacional como elementos 

a serem considerados em uma análise sobre o desafio ora em análise. No contexto do PHG, 

nesta fase há a identificação dos sujeitos, suas práticas, seu lugar no ambiente organizacional 

e suas ações enquanto sujeitos do fazer político. 

 A experimentação é a fase de estímulo ao surgimento de ideias, perante os desafios 

apresentados. No âmbito da Secretaria de Humanização, os servidores ativos e os que 

passaram pela política são levados a partir de uma ação reflexiva, examinar o problema, e 

por meio das ferramentas propostas pelo E6², elaborar alternativas inovadoras para a 

superação dos limites à implementação do programa. 

A fase da elaboração diz respeito a ao “desenvolvimento e materialização de ideias” 

(Clemente et al., 2016, p. 78). Neste momento, os participantes são levados e elaborarem 

propostas baseadas nos diagnósticos identificados no processo anterior, de modo a 

direcionar os esforços para processo de inovação que venham a superar os limites 

detectados. 

A exposição está relacionada à apresentação de ideias. Neste momento o roteiro de 

solução do problema é exposto e refletido pelos participantes, com o intuito de se analisar e, 

se caso detecte-se falhas, voltar ao estágio anterior e refazer o processo de ideias. Este 

movimento de vai e vem é característico do DT, e é passível de ocorrer em todos os estágios, 

dado que não se trata de um método linear. 

O momento da implementação também é chamado de extensão. Aqui é no qual 

ocorre a aplicação das ideias levantadas, de modo a confrontar a iniciativa com a realidade. 

Após a aplicação, deve ser realizado o acompanhamento do desenvolvimento a fim de se 

avaliar a viabilidade da inovação, caso contrário, deve-se rever os procedimentos. 
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3.5 Fase analítica 

 

Ao chegar a hora de elaborar e executar um projeto de pesquisa, o método e técnicas 

a aplicar é uma das mais desafiantes questões a ser enfrentadas pelo pesquisador, em 

especial quando se pretende trabalhar com abordagem qualitativa que, por meio do 

surgimento de novos enfoques, métodos e técnicas, encontra-se em contínuo processo de 

expansão (Soares et al., 2011). 

A fase analítica compreendeu o processo de tratamento das informações. De acordo 

com os dados levantados junto ao material bibliográfico, documentais, além dos elementos 

fornecidos pelos participantes das entrevistas e dos grupos focais, realizou-se o processo de 

transformação desse material em informações relevantes para este estudo. 

 

3.5.1 Instrumentos de tratamento dos dados e critérios de inclusão e exclusão 

 

Para fins de análise, utilizou-se de instrumentos de tratamento de dados fornecidos e 

validados cientificamente, a fim de extrair do material coletado, elementos passiveis de 

interpretação, que trouxessem uma possibilidade de entendimento sobre o fenômeno 

estudado.  

O primeiro passo na preparação dos GF’s é a seleção dos participantes (Ressel et al., 

2008). O público colaborador da pesquisa foi de vinte e cinco servidores. O número de 

participantes dos GF’s foi de nove pessoas. Os motivos foram expostos no item anterior. Os 

critérios de inclusão estabelecidos foram: (a) ser maior de idade; (b) ter atuado diretamente 

no PHG; (c) tempo de atuação não inferior a um ano.  

Não foram considerados aptos a participar da pesquisa: (a) servidores que tenham 

sido desligados por justa causa do programa; (b) servidores portadores de doenças crônicas 

ou em tratamento de saúde que não permitisse a participação nas reuniões; (c) servidores que 

não tivessem condições de acesso à rede mundial de computadores. 

A análise de conteúdo foi o instrumento utilizado no tratamento das informações 

obtidas a partir das entrevistas, questionários e análise documental. Os símbolos linguísticos 

utilizados nos discursos, o significado das ideias principais, foram utilizados por meio de 

decodificação proposta por Bardin (2001).  
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3.6 Fase conclusiva 

 

A fase conclusiva como o próprio nome diz, é o fechamento da pesquisa, com o 

resultado do que foi trabalhado nas fases anteriores. Em outras palavras, é o momento de 

sugerir uma possível resposta à questão da pesquisa A fase é composta por três partes que 

são: a apresentação dos resultados obtidos por meio do tratamento dos dados realizados 

junto aos instrumentos de coleta de dados; conclusões acerca dos resultados identificados; e 

oportunidades de estudos na área.  

A apresentação dos resultados é o produto de todos os elementos levantados durante 

a fase exploratória, juntamente com os procedimentos adotados na fase analítica. Após a 

análise dos dados, mediante instrumentos de tratamento das informações, observados na 

Figura 14, apresenta-se uma síntese em forma de conclusão, que aponta caminhos no sentido 

de dar resposta a questão inicialmente levantada. 

 

 

 

Figura 14. Enquadramento metodológico da pesquisa 

Fonte: elaboração do autor. 

Nota. Legenda: LB: Levantamento Bibliográfico; LD: Levantamento documental; AIC: Aplicação de 

instrumentos de coleta. 

 

 

 

O segundo ponto apresentado na fase conclusiva diz respeito à imagem construída a 

partir dos resultados observados. O pesquisador se propõe a realizar uma análise crítica do 

fenômeno, à luz daquilo que a pesquisa apresentou. Os dados carecem de uma reflexão. Sem 

isso, se resumem a dados colhidos por instrumentos em um contexto específico. Daí a 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

125 

 

necessidade de se refletir sobre o que os elementos vindos à tona com o trabalho de 

pesquisa, querem dizer. 

Não há a pretensão de se esgotar o assunto, ou encontrar um ponto definitivo de 

análise sobre o problema levantado. Pelo contrário, os resultados obtidos são como setas que 

apontam para um aprofundamento da questão, que não se esgotam neste estudo, mas devem 

ser constantemente revisitados e aprofundados, de modo a dar conta da complexidade da 

realidade na qual o programa se insere. 

 

3.7 Enquadramento metodológico  

 

Tendo clara noção das limitações impostas, e que são inerentes ao conhecimento 

científico, é que a fase conclusiva também traz na sua parte final, oportunidades de estudo 

na área. São questões que não foram respondidas ou refletidas por este estudo, e que pela sua 

importância podem ser levantadas para estudos futuros. A construção do conhecimento é um 

processo contínuo, reflexivo e infindo.  

Logo, quando um determinado conhecimento é construído com base na realidade 

objetiva apresentada, surgem caminhos para atualização, aprofundamento, seguindo o curso 

natural da construção do fazer da ciência. (Lima & Mioto, 2007). Na Figura 14 observa-se o 

caminho metodológico proposto para análise da situação-problema. 

Ao observar a Figura 14 percebe-se o enquadramento metodológico proposto pela 

pesquisa. As três fases que se colocam, formam o caminho epistêmico sobre o qual os 

trabalhos se desenvolvem. Importante salientar que os três momentos não são estanques ou 

independentes. Dialogam, complementam-se e são inevitavelmente passíveis de revisão. 

A cada estágio, as estratégias de pesquisa vão seguindo os processos de levantamento 

e tratamento das informações de modo a dar sustentação metodológica ao proposito do 

trabalho. Na Figura 14 observa-se esta dinâmica.  

Entende-se pesquisa como um processo. O pesquisador possui neste contexto, uma 

atitude e uma prática do ponto de vista teórico, encontra-se em constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e, ao mesmo tempo, permanente. Em outras 

palavras, realiza uma atividade que o aproxima da realidade, sendo que por outro lado, a 

própria realidade se apresenta carregada de história, refletindo posições frente à realidade. 
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(Lima & Mioto, 2007). Ao se observar a Figura 14 pode-se perceber como este caminho foi 

traçado. 

Dentro da proposta de análise da situação-problema, as três fases se relacionam e se 

complementam. As três são interdependentes, uma vez que desde a definição dos 

instrumentos de análise, passando pelo levantamento dos dados, seguindo para o confronto 

entre os dados coletados, mediante o referencial teórico adotado, até chegar à fase de 

conclusão e apresentação de uma síntese, todo o processo é dinâmico. 

 O pesquisador ao caminhar na construção da interpretação sobre os dados, precisa 

constantemente revisitar passos anteriores, ou por outro lado, executar ações da etapa 

seguinte, sem, contudo, finalizar a fase em que se encontra. Desta forma, ao se analisar a 

Figura 14, importante compreender a dimensão dinâmica dos procedimentos metodológicos. 

 O delineamento de uma pesquisa em ciências sociais não apresenta consenso por 

parte dos pesquisadores, a ponto de se chegar a um modelo rígido, ou que atenda a todas as 

necessidades dos mais variados estudos. O que se nota de um modo geral é uma sequência 

de procedimentos presentes neste tipo de pesquisa, tais como: o levantamento das fontes, 

aplicação de instrumento de coleta de dados, tratamento das informações e confecção de 

relatório (Gil, 2008). 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

  

Após a realização do processo de levantamento dos dados junto às fontes primárias e 

secundárias, passou-se a análise do material para fins de discussão dos resultados 

encontrados no sentido de se buscar evidências que apontassem para possíveis respostas à 

questão da pesquisa. 

Conforme exposto anteriormente, os participantes da pesquisa foram separados em 

estamentos administrativos, que formavam três níveis organizacionais. O Quadro 12 

apresenta estes grupos identificando seu papel no contexto da implementação do PHG, o 

número de participantes submetidos às entrevistas, e ao grupo focal, perfazendo o total de 

participantes da pesquisa. 
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Grupo Função Entrevista GF Total de 

participantes 

Gestores de 

escalão 

superior 

Participação nas 

estratégias de 

análise do 

processo de 

implementação da 

PHG. 

3 3 6 

Gestores de 

escalão 

intermediário 

Articulação 

interinstitucional 

para 

implementação 

das ações da 

PHG. 

10 3 13 

Burocratas de 

Nível de Rua 

Implementação 

das ações no 

âmbito das 

organizações. 

12 3 15 

 

   Quadro 12. Caracterização dos grupos participantes da pesquisa e instrumentos de coleta de dados aplicados. 

   Fonte: elaboração do autor, com base em Gil (2008). 

 

 

4.1 Tratamento das informações das entrevistas  

 

As entrevistas foram um instrumento de coleta de dados, que precisou ser adaptado 

ao momento pandêmico que atravessava a sociedade. Neste sentido fez-se necessária a 

utilização de um software que possibilitasse ao pesquisador estar em contato com os 

participantes, ao mesmo tempo em que preservasse a segurança de ambos. 

Optou-se pelo uso da ferramenta zoom parte da plataforma do google. Este meio de 

comunicação permite o diálogo entre duas ou mais pessoas por meio de uma chamada de 

vídeo. O recurso possibilita além da captação da fala, o acesso às linguagens não escritas, 

tais como gestos, feições, posições corporais, dentre outros elementos implícitos e que são 

caros para a interpretação do conteúdo que está sendo tratado. As entrevistas foram na 

modalidade individual. Optou-se por esta modalidade tendo em vista a possibilidade de 

abordagem mais profunda dos temas, além da disponibilidade de tempo dado a amostra dos 

participantes ser em número viável para este tipo de interação. 

Precederam à entrevista um contato prévio do pesquisador, via telefone, e 

posteriormente, via e-mail, em que eram explicitados a natureza da pesquisa e os objetivos 
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da entrevista. Na ocasião também foi apresentado um resumo do assunto a ser tratado, bem 

como as garantias de ordem ética relacionadas à pesquisa. O participante assentia a sua 

participação por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido no qual 

constavam todas as informações referentes à pesquisa.  

As entrevistas duraram entre quarenta e cinquenta minutos. O tempo da entrevista era 

anteriormente informado ao participante, de modo a deixa-lo confortável quanto ao tempo 

disponível. Passava-se a orientação no sentido de que se buscasse um local tranquilo, em 

horário compatível com suas atividades, de modo a se obter o melhor aproveitamento 

possível. 

Há que se observar que muito embora o público-alvo fosse composto por três 

categorias de servidor, todos foram expostos às mesmas questões. Obviamente que 

determinados temas tiveram ênfase em um grupo, diferentemente de outro, devido a própria 

natureza da atividade dentro do programa. Contudo, todos os participantes foram expostos 

ao mesmo objeto analítico. Isto foi proposital uma vez que as impressões sobre 

determinados temas e as diferenças de abordagem entre os diversos grupos, foi fator 

considerado relevante para as análises. 

Quanto a organização dos dados coletados por meio das entrevistas, Colognese & 

Melo (1998) apontam para vários procedimentos a serem seguidos. Segundo os autores 

deve-se identificar, numerar e paginar as entrevistas, como forma de evitar a omissão e o 

privilegiamento de algumas em detrimento das demais. 

As entrevistas foram gravadas utilizando-se o recurso de gravação do software zoom. 

Após a gravação houve a transcrição das falas. A seguir, houve a decupagem das falas por 

categorias simbólicas. Estas etapas foram seguidas, tendo em vista preservar a objetividade 

do conteúdo analisado. Os procedimentos de classificação do material são ferramentas que 

possibilitam uma maior transparência, sistematização e organização do material, a fim de se 

evitar que determinado conteúdo se sobreponha a outros. 

Para fins de tratamento das informações coletadas por meio das entrevistas 

semiestruturadas, o pesquisador optou pela análise de conteúdo (Bardin, 2011). A análise de 

conteúdo atualmente pode ser definida como um conjunto de instrumentos a serviço dos 

procedimentos metodológicos que se encontram em constante aperfeiçoamento, no sentido 

de analisar diferentes fontes de conteúdo, sendo verbais ou até mesmo, não-verbais.  

Trabalhar com análise de conteúdo é como formar uma enorme colcha a partir de retalhos. O 
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pesquisador precisa organizar e analisar toda a diversidade de material coletado por meio 

dos instrumentos. Os documentos oficiais, as falas dos entrevistados, as anotações do 

pesquisador, bem como os aspectos subjetivos perpassados por meio de gestos, feições, 

pausas e demais sinais corporais e linguísticos, precisam ser sistematizados a fim de oferecer 

elementos que auxiliem em uma possível resposta à questão da pesquisa. 

 Pode-se dizer que no que tange à interpretação, a análise de conteúdo transita entre o 

rigor objetivo e a riqueza da subjetividade. Há que se observar ainda que o pesquisador, ao 

se utilizar deste instrumento deve estar seguro dos parâmetros linguísticos e categorização 

dos elementos a serem utilizados. Para isso, deve apossar-se do assunto, de modo a permitir 

que a partir da subjetividade, faça emergir uma objetividade que traga elementos de análise 

razoáveis para compreensão do fenômeno. 

O modelo proposto por Bardin (2011) engloba três fases, que seriam a) pré-análise; 

b) exploração do material e c) inferência, interpretação e tratamento dos resultados. Optou-

se nesta pesquisa, por seguir este modelo tendo em vista atender a algumas necessidades da 

problemática, a saber: possibilidade metodológica de análise dos símbolos levantados nas 

falas dos respondentes; categorização dos elementos semânticos que se apresentam de modo 

a formar grupos, o que fez sentido no momento do tratamento das falas. 

A pré-análise é o primeiro passo. Há o contato do pesquisador com o material 

selecionado, que diz respeito ao assunto da pesquisa. Esta fase é importante por dois 

motivos principais: oferece a possibilidade de estabelecimento de indicadores de análise; 

possibilita a sistematização das ideias iniciais, a partir do referencial teórico. 

 A pré-análise também é o momento em que o pesquisador forma o corpus da 

pesquisa. Para Bardin (2011), o corpus  é o conjunto dos documentos a serem considerados 

como aptos para a submissão a futuro processo analítico. É a fase de recolher todas as partes 

da colcha de retalhos, descartando as peças que não serão utilizadas. 

No presente trabalho a pré-análise foi composta pela leitura de todo o material 

relacionado ao assunto. Incluídos neste rol encontram-se a legislação voltada para o servidor 

público do Estado do Acre, a Lei Complementar Nº 39 (1993), que trata do estatuto do 

servidor público do Estado do Acre. Inclui-se também a leitura do Diário Oficial do Estado, 

com recorte temporal de 2011 a 2015, período de interesse deste trabalho. 

A análise do Diário Oficial do Estado no período de 2011 a 2015 buscou elencar 

todas normativas relacionadas ao PHG, em especial o orçamento destinado ao programa 
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neste período, tendo em vista que o recurso disponível está diretamente relacionado com a 

possibilidade de alcance da política em análise, se configurando como variável relevante na 

análise do processo de implementação. 

Identificou-se no ano de 2011 quatro publicações sobre a PHG, todas versando sobre 

orçamento. No ano de 2012 foram sete publicações, sendo seis sobre orçamento e uma sobre 

a criação de um núcleo de Humanização em uma determinada secretaria. Em 2013 foram 

dez publicações, todas tratando de orçamento. Onze publicações foram identificadas em 

2014, também tratando sobre o tema de orçamento. Por fim, em 2015, houveram oito 

publicações, também versando acerca de repasses orçamentários para o Programa. No 

Gráfico 4 observa-se a ocorrência das publicações a respeito do PHG no período de 2011 a 

2015. 

A partir de 2015 a então Secretaria Adjunta de Humanização, passa a ser uma 

Diretoria dentro do organograma da SEPLAG, o que diminui o alcance das ações do 

Programa, como também torna difícil a identificação dos recursos utilizados e demais 

demonstrativos que são divulgados via Diário Oficial do Estado. 

 

 
Gráfico 4. Ocorrências de publicações em DOE relativos à PHG, entre 2011 e 2015. 

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre 2011-2015. 

 

 

Cabe frisar que os dados relativos ao orçamento do PHG se revelam importantes 

como parte dos subsídios de análise do programa, uma vez que os recursos disponíveis para 

a execução do programa, tendo sua implementação como parte deste processo, são 

relevantes para compreender o alcance e limites do Programa. Estes dados serão 

devidamente abordados adiante. 
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Ainda no âmbito da pré-análise houve a transcrição de todo o material oriundo das 

entrevistas com os participantes. Foram entrevistados ao todo vinte e cinco participantes do 

PHG, nos três níveis organizacionais, sendo três sujeitos do escalão superior, dez do nível 

intermediário e doze participantes do Programa em nível de rua. 

A partir da transcrição e leitura do material coletado, foi possível ao pesquisador 

identificar os elementos comuns às falas dos participantes e a partir daí começar a 

estabelecer variáveis de análise e tratamento do material obtido. Para Bardin (2011) esta fase 

se consubstancia em dois pilares: a exaustividade e a representatividade. 

A exaustividade relaciona-se com o ato de exaurir todas as fontes relacionadas ao 

assunto. O imperativo é não deixar de fora nenhuma fonte que possa trazer elementos para o 

tema. Nesse sentido buscou-se acercar-se de todo o material disponível referente ao PHG, de 

modo a abarcar o maior número de conteúdo possível. 

Quanto à representatividade esta diz respeito à eleição, dentro de um universo de 

informações disponíveis, daquilo que é realmente relevante para o entendimento do assunto. 

Desta forma, o pesquisador pode a partir das fontes consultadas, eleger os elementos 

fundamentais para a realização da análise. No caso em tela buscou-se esgotar as fontes 

oficiais, no caso, o Diário Oficial do Estado, bem como a literatura relacionada como 

assunto, além das entrevistas com os participantes. 

De acordo com o método proposto por Bardin (2011) a leitura flutuante é o momento 

em que o pesquisador tem o contato com o material. Uma leitura geral, abrangente, de modo 

a fornecer um panorama do assunto. Esta etapa é importante pois fornece os subsídios para a 

elaboração de indicadores que balizarão as futuras análises. 

No caso do presente estudo a leitura flutuante foi necessária tendo em vista a seleção 

das fontes uma vez que de todo o material consultado, foi possível estabelecer parâmetros de 

relevância para o presente trabalho. Além disso, viabilizou a elaboração de hipóteses e 

eleição de indicadores de análise do conteúdo coletado junto aos participantes e às fontes 

oficiais.  

Deste modo optou-se por estabelecer etapas de seleção do material coletado, 

seguindo o método indutivo, do geral para o específico. O primeiro passo foi selecionar os 

temas correlacionados nas falas dos respondentes. Identificou-se ideias comuns, significados 

que traziam relação entre si, de modo a se iniciar uma pré-categorização dos símbolos 

linguísticos. 
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Para fins desta etapa procedeu-se com a transcrição de todas as entrevistas realizadas 

com os diferentes atores participantes. Em seguida procedeu-se com leitura atenta de modo a 

identificar as falas comuns a este. Este procedimento permitiu agrupar ideias semelhantes 

sobre determinado tema, e assim, formular categorias simbólicas iniciais de acordo com o 

tema abordado. 

Para fins de transcrições, utilizou-se códigos que serviram de marcadores para 

pontuar os sinais de falas e expressões, utilizadas para determinar as nuances apresentadas 

durante as entrevistas.                               

À medida em que a entrevista transcorria, o pesquisador anotava elementos 

linguísticos que se destacavam na fala do participante. Trata-se de uma técnica necessária 

para a recolha do maior número de impressões, que em um momento posterior podem passar 

despercebidos ou se perderem nas anotações. 

Cabe ressaltar que as anotações do pesquisador compuseram material de análise, por 

ocasião da realização das entrevistas. As observações realizadas pelo analista têm um cunho 

enriquecedor quando da análise dos textos, considerando que estas também expressam com 

fidedignidade outros cenários de comunicação.  

Foi imprescindível a análise das ações subjetivas dos entrevistados ao tratar de 

determinados temas, tais como a desenvoltura ou por outro lado, desconforto em tratar 

determinado assunto. A economia nas palavras ou a verborragia expressa de forma 

involuntária, os risos de nervosismo ou de contentamento, são outros elementos captados 

durante as falas, que também serviram de subsídios de análise, uma vez que se configuram 

como “falas” do corpo. 

Bardin (2011) define o processo de codificação como sendo a transformação, por 

intermédio de recorte, agregação e enumeração. Deve preceder de regras precisas sobre as 

informações contidas nos textos, que são representativas das características do conteúdo. 

Ao final do processo de entrevistas o pesquisador tinha em mãos quatrocentos e 

dezoito páginas de transcrição, oriundo de vinte e duas horas de conversas. Todo esse 

material precisava ser analisado com o rigor científico, a fim de que os retalhos se tornassem 

uma colcha, ou seja, que colaborassem com os apontamentos aos temas relevantes a serem 

levados e trabalhados no grupo focal. 

O primeiro passo foi a leitura flutuante de todo o material, a fim de estabelecermos 

um primeiro contato, e em seguida, retirarmos uma primeira impressão das mensagens 
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explícitas e implícitas, iniciando uma relação com o conteúdo de modo que vá tomando 

forma e desenhando para o pesquisador, os caminhos, as trilhas a serem percorridas. 

Neste ponto é necessária uma retomada da questão da pesquisa, a fim de relacionar 

os dados a serem analisados, com os elementos que se apresentam no texto, de modo a guiar 

o caminho metodológico de eleição dos fragmentos que comporão o corpus de análise da 

pesquisa, no que tange à fase da análise de conteúdo a partir das entrevistas. 

Para este fim, adotou-se os códigos de assuntos, que serviram para uma primeira 

categorização dos trechos nos quais os temas foram sendo identificados pelo pesquisador, de 

modo a sistematizar o conteúdo para o segundo momento da análise. Pode ser observada no 

Quadro 13. 

 

 

Código Assunto Descritiva 

DP Dados pessoais 

Assuntos relacionados a dados 

autobiográficos do entrevistado, como 

formação acadêmica e experiência 

profissional. 

IE Impressões externas 

Está relacionado à visão que o entrevistado 

tinha do PHG antes de adentrar ao 

programa. 

EP Experiência profissional 

Diz respeito às atividades desenvolvidas 

pelo entrevistado dentro do programa, ou 

seja, naquilo que pessoalmente estava 

envolvido. 

POL Discussões sobre Políticas Públicas 

Momento em que o entrevistado discorre 

sobre sua visão acerca das políticas 

públicas de um modo geral. 

TEC Reflexões sobre a técnica 

Está relacionada a fala voltada para a 

técnica utilizada no desenvolvimento do 

trabalho do entrevistado dentro do PHG. 

DT Reflexões teóricas 

Reflexões que posicionam o participante 

dentro de um espectro relacionado a 

política pública em análise. 

DO Discussões sobre os objetivos 

Falas voltadas para os objetivos do PHG, 

explicitando eixos de ação e estratégias de 

implementação. 

REH Rede Estadual de Humanização 
Reflexões críticas sobre a formação e o 

papel da REH no contexto do PHG. 

RI Relações intraorganizacionais 

Falas sobre o clima organizacional e 

relação interpessoal no âmbito da Secretaria 

de Humanização da Gestão Pública. 

ORG Organograma 

Relatos sobre o modelo organizacional da 

Secretaria Adjunta de Humanização da 

Gestão. Explicita o conhecimento do 

entrevistado sobre o fluxograma da 

secretaria. 

DES Desafios Registro de falas relacionadas às 
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Código Assunto Descritiva 

dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento das atividades. 

Quadro 13. Códigos de assuntos. 

Fonte: elaboração do autor, com base nas entrevistas. 

 

A partir da leitura flutuante e releitura do material oriundo das entrevistas, observou-

se a recorrência de assuntos que permearam as entrevistas, sendo comum a quase que sua 

totalidade. Identificou-se inicialmente os parágrafos como unidades de registro. A unidade 

de registro é a menor parte do conteúdo cuja ocorrência é registrada de acordo com as 

categorias levantadas.  

No interior dos parágrafos houve a identificação das palavras-chave. Estas foram 

identificadas a partir da relação entre o símbolo semântico e a ideia contida no texto. O 

pesquisador relacionou as duas variáveis identificadas no recorte textual para a partir daí dar 

início a categorização dos símbolos semânticos. 

Foram identificados oitenta e cinco assuntos levantados pelos participantes. O 

procedimento seguinte foi agrupar estes assuntos por temática, de modo a criar uma segunda 

categoria, denominada como categoria intermediária. Ocorre nesse momento o processo de 

depuração dos conteúdos a fim de se identificar as categorias finais. 

Após o processo de agrupamento por temática em comum, identificou-se oito temas 

intermediários, que foram: Coalizões sociais e políticas; Estratégias de implementação; 

Fatores limitantes das ações do PHG; Estrutura organizacional; Processos 

decisórios/planejamento; Ações de melhoria; Objetivos do PHG; Funcionamento da REH.  

Na Tabela 3, mais a frente, observa-se quantitativamente, as ocorrências destas temáticas 

nas falas dos participantes. 

As coalizões sociais e políticas levantadas durante as falas dos participantes dizem 

respeito ao processo de entrada do Programa de Humanização da Gestão no Plano 

Plurianual, como uma das ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Governo do Estado 

do Acre, a partir do ano de 2011. 

Quais foram as estratégias adotadas pela equipe da SAHG para a implementação do 

PHG? Qual o papel dos diversos setores que existiam no interior da secretaria, para 

consecução deste objetivo? Estes e outros assuntos relacionados ao processo de 

implementação foram abordados pelos participantes. Esta questão é relevante, pois está 

relacionada a um dos objetivos do estudo. 
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O próximo ponto levantado está diretamente relacionado ao problema da pesquisa: os 

fatores limitantes do PHG. Este assunto além de apresentar relevância para o presente 

estudo, também se revelou presente em quase todos os depoimentos. Os motivos pelos quais 

o Programa funcionou em determinadas secretarias, e em outras não. A visão que os atores 

externos tinham com relação ao Programa, foram alguns dos aspectos levantados pelos 

respondentes. Os procedimentos metodológicos de depuração destes fatores foram 

explicitados mais adiante. 

Os profissionais que participaram das entrevistas, de modo geral, demonstraram bom 

domínio sobre o modelo organizacional adotado pela Secretaria de Humanização da Gestão. 

Em sua maioria não tiveram dificuldades em explicar o organograma, bem como o fluxo de 

trabalho. Estas falas também foram constantes durante as entrevistas, tonando este aspecto 

relevante para esta pesquisa. um exemplo disso é a fala da participante, que teve sua 

identidade prservada: 

A gente ia e trabalhava aquela temática. Aí tinha o (de) qualidade de vida, setor de 

qualidade de vida. É onde tinha educador físico, psicólogo, enfermeiro e 

fisioterapeuta, e tinha o gabinete da chefe, e a sensibilização que era onde eu 

trabalhava. Então era isso: o gabinete, a rede, qualidade de vida e sensibilização 

(Maria). 

Outro ponto identificado nas entrevistas foram as relações de poder no âmbito da 

secretaria. As falas revelaram um ambiente de decisões compartilhadas, com modelo 

horizontal de influência, como pode ser observado no depoimento do participante João: 

Não. Era tudo igual. Era só setores diferentes, mas a hierarquia era a mesma. Talvez 

a rede, assim, com a..., como ela tinha uma equipe grande pra fazer trabalho 

externo, ela meio que tinha uma relação de chefia, então ela demandava as coisas 

pra gente. Não que ela fosse mais que a ..., que era a chefe do meu setor. Creio que 

a hierarquia era a mesma (João). 

A participante Samara também corrobora com este enquadramento relativo ao 

processo decisório e relação de poder: 
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Nós os estagiários no processo criativo, a gente tinha sim, voz. Tinha reunião 

“gente o que vamos fazer pra ação tal...em tal lugar...vamos pensar aqui junto” aí a 

gente ia lá “já sei, vamos fazer uma roda de conversa...ja sei, vamos fazer o sarau 

do livro” e aí tinha sim, voz pra falar. A gente era até cobrado pra ter ideias 

também...não era uma coisa “não, estagiário não fala”, era “vamos pensar, o que 

você pde fazer na sua área, ...? na música? vamos levar que música?” entendeu? a 

gente era cobrado pela nossa formação. Quem era do teatro “e aí?  (Samara) 

 

As falas revelaram o modelo hierárquico adotado pela Secretaria de Humanização. 

Além disso, a preparação para as ações a serem desenvolvidas junto às secretarias foram 

descritos pelos entrevistados. A participante a seguir, descreve este processo de preparação 

para o desenvolvimento das ações no interior das secretarias: 

A gente participava muito de reunião de equipe, a equipe se reunia uma vez ao mês, 

variava muito...reuniões menores. (...) foram oficinas que foram entre nós mesmo. 

Dentro do plano da nossa secretaria de humanização, tinha oficinas. agora eu 

lembro que a gente fez oficinas de coral, oficinas de canto, e também tinham cursos 

que vinham de outras secretarias para nós da SGA. Eu lembro que a gente fez um 

curso de redução de danos, pra lidar com pessoas em situação de rua. e nós 

tínhamos uma outra ação lá na secretaria que era com moradores de rua (Vitória). 

O processo de preparação para as ações era contínuo e coletivo. As reuniões entre 

as equipes, onde se discutiam as estratégias e temáticas a serem levadas para o interior das 

secretarias, eram pautadas pela criatividade. Este aspecto foi apontado por outros 

participantes como sendo parte da rotina de trabalho e um dos diferenciais do Programa. 

As ações de melhoria trata-se de um tópico que diz respeito ao problema da pesquisa. 

Este assunto foi recorrente na fala dos entrevistados, ganhando destaque os pontos que 

apontam para o enfrentamento de questões críticas no processo de implementação. Aquilo 

que se mostrou como mais frequente na visão dos entrevistados, que impactou no processo 

de implementação.  
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A questão da valorização do trabalhado desenvolvido pelo PHG, foi um tópico 

recorrente nas falas dos participantes. A participante Hilma (nome fictício) cita essa falta de 

entendimento com relação ao programa e como isso impactou no desenvolvimento: 

 

(...) acho que a valorização mesmo do setor. Tinha secretarias que valorizavam 

muito, e a gente era reconhecido pela valorização de quem tá em cima, né? (Hilma). 

 

Outro participante também expõe este desafio a partir do seu olhar a respeito de 

como o Programa era valorizado ou não pelos agentes externos, ou o público-alvo das ações: 

 

Então assim, a... nunca gostou da humanização. Na segunda gestão ela foi minando, 

foi apertando o máximo que ela podia (Antônia). 

 

Nesta passagem o participante faz referência à falta de apoio dos escalões superiores, 

que ao seu ver, não entendiam o real propósito do PHG, consequentemente não valorizando 

e incentivando sua atuação no interior das organizações. A participante a seguir, também 

enfatiza esse aspecto, como um desafio que foi enfrentado: 

 

A gestão, secretário né? Quando o secretário apoiava, meu Deus! Tudo fluía. Se o 

secretário apoiava, a humanização era super bem recebida. Às vezes o secretário 

tava junto, recebia a..., ou recebia a gente. Então quando o secretário apoiava 

...agora quando o secretário era chato que nem ligava, aí os servidores percebiam 

também..”ah”...(Nilda). 

 

 (A maior dificuldade) a resistência do servidor público. Seja ele o chefe, seja ele o 

servidor da casa. Eles são resistentes porque eles não entendem o processo. Quando 
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a gente vai pra uma secretaria a gente leva o produto final, mas eles não participam 

do processo (Maria). 

 

A gente sempre pensou, isso foi sempre discutido na humanização, que a gente 

tinha a ideia de que isso era a questão da liderança. Onde a liderança não acreditava 

que era um programa realmente estratégico de melhoria da qualidade de vida, 

melhoria das relações pessoais e consequentemente da melhoria da prestação de 

serviços, o programa fluía menos. Onde o secretário, o diretor respaldava, aí a coisa 

rolava muito melhor (Júlia). 

 

Uma questão crítica identificada nessas falas, é a falta de compreensão por parte dos 

gestores de escalão superiores, de outras secretarias, que entendiam o PHG como um 

programa com menor importância, e como consequência, acarretava em dificuldades de 

articulação das ações no interior das respectivas entidades. 

Outras questões levantadas e que foram tratados nas entrevistas, estavam 

relacionados aos objetivos do PHG. O que se esperava com a implementação deste 

programa, foi uma questão discorrida pelos participantes. A abordagem por quem participou 

do programa como sujeito ativo, enriquece a análise, e foi ponto que chamou a atenção nos 

depoimentos: 

 

Melhoria da qualidade de vida e o ambiente de trabalho do servidor público 

(Helena). 

 

Então quando a gente desmistifica isso, trazendo a ideia de que “poxa, eu sou um 

ser-humano, eu tenho meu direito de ter 30 minutos para fazer meu lanche da 

manhã. Pôxa, eu tenho 30 minutos para olhar pro céu. Eu quero olhar pro céu, 

porque eu preciso respirar. Eu tenho duas horas de almoço. Eu não preciso ficar 

enfurnada dentro da secretaria. Então quando a gente faz isso, torna humano e faz a 
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pessoa reconhecer e enxergar o outro como ser humano, aí é que a humanização 

acontece (Neide). 

A Rede Estadual de Humanização também foi um tópico recorrente nas falas dos 

participantes. O funcionamento, seu papel como elemento de implementação, sua 

composição, como era formado, o perfil do profissional que fazia parte, e também as 

dificuldades encontradas na operacionalização, foram abordados pelos participantes. 

 

Era um grupo formado pelo representante de cada secretaria, para realizar, 

implantar dentro de sua secretaria, um núcleo de humanização. E essa equipe ficaria 

ali interligada com nossa equipe (Jorge). 

 

A fala do participante, exemplifica como a REH estava estruturada, com o objetivo 

de articular as ações do PHG no âmbito das secretarias do Estado. 

 

Então eu entendo que funcionou muito bem enquanto ideia, enquanto proposta que 

foi bem aceita. E o que não deu muito certo é porque foi uma política sem estrutura, 

sem recursos. Então como é que você implanta que depende de ações que você não 

tem dinheiro, muitas vezes, pra funcionar? (José) 

 

A falta de estrutura e recursos foi um fator apontado nas reflexões dos participantes, 

acerca das atividades e ações da Rede Estadual de Humanização. O trecho acima é um 

exemplo experienciado pelo respondente. 

Um fator de limitação à implementação do PHG, que foi referido pelos participantes, 

é o relacionado à imagem institucional do Programa. A visão dos participantes aponta para 

uma imagem equivocada sobre o papel da ação no contexto do sistema administrativo do 

Estado do Acre, conforme expresso nas falas a seguir: 

 

Pra muita gente a humanização era perfumaria, era bobagem, era um acessório...(Luiz) 
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Algumas pessoas diziam que a humanização promovia não vou dizer uma 

conciliação de classes, ou seja, manter o servidor calmo pra ele não ser aquele 

servidor que estivesse questionando. Havia também esse tipo de visão...(Márcio) 

 

Já tinha secretaria que o cara não entende, pra ele era besteira...”humanização (com 

ar de deboche) que é isso, humanizar humano? Se nós já somos humanos”. Então 

nós éramos recebidos assim com aquele olhar (de deboche) “lá vem ...” chamavam 

a gente de boba, achar que nosso trabalho era bobice, entendeu? (Joana) 

 

O esteriótipo de Programa menos importante que foi lançado sobre o PHG foi 

percebido pelos servidores que trabalhavam nele. As falas desnudam uma faceta do 

ambiente administrativo que atrela, mesmo que de forma velada, uma crença de que a 

satisfação no trabalho se baseia nos salários pagos. Ações que visam melhorar a auto estima 

do servidor, inserindo ferramentas de práticas motivacionais, são vistas como supérfluas e 

infrutíferas.  

Na Figura 15 observa-se as ocorrências presentes nas falas dos respondentes, dos 

tópicos que formaram as categorias de análise. A metodologia de análise dos dados, partiu 

das anotações e observações do pesquisador durante as entrevistas. Foi realizada a 

decupagem das falas, identificando categorias comuns que foram classificadas por assunto.  

Observou-se a ocorrência presente na fala espontânea dos entrevistados, bem como a 

partir das anotações do pesquisador, na medida em que os assuntos listados foram surgindo. 

As temáticas identificadas foram: coalizões sociais e políticas; estratégias de 

implementação; fatores limitantes das ações; estrutura organizacional; processos 

decisórios/planejamento; ações de melhoria; objetivos do PHG; rede estadual de 

humanização.  Os nomes são fictícios de modo a preservar a identidade dos participantes. 
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     Figura 15: Ocorrências de falas sobre cada categoria de análise. 

     Fonte: elaboração do autor com base nas entrevistas. 

 

Observando-se a Tabela 3 percebe-se a ocorrência dos eixos temáticos, de acordo 

com o instrumento de coleta de dados utilizado. Nesta fase, o pesquisador se utilizou das 

falas dos participantes, bem como das anotações feitas pelo próprio pesquisador no decorrer 

das entrevistas. 

 

 

Eixos temáticos e instrumentos N % 

Coalizões sociais e políticas   

Ocorrências nas entrevistas 9 36 

Anotações de campo 4 16 

Estratégias de implementação   

Ocorrências nas entrevistas 15 60 

Anotações de campo 6 24 

Fatores limitantes das ações do PHG   

Ocorrências nas entrevistas 19 76 
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Eixos temáticos e instrumentos N % 

Anotações de campo 10 40 

Estrutura organizacional   

Ocorrências nas entrevistas 7 28 

Anotações de campo 3 12 

Processos decisórios/planejamento   

Ocorrências nas entrevistas 7 28 

Anotações de campo 2 8 

Ações de melhoria   

Ocorrências nas entrevistas 15 60 

Anotações de campo 4 16 

Objetivos do PHG   

Ocorrências nas entrevistas 11 44 

Anotações de campo 3 12 

Rede Estadual de Humanização   

Ocorrências nas entrevistas 10 40 

Anotações de campo 6 24 

Tabela 3: Ocorrências dos eixos temáticos, por instrumento de coleta. 

Fonte: Elaboração do autor, com base nas entrevistas.  

 

Desta aferição percebeu-se que os eixos temáticos mais recorrentes foram 

respectivamente: Fatores limitantes da PHG; estratégias de implementação; ações de 

melhoria; Rede Estadual de Humanização; objetivos do PHG; coalizões sociais e políticas; 

estrutura organizacional; processo decisório/planejamento. 

Nesta fase mais do que procurar respostas ao problema da pesquisa, importa saber 

quais temas são recorrentes aos participantes, bem como a abordagem filosófica que dão às 

questões sugeridas. Em outras palavras, como as questões são abordadas pelos atores que 

estão diretamente ligados a este programa, para surgirem pistas que apontem para os temas 

que devem ser levados como proposta de reflexão ao grupo focal. 

Mantendo o foco na elaboração dos eixos temáticos a serem encaminhados para 

discussão no grupo focal, os eixos temáticos anteriormente levantados foram aglutinados em 

três temas denominados de eixos temáticos finais, de modo a compor o painel de reflexão a 

ser exposto e aprofundado no grupo focal. No Quadro 14 observa-se esta composição. 
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Eixos temáticos intermediários Eixos temáticos finais 

Objetivos do PHG Coalizões sociais e políticas 

Processo decisório/planejamento 

Estratégias de implementação Estrutura organizacional 

REH 

Fatores limitantes das ações da PHG. Ações de melhoria  

 Quadro 14: Composição dos eixos temáticos finais. 

  Fonte: elaboração do autor. 

 

4.2 Aplicação do modelo E6² 

 

 Na primeira etapa de aplicação do Design Thinking, modelo E6², com os 

participantes da pesquisa foi necessário o esclarecimento sobre os objetivos e identificação 

clara dos problemas a serem superados, no que concerne ao Programa de Humanização da 

Gestão. 

Foram estabelecidos três encontros com duração de até uma hora cada. O público 

participante foram nove servidores de ambos os sexos. O número de nove foi estabelecido 

no intuito de se formar grupos de três pessoas, ao passo também que possibilitou dividir 

entre os três estamentos organizacionais estudados: os gerentes; os BNR; e os de escalão 

intermediário.  

Para cada encontro foi preparado um roteiro especifico de modo a abordar uma 

questão de pesquisa a ser analisada pelo grupo. Desta forma, os encontros serviram como 

fóruns de reflexão acerca dos objetivos específicos da pesquisa. 

As fases de emergência e empatia foram superadas por meio da aplicação da 

entrevista, na primeira fase do levantamento de dados. Ali foram levantados os principais 

temas a serem analisados quando da realização dos grupos focais. Estes temas agora são 

levados para reflexão com base no método E6². 

4.3. Primeiro encontro do grupo focal: formação das coalizões sociais e políticas e o PHG.  

 

 

Os eixos temáticos finais presentes na figura 15, foram: formação das coalizões 

políticas e sociais; estratégias de implementação e ações de melhoria, seguiu-se para a 

preparação dos encontros, utilizando-se de instrumentos oferecidos pelo modelo E6².  
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O primeiro tema tratado foi o processo de formação das coalizões políticas e sociais 

que forjaram o programa e como estas influenciam/influenciaram na sua implementação e 

execução. Esperava-se ao final do processo, sugerir respostas ao primeiro objetivo desta 

pesquisa, que é identificar a dinâmica de formação das coalizões, e o seu papel para a 

consecução da política de humanização da gestão. 

Amparados pelos conceitos trazidos pelo Advocacy Coalition Framework (Sabatier, 

2007), que serviu de fundamentação teórica que subsidiou a análise da situação-problema, 

foi proposto uma dinâmica ao grupo focal, de modo a realizar uma reflexão sobre os 

caminhos pelos quais o programa de Humanização passou, até entrar na agenda política do 

Estado do Acre. 

O primeiro passo foi criar no ambiente de trabalho do grupo focal, ou seja, a fase de 

inspiração. Este é o momento em que a equipe deve se aproximar do contexto do problema, 

tanto do ponto de vista do agente público envolvido com a ação, quanto do ponto de vista do 

servidor público, que receberá a ação. 

O desafio nesta fase inicial foi propor uma reflexão ao grupo de modo a apresentar 

uma visão do contexto no qual o PHG está inserido. Este contexto diz respeito aos aspectos 

políticos e administrativos. Das relações de poder, grupos de influência e coalizões que se 

formam em torno de um projeto que vem a surgir e passar pelas diversas arenas de 

discussão. 

A dinâmica dos trabalhos tem início com uma questão inicial: como surgiu o PHG? 

O objetivo deste questionamento foi fazer com que os participantes refletissem sobre os 

grupos envolvidos no surgimento do programa. Neste momento, e a partir da participação 

dos servidores, surgem os insights. 

Há que se observar que o grupo foi formado por servidores de diferentes níveis 

dentro do Programa. Desta forma o conhecimento acerca do processo de entrada do PHG no 

âmbito político pode ter sido um assunto desconhecido para alguns elementos. Esta situação 

é previsível e proposital, pois o Design Thinking pressupõe uma abordagem a partir de 

diferentes pontos de vista e níveis de conhecimento. O importante no momento é o processo 

de construção coletiva sobre o problema proposto, há uma colaboração mútua. 

A fim de detalhar a questão inicial foram propostas aos participantes três questões, 

denominadas de questões fundantes: (a) como surgiu a PHG? (b) quais atores políticos 
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atuaram nesse processo? (c) quais atores sociais atuaram nesse processo? Estas questões 

podem sugerir uma resposta ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. 

Para trabalhar estas questões foi empregada a técnica do writestorming. Esta técnica 

consiste em fazer com que cada participante responda de forma escrita em uma folha, a cada 

pergunta com seu ponto de vista. Logo em seguida todas as respostas são colocadas para 

apreciação dos demais sem, no entanto, revelar a autoria das respostas. 

A proposta centra-se basicamente em identificar o processo de entrada do PHG na 

arena política, identificando os atores envolvidos nesse processo, tanto sociais quanto 

políticos. Esta questão é relevante porque ao entender esse processo e a relação de poder e 

influência que se estabelece entre a ação e a esfera executiva, pode-se identificar gargalos 

que afetem a implementação da política pública, contribuindo para sugerir uma resposta à 

questão de pesquisa. 

Em um primeiro momento foram elencadas as questões de modo genérico, 

preservando a liberdade de indicação por parte dos participantes, de modo a favorecer o 

debate e o exercício da análise crítica e ao mesmo tempo, criativa sobre o problema. O 

critério para eleição como apontamento preliminar, foi haver o mínimo de três indicações 

dos participantes. Desta forma deu-se a confecção do Quadro 15, a seguir. 

Questão fundante Apontamentos 

preliminares 

Qte. 

ocorrências 

Síntese 

Como surgiu a PHG? 

Da necessidade de 

melhorar o serviço 

público 

4 Da necessidade de motivar o servidor; 

 

 

 

Da necessidade de melhorar o serviço 

público; 

 

 

 

Da necessidade de aumentar a 

autoestima do servidor. 

Da necessidade de 

valorizar o servidor 

3 

Vontade do Governador 4 

Da necessidade de 

melhorar a imagem do 

servidor 

4 

Da necessidade de 

aumentar a autoestima do 

servidor 

4 

Da necessidade de 

motivar o servidor 

5 

Quais atores políticos 

atuaram nesse 

processo? 

Governador 7 Governador; 

Equipe de governo; 

Servidores concursados. 

Equipe de governo 4 

Servidores concursados 2 

Quais os atores 

sociais atuaram nesse 

processo? 

-  - 

Quadro 15: Processo inicial de prototipação. 

Fonte: elaboração do autor, com base na reflexão dos participantes. 
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O processo de síntese das indicações, ocorreu por um retorno às questões 

apontadas. Os participantes foram convidados a analisar cada uma das questões, e em 

conjunto, elencar aquelas que seriam os pontos fundamentais para explicar a questão. Nesta 

fase de prototipagem, o trabalho coletivo reflexivo proporciona apurar as questões 

levantadas com a reflexão proposta. 

O trabalho em conjunto com os participantes possibilitou a construção de um mapa 

situacional de surgimento do PHG, bem como das coalizões. Este esquema ilustra o contexto 

de surgimento do programa, com base na abordagem proposta pelo advocacy coalition 

framework , observado na Figura 16. 

Para se chegar a esta prototipagem dos movimentos que permitiram a entrada do 

PHG na agenda política, observa-se a necessidade de identificação dos fatores incidentes 

sobre as decisões políticas. Estas ações são resultado de uma conjugação de forças políticas 

e sociais.  

Observa-se que condições legais, do ponto de vista jurídico, além da janela de 

oportunidade surgida a partir do mau resultado da pesquisa acerca do clima organizacional, 

realizada no início do governo Tião Viana, foram elementos que oportunizaram a 

consecução da política. Estes pontos foram refletidos pelos participantes nos encontros. 

Identificaram-se duas coalizões, que no resumo esquemático apresentado na Figura 

16, chama-se de coalização A e B. Dizem respeito ao poder executivo, na figura do 

Governador, e o estamento burocrático, que sinaliza a necessidade de mudança na gestão de 

pessoas no governo do Estado. 

Amparados pelo sistema legal, que oferece condições de implementação de um 

programa que contemple ações voltadas para a melhoria dos serviços públicos, somada à 

mudanças socioeconômicas no Estado, que promovem condições financeiras de 

investimento, oferecendo recursos materiais para execução do projeto, criam-se condições 

do ponto de vista sistêmico para a efetivação de coalizões que levem a termo a entrada do 

PHG na pauta política. Na Figura 16 pode-se observa como se deu este fluxo. 
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Figura 16: Fluxograma de entrada do PHG na agenda política. 

Fonte: elaboração do autor, com base em Sabatier (2007). 

 

A dinâmica de entrada do PHG na agenda política, observada na Figura 16, 

percorre as fases previstas na abordagem do ACF. Percebe-se a presença de uma janela de 
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oportunidades previstas pelos parâmetros estáveis, que favorecem a oportunidade de 

estruturas de coalizão. 

Os atributos presentes no sistema se caracterizam por três pontos: (a) a existência 

da oportunidade de intervenção, dada a necessidade de melhoria nos serviços públicos; (b) 

os valores socioculturais consolidados que sustentam a ação; (c) presença de recursos 

humanos e materiais disponíveis.  

No espectro externo, três fatores influenciaram a entrada da política na agenda: as 

mudanças socioeconômicas experienciadas pelo Estado do Acre na última década, traduzido 

pela melhoria dos índices econômicos, e aumento do número de servidores públicos; (b) 

necessidade de melhoria dos serviços públicos, dada a baixa avaliação deste aspecto da 

máquina, na opinião pública; (c) ações de atores internos à máquina pública no sentido de 

propor ações de melhoria dos serviços prestados. 

Os aspectos anteriormente elencados apontam para uma janela de oportunidade 

para a entrada de um programa desta natureza na agenda política. Esta associação entre a 

necessidade de melhoria dos serviços, aliada a existência de fatores socioculturais e 

materiais, abre espaço para um consenso sobre a necessidade de uma determinada ação, que 

venha a dar vazão a uma demanda política e social. 

Dada a situação, surgem as coalizões, no caso da PHG representadas pelo poder 

executivo, na figura da alta gestão, e do outro lado, os servidores públicos de escalão 

intermediário (coalizões A e B). As mudanças na política ocorrem a partir dos choques 

externos à ação, ou seja, dos conflitos entre as coalizões. Sobressaindo-se daí duas situações: 

o choque interno e o acordo negociado. A fala de uma das participantes da pesquisa sintetiza 

esta ideia: 

Eu posso te dizer de uma maneira muito clara que pro Tião Viana e pra equipe dele, 

eles tinham essa expectativa de que a humanização melhorasse a prestação do 

serviço público. E essa era uma das atribuições (Vânia).  

No caso da PHG, sugere-se que as coalizões e seus subsistemas entraram na arena 

de discussão da política, com seus valores e recursos. O poder executivo, exerce o papel de 

influenciador do direcionamento das ações, e proponente do conceito inicial sobre o 

Programa. por outro lado, o estamento burocrático administrativo, apresenta-se como fator 

de operacionalização das ações.  
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Da ideia inicial, proposta pela equipe de governo, que apresentava o PHG como 

instrumento prioritário de ação, com o intuito de melhorar a prestação do serviço público, 

com melhoria da qualidade de vida do servidor, entra em cena o estamento burocrático, 

responsável pela viabilidade operacional do programa. O programa é submetido ao 

regramento existente, que dita os trâmites operacionais a serem seguidos. Além disso, há a 

alocação dos recursos, e consequentemente, os impactos do programa na máquina pública. 

Deste modo, o protótipo apresentado pelos participantes sugere uma resposta ao 

primeiro objetivo específico desta pesquisa, que seria a identificação dos atores políticos e 

sociais que atuaram no processo de entrada do Programa na agenda setting do governo. 

Observa-se a influência de dois grupos: o executivo estadual e os burocratas de escalão 

superior. Os apontamentos sugerem que os dois grupos protagonizaram a entrada do PHG na 

agenda política. 

Tal significa que a definição e aplicação do PHG foi um processo originado do topo 

para a base, sem uma particiapção efetiva daqueles a quem se dirigia. 

Dando continuidade à fase 2 do processo de prototipação, são propostas outras 

questões aos participantes. Desta feita há um aprofundamento da reflexão, no sentido de se 

avaliar os desdobramentos das escolhas políticas, das coalizões, e como isso influencia no 

processo de implementação da PHG. As questões foram: (a) qual a relação entre os atores 

políticos e o Programa? (b) quais os pontos fortes desta relação? (c) quais os pontos fracos 

desta relação? 

Novamente utiliza-se da técnica do writestorming, de modo que cada participante 

possa elencar os pontos fortes e fracos que incidem sobre o Programa. O objetivo nesta fase 

é fazer com que os limites impostos pelas relações políticas sejam expostos, a fim de se 

identificar como esses elementos influenciam na implementação de políticas públicas. 

Seguiu-se o mesmo critério de eleição de ideias iniciais com pelo menos três 

indicações. No Quadro 16 observa-se o processo de eleição dos apontamentos preliminares, 

com a posterior síntese dos temas, de acordo com sua correlação do ponto de vista 

conceitual. 

 

 

 

 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

150 

 

Questão fundante Apontamentos 

preliminares 

Qte. 

ocorrências 

Síntese 

Qual a relação entre 

os atores políticos e o 

PHG? 

Exercem forte influência, 

pois decidem os rumos 

do Programa. 

3 

Observa-se uma concentração de poder 

no alto escalão técnico-burocrático. 

É do governador que vem 

a decisão de se fazer ou 

não a Política Pública. 

3 

As decisões são tomadas 

em nível de alto escalão 

do governo. Governador 

e secretários.  

6 

Quais os pontos fortes 

da relação entre as 

forças políticas e o 

programa? 

O governador comprou a 

ideia da Humanização. 
6 

Apoio do governador às ações do PHG. 

O governador apoiou as 

ações. 
3 

O governador dava 

liberdade aos gestores 

para as ações do PHG. 

3 

Quais os pontos 

fracos da relação 

política com o 

programa? 

Alguns chefes não 

compravam a ideia do 

PHG. 

7 
Baixa adesão dos secretários às ações 

do PHG; 

 

Atribuição de estereótipos com relação 

ao PHG; 

 

Ingerência política na ocupação de 

cargos. 

 

Havia um preconceito de 

alguns chefes para com o 

programa. 

6 

As indicações políticas 

para a REH atrapalhavam 

a implementação do 

PHG. 

5 

Quadro 16: segunda fase do processo de prototipação. 

Fonte: elaboração do autor, com base na reflexão dos participantes. 
 

A dinâmica de prototipagem permite que os participantes reflitam sobre as questões 

de modo particular, e num segundo momento, em grupo, aprofundando de forma 

colaborativa, com o objetivo de dar respostas ao problema. Esta fase foi importante, pois, os 

participantes foram capazes de examinar os pontos relevantes acerca das coalizões, sua 

participação e influência no processo de entrada da política na agenda, e como o governo 

influencia na implementação. 

Das fases 1 do processo de prototipagem, apresentaram-se questões relevantes, 

surgidas da reflexão individual e coletado dos participantes do grupo focal, de modo a trazer 

luzes sobre dois aspectos: (a) o surgimento do PHG; (b) o processo de entrada do programa 

na agenda e a influência das coalizões. 

Quanto ao primeiro aspecto sugere-se que o PHG surgiu com o pressuposto de 

melhoria do serviço público, por meio da valorização do servidor público. Os agentes 
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promotores dessa agenda foram os escalões superiores da administração estadual, 

notadamente, o governador do Estado. 

No que tange ao segundo aspecto, a prototipagem aponta para a existência de duas 

coalizões: o poder executivo no seu alto escalão, representado pelo governador do Estado, e 

por outro lado, os servidores públicos de carreira. Estas duas coalizões de interesses 

apresentaram suas agendas, que submetidas ao estamento legal e burocrático, bem como aos 

recursos materiais disponíveis, deram viabilidade à implementação do programa. 

   Com relação a fase 2 do processo de prototipagem, observado no quadro 16, a 

síntese das observações aponta para respostas às questões relativas à identificação dos 

atores, bem como os pontos fortes e fracos da relação entre a esfera política e o programa. 

Como característica desta relação, aponta-se a concentração de poder decisório nos escalões 

superiores; um apoio do alto escalão às ações do projeto. Por outro lado, baixa adesão e 

atribuição de estereótipos ao programa, como sendo algo desnecessário dentro da 

administração.  

Pra muita gente a humanização era perfumaria, era bobagem, era um acessório. 

(Antônio) 

Quando o secretário apoiava, meu Deus! Tudo fluía. Se o secretário apoiava a 

humanização era super bem recebida. (Luísa) 

 

Uma vez identificado os pontos fracos do governo com relação ao programa, foram 

elencados os três elementos-síntese, da questão fundante: Quais os pontos fracos da relação 

política com o programa? As questões foram: baixa adesão dos secretários; atribuição de 

estereótipos negativos; ingerência política na ocupação de cargos. 

Foi aplicado a dinâmica de braimstorm, com o método 6-3-5. Esta técnica consiste 

em que cada participante dispõe de cinco minutos para escrever três sugestões de solução 

para o problema. Passado os cinco minutos, cada participante deve acrescentar mais três 

soluções a cada bloco de ideias apresentadas por cada colega.  

 

 

 

 

 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

152 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Prototipagem de enfrentamento dos fatores críticos 

Fonte: Elaboração do autor, com base nas contribuições dos participantes. 

 

  

Após a aplicação da metodologia, por meio do método 6-3-5, percebeu-se que as 

reflexões acerca dos desafios apresentados nas questões levantadas, apontaram para os 

seguintes caminhos: aproximação do alto escalão da gestão com o PHG; mudança de postura 

organizacional nas ações; aperfeiçoamento da composição do corpo técnico. 

 Como observado na Figura 17, os participantes apontaram iniciativas de 

aperfeiçoamento do processo de gestão do programa, com especial atenção à sua relação 

com o poder executivo, em sua esfera de decisão. Nesse sentido no Quadro 17 observa-se o 

detalhamento destas ações, com seus resultados esperados. 

 

 

Ação Descritiva Resultado esperado 

Reuniões com a 

diretoria de 

humanização. 

Reuniões semestrais entre a 

Diretoria de Humanização, com os 

secretários e Diretores das demais 

secretarias, a fim de apresentar as 

ações do programa. 

Melhorar o intercâmbio de informações 

entre o PHG e as demais secretarias, de 

modo a viabilizar a melhoria na 

implementação das ações do Programa. 

Baixa adesão 

dos secretários 

Reuniões com a Dir. de Humanização 

Elab. de material informativo sobre PHG 

Fortalecimento dos agentes da REH 

Diversificação das ações 

Atribuição de 

estereótipos 

negativos 

Apresentação profissional 

Sensibilização dos gestores 

Capacitação do corpo técnico 

Ingerência 

política na 

ocupação de 

cargos 

Maior autonomia nas nomeações 

Realização de concurso público 

Mudanças no modelo de composição 

 da REH 

Fatores 

 críticos 
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Ação Descritiva Resultado esperado 

Elaboração de um 

material informativo 

sobre o PHG. 

Confecção de folders, banners, e 

material on line, a ser distribuído e 

veiculado junto aos servidores 

públicos. 

Informar os gestores sobre a natureza do 

PHG, suas ações e metodologia, no 

intuito de sensibilizar à participação nas 

atividades. 

Fortalecimento dos 

agentes da REH. 

Proporcionar condições materiais e 

de pessoal para o desempenho das 

funções do servidor envolvido na 

REH. 

Espera-se que os gestores se sensibilizem 

no sentido de dar maior autonomia e 

condições para o desenvolvimento dos 

trabalhos da REH no interior das 

secretarias.  

Diversificação das 

ações. 

Aumentar o número de ações 

desenvolvidas pelo PHG. 

Atividades voltadas também para a 

gestão de pessoas, mapeamento de 

competências, banco de talentos, 

banco de perfil profissional, são 

exemplos de ações que poderiam 

ser implementadas. 

Maior alcance das ações do programa, 

com uma gradual mudança de 

configuração nas ações, de modo a 

apresentar o PHG como um colaborador 

com a gestão por competências, o que 

fortaleceria o Programa. 

Apresentação 

profissional. 

Investir numa imagem profissional 

nas ações desenvolvidas. 

Promover uma mudança gradual do 

estereótipo de que os servidores 

envolvidos no PHG são amadores, ou 

despreparados para as ações, ou que as 

ações desenvolvidas são menos 

importantes. 

Sensibilização dos 

gestores. 

Aproximação dos gestores das 

pastas, por meio de encontros e 

apresentações de planos de ação 

periódicos, com a presença do 

Governador do Estado. 

Promover uma mudança de imagem do 

programa junto aos secretários de Estado, 

no sentido de mostrar a importância do 

Programa, e sua implementação na 

respectiva secretaria. 

 

Capacitação dos 

servidores do PHG. 

Promover cursos, workshops e 

demais ações de capacitação, 

periodicamente, junto aos 

servidores do PHG. 

Proporcionar uma melhoria na 

implementação das ações, com aumento 

da efetividade performática dos 

servidores, do planejamento das ações e 

do alcance dos trabalhos do PHG. 

Maior autonomia nas 

nomeações. 

Alteração na forma de nomeação 

dos cargos dentro do PHG, com 

maior autonomia da gestão do 

programa na composição do 

quadro. 

Fortalecimento da equipe, com a 

montagem de um perfil alinhado com os 

valores do Programa. especialização do 

trabalho por meio de profissionais 

capacitados em suas respectivas áreas de 

atuação. 

Realização de 

concurso público. 

Preenchimento de vagas destinadas 

exclusivamente ao PHG. 

Proporcionar maior estabilidade e 

autonomia nas ações do Programa, com a 

composição de um quadro de servidores 

efetivos, de carreira, que promovam a 

continuidade das ações, mesmo com a 

alternância de poder na esfera executiva. 

Mudança no modelo 

de composição da 

REH. 

Compor a REH com profissionais 

alinhados com os valores do 

Programa, e afinados com a 

metodologia de trabalho. 

Aperfeiçoar a implementação do PHG, 

com a mudança do perfil do profissional 

envolvido no trabalho da REH. Inserir 

profissionais exclusivamente dedicados a 

este trabalho, diferentemente do que 

ocorre atualmente, o membro da Rede, 

desempenha outros trabalhos dentro da 

organização. 

  Quadro 17: Detalhamento da prototipagem de enfrentamento às questões críticas. 

  Fonte: elaboração do autor, com base na dinâmica 6-3-5. 
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Em ambos os processos de prototipagem utilizou-se o princípio do Design Thinking, 

no qual se busca a convergência a partir da divergência. A interrelação das fases do DT, faz 

uma analogia a uma busca do maior escopo, a partir dos pensamentos divergentes, com o 

objetivo de se chegar a um melhor resultado possível. Na Figura 18 observa-se este 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: processo de divergência, convergência do processo reflexivo. 

Fonte: elaboração do autor, com base em Brown (Brown, 2010). 

 

 

 A aplicação do Design Thinking implicou em levar os participantes a um processo 

que compreendeu os estágios de identificação, reflexão, proposição, divergência e inovação. 

Os servidores participantes desta pesquisa, experimentaram este processo de modo coletivo, 

em um ambiente de partilha e reflexão individual e coletiva.  Observa-se que este processo 

embora pareça, não foi linear, de forma que as etapas foram revisitadas, alternadas, 

ultrapassadas e seguidas, de acordo com a dinâmica das discussões. 

 Nas fases de identificação, reflexão e proposição, houve a caracterização dos 

pensamentos divergentes, no qual os fatores críticos são apontados, como também as 

possíveis estratégias de superação. Os participantes partiram da pluralidade de ideias, para a 

partir daí, convergirem em ações aplicáveis, tendo em vista a realidade apresentada, ou seja, 

o ambiente administrativo no qual o PHG está inserido. 

 

Fase 

discursiva

/ reflexiva 

Pensamento 

divergente 

Pensamento 

divergente 

Escolhas 

Pensamento 

convergente 

Pensamento 

convergente 
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4.4 Segundo encontro do grupo focal: estratégias de gestão na implementação do PHG. 

 

 Com o propósito de tratar sobre o segundo objetivo específico deste trabalho, que é 

identificar e refletir sobre as estratégias de gestão empregadas com vistas a implementação 

da PHG, procedeu-se com a realização da segunda sessão do grupo focal. Novamente 

reuniu-se com os nove participantes, ancorados pela metodologia proposta pelo DT, com o 

método E6². 

 O ponto fulcral de análise neste momento, é o processo de implementação do PHG. 

Os participantes devem inserir-se neste processo de modo identificarem as principais 

estratégias de implementação, refletir sobre as possibilidades de inovação e prototipar um 

modelo viável de execução de um novo modus de inserir o PHG no contexto da 

administração pública do Estado do Acre. 

 No primeiro momento os participantes foram levados a estabelecer um processo de 

imersão e empatia com o problema. Para este objetivo fez-se necessário uma descrição dos 

caminhos do Programa, desde sua origem no PPA, até sua consecução nas secretarias. 

 Esta construção do designe se deu de forma colaborativa, em que os participantes 

foram espontaneamente indicando os caminhos do Programa, partindo do ponto inicial, que 

seria o surgimento da iniciativa no PPA, bem como seu objetivo e metas. Percebeu-se nesta 

fase um domínio do processo pelo grupo representado pelos gestores de nível intermediário. 

O encontro teve início como moderador apresentando aos participantes a história do 

bode na sala. Nesta parábola o participante é convidado a refletir sobre a identificação do 

real foco dos problemas, e como tentar resolvê-los. Após este momento o mediador 

convidou os participantes a esboçarem o fluxo por em que as ações do PHG passam até 

chegar ao estágio de implantação nas secretarias. 

Encorajou que um voluntário se dispusesse a iniciar, fazendo um desenho 

esquemático deste caminho desde sua fonte, o PPA, até o desembocar na implementação nas 

secretarias do Estado. A dinâmica deu-se início com um participante que se dispôs a iniciar 

o esboço do fluxograma. 

Após o término do primeiro esboço, que foi exposto em um quadro para que todos 

pudessem observar, o moderador encorajou que os demais participantes pudessem 

aperfeiçoar o protótipo apresentado. Desta forma, iniciou-se uma dinâmica participativa, no 

qual os indivíduos foram apontando e construindo o caminho de construção da PHG, desde 

sua origem no PPA, até chegar ao estágio de implementação.  
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Inicialmente percebeu-se a participação mais ativa do grupo de servidores 

enquadrados no núcleo estratégico do programa. Este grupo foi o responsável pelo design 

inicial do protótipo de fluxo do PHG. Percebeu-se um domínio nos conceitos relativos às 

fases iniciais de negociação com os estratos superiores e os grupos de interesse envolvidos 

na implementação do Programa. 

No decorrer do processo de construção, os demais atores dos outros dois grupos 

foram interagindo de maneira mais ativa, de modo a colaborar com o desenho em 

construção. Há que se observar a contribuição de todos os grupos em todas as fases do 

processo de construção. Ora com mais, ora com menos ênfase, a depender ao estágio do 

processo de implementação a ser analisado. 

Isto se justifica pela identificação que cada ator estabelece com o programa, a partir 

da sua própria vivência no contexto da política. No decorrer do seu trabalho, a partir das 

experiências desenvolvidas e dos conhecimentos adquiridos, os atores vão se situando dentro 

da ação, e percebendo-a como se encaixa no contexto administrativo e suas peculiaridades. 

Ancorados nesta percepção, os participantes foram estabelecendo reflexões coletivas, 

que a todo momento da dinâmica foram sendo costuradas, construídas e desconstruídas em 

um movimento reflexivo dinâmico e coletivo. A própria abordagem do DT favorece este 

tipo de análise, que a todo momento é repensada, revista e aprofundada. 

O processo de prototipagem do fluxo foi construído de forma sequencial, de modo a 

expor a trajetória do programa do seu nascedouro, ou seja, o PPA, até a fase de 

implementação. Nesse processo, a cada fase que ia se sucedendo, o mediador solicitava uma 

revisão dos participantes no sentido de aprofundar a reflexão sobre cada fase. 

Após a construção do fluxograma de surgimento e implementação do Programa, 

elaborou-se um modelo visual, de modo a permitir identificar os pontos críticos do processo, 

até o momento da implementação da ação. Observa-se na Figura 19 o fluxo organizacional 

do PHG até entrar em fase de implementação. 
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Figura 19: designe de fluxo do PHG no âmbito da máquina pública. 

           Fonte: elaboração do autor, com base nos GFO’s. 

 

Após a construção do fluxograma acima exposto, os participantes foram convidados 

a refletir sobre os pontos críticos da estratégia de implementação adotada. A partir do design 
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apresentado, os participantes foram identificando fatores considerados críticos, e que são 

passíveis de aperfeiçoamento no sentido de aprimorar o processo de implementação da 

PHG. 

Para isto, faz-se necessário retomar-se o caminho de construção e fluxo do PHG no 

contexto da administração pública do Estado do Acre. O Programa foi uma iniciativa do 

próprio Govenador Tião Viana, que viu a necessidade de um trabalho de melhoria da 

qualidade de vida do servidor público. A partir de um esforço de construção, a equipe de 

transição de governo insere o PHG como uma ação prioritária dentro do programa de 

governo, e do próprio Plano Plurianual (PPA). 

A casa civil do governador encaminha o PPA para a Secretaria de Gestão 

Administrativa, e para a Secretaria Adjunta de Humanização. Ambas devem tomar ciência 

dos objetivos e metas constantes no PPA, e junto com a equipe de liderança do Programa, 

desenvolver o plano de implementação.  

A construção do plano de ação é acompanhada pelo Departamento de Planejamento, 

setor dentro da SGA, responsável pela supervisão dos programas do governo. Com o aval 

deste departamento, a diretoria da Secretaria Adjunta de Humanização, em conjunto com os 

departamentos da secretaria de Humanização, define como as ações serão desenvolvidas no 

âmbito de cada setor. 

O departamento de sensibilização é o responsável pela apresentação das ações 

disponíveis às secretarias do Estado. O nome sensibilização representa justamente este 

esforço de mostrar aos secretários a importância de se desenvolver ações de humanização 

junto aos servidores, no sentido de melhorar a prestação do serviço público. 

Ao se detectar que não há uma adesão imediata da secretaria às atividades propostas, 

entra em ação a Diretoria Administrativa da Secretaria de Humanização. Há um contato com 

os secretários, no sentido de apresentar mais detalhadamente as estratégias de 

implementação do PHG no contexto da referida secretaria. 

Neste momento é que há a composição da Rede Estadual de Humanização (REH). 

Cada secretário indica dentro de seu quadro, aquele servidor que estará dinamizando as 

ações do PHG no âmbito da secretaria. De um modo geral, foram indicados 

majoritariamente os servidores ligados à gestão de pessoas. 

Pode-se dizer que a efetivação do processo de implementação ocorre a partir da 

articulação entre estes dois elementos: as ações propostas pela Secretaria de Humanização, e 
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a articulação promovida pela REH junto aos servidores. Sem deixar de lado todo o caminho 

percorrido até chegar a esta fase, a partir das reflexões dos participantes observa-se que a 

realização da implementação passa pelo esforço conjunto da REH e da Secretaria de 

Humanização, mais especificamente pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria de 

Sensibilização. 

Voltou-se a analisar o design político do PHG, ilustrado na figura 39. Nesse 

momento há a identificação de possíveis aperfeiçoamentos que podem ser aplicados. Estes 

indicativos são os insights, que surgem a partir da reflexão. O Design Thinking colabora 

com a formulação de insights, que são as possibilidades de aperfeiçoamento de uma situação 

crítica. 

Ao se analisar o fluxograma da figura 19, os participantes foram percebendo falhas 

estruturais que se relacionavam com o próprio processo de implementação da PHG. O 

moderador do encontro teve o papel de estimular a indicação destes aspectos, de modo que 

cada participante pudesse interagir, colaborar, refletir e propor pontos a serem destacados. 

Foi solicitado aos participantes que colocassem em uma folha de papel as falhas 

detectadas no fluxograma, de modo a aperfeiçoar o processo de implementação, a partir de 

alterações sugeridas no fluxo apresentado. Decorridos quinze minutos do início da dinâmica, 

todos havia terminado sua lista de apontamentos e estas foram entregues ao moderador. 

Todas as indicações foram transcritas em um quadro a fim de que todos pudessem 

tomar conhecimento. Foi realizada a leitura de cada uma em voz alta, e após, foi iniciado o 

processo de aglutinação. Este consiste em agrupar as propostas semelhantes, aglutinando-as 

de modo a tornarem-se mais concisas. 

O processo de aglutinação foi construído de forma coletiva, de modo que os 

participantes foram apontando os pontos em comum entre as propostas. Ao final do processo 

foram elencadas nove propostas, quais sejam: falha no  planejamento das ações; falha no 

fluxo de formação da REH; ausência de um departamento de interiorização; ausência de um 

colegiado de sensibilização; ausência de um departamento de divulgação; ausência de um 

subnúcleo de acompanhamento das ações; ausência de fluxo junto ao Gabinete Civil; 

ausência de um fluxo de retorno; ausência de um departamento de pessoas. 

Observa-se que os processos de divergência e convergência foram inseridos em um 

contexto de análise de política pública, em um processo de inovação, ação percebida em 
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trabalhos anteriores foram construídos, a partir da dinâmica coletiva, com foco no processo 

de inovação. 

 

Ordem Desafio Ação sugerida Resultado esperado 

I Falha no planejamento das ações 

Aperfeiçoar o planejamento, 

inserindo mais atividades no 

sentido de alcançar um maior 

número de pessoas. 

Ampliação das atividades 

oferecidas, com atingimento 

de maior público e 

fortalecimento da política. 

II Falha no fluxo de formação da 

REH 

Melhorar a forma de 

indicação dos componentes 

da REH, com o 

preenchimento das vagas por 

pessoas identificadas com o 

programa e inteiramente 

dedicadas a. 

Fortalecer a REH, 

aumentando o poder de 

mobilização interna nas 

secretarias, contribuindo 

para uma maior participação 

dos servidores nas 

atividades. 

III Ausência de um departamento de 

interiorização 

Criação de um departamento 

ligado à diretoria de 

humanização, voltado para 

ações no interior. 

Intensificar as ações do 

PHG no interior do Estado, 

de modo a fortalecer as 

ações do programa, e inserir 

os servidores dos 

munícipios nas atividades 

realizadas. 

IV Ausência de um subnúcleo de 

acompanhamento das ações 

Criação de um subnúcleo 

ligado à REH, de modo a 

acompanhar o 

desenvolvimento das ações 

de implementação, dando 

retorno permanente à 

Diretoria de Humanização. 

Potencializar o processo de 

implementação, tornando o 

processo mais efetivo, a 

partir de um 

acompanhamento e 

monitoramento permanente 

dos processos críticos 

durante a implementação. 

V Ausência de um colegiado de 

sensibilização 

Criação de um colegiado 

ligado ao Depto. de 

Sensibilização, formado pelos 

representantes da REH e 

pelos secretários das pastas. 

Promover uma melhora da 

imagem do programa junto 

ao alto escalão do governo, 

de modo a favorecer a 

inserção do programa no 

interior das secretarias, 

tendo como fundamento a 

sensibilização pelo 

conhecimento. 

VI Ausência de um departamento de 

divulgação 

Criação de um departamento 

voltado para a divulgação das 

ações do PHG. 

Dar visibilidade às ações do 

Programa, de modo a atingir 

um maior número de 

servidores. A partir da 

informação espera-se um 

envolvimento maior do 

servidor em conhecer e 

participar das ações 

ofertadas. 

VII Ausência de fluxo junto ao 

Gabinete Civil 

Aumentar o trâmite de 

comunicação com o Gabinete 

do Governador, que se tem 

observado limitado. 

Potencializar as ações do 

Programa, a partir do 

suporte do escalão superior 

do governo, no que tange a 

orçamento e apoio 

institucional. 
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Ordem Desafio Ação sugerida Resultado esperado 

VIII Ausência de um fluxo de retorno 

Estabelecer uma política de 

estímulo a ações de iniciativa 

das próprias secretarias, a 

partir das ações da REH. 

Envio periódico do 

planejamento das ações ao 

Depto. de Sensibilização. 

Fortalecer as ações da PHG, 

com a identificação de 

demandas próprias das 

secretarias, atendendo suas 

particularidades. Aumento 

do envolvimento dos 

servidores e alcance das 

ações. 

IX 

Ausência de um departamento de 

pessoas 

Criação de um departamento 

de pessoas no interior do 

organograma da Secretaria 

Adjunta de Humanização. 

Ampliar as ações do PHG, 

com a inserção de um 

projeto de identificação de 

competência, habilidades e 

banco de talentos dos 

servidores. Ampliar a 

contribuição dos servidores 

junto à máquina 

administrativa, melhorando 

o serviço prestado pelo 

Estado. 

Quadro 18: identificação de desafios na implementação e estratégias de enfrentamento. 

Fonte: elaboração do autor com base nas informações levantadas no grupo focal. 

  

Com a construção do quadro 18, desenhou-se uma possível resposta ao 

questionamento no segundo objetivo específico deste trabalho.  Observa-se que a estratégia 

de implementação da PHG pautada fortemente na atuação da Rede Estadual de 

Humanização, em que pese a importância e papel dinamizador deste elemento dentro do 

contexto do Programa, sentiu a ausência de outros elementos identificados pelos 

participantes. 

A janela de oportunidade no que tange ao aperfeiçoamento do processo de 

implementação, centra-se em três aspectos a saber: o planejamento; o fortalecimento da 

REH; a mudança de imagem do PHG perante os altos escalões da gestão executiva do 

Estado do Acre. 

Identificou-se que a estratégia de implementação aplicada sofreu resistência de duas 

naturezas: organizacional e administrativa.  A primeira está relacionada a própria estrutura 

da Secretaria Adjunta de Humanização, que não favoreceu o processo de implementação, 

dada a ausência de alguns setores, tais como o de pessoas, indicado pela construção dos 

participantes, na figura 40. O segundo diz respeito à resistência da própria administração 

com relação ao programa, fruto do desconhecimento sobre os objetivos e importância do 

programa. 
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4.5 Terceiro encontro do grupo focal: aperfeiçoamento do processo de implementação do 

PHG. 

 

Este encontro do grupo focal teve como objetivo discutir sobre possíveis estratégias 

de aperfeiçoamento do processo de implementação do PHG. O terceiro encontro foi uma 

consequência do segundo, dado que se havia discutido os desafios encontrados no processo 

de implementação do Programa.  

A partir dos desafios e estratégias de enfrentamento apontados na figura 40, passou-

se a se discutir a respeito da urgência que cada demanda apresenta no contexto da 

potencialização da implementação da Política de Humanização da Gestão. Inicialmente 

optou-se por classificar o nível de prioridade a ser dado a cada elemento apontado como 

crítico pelos participantes. 

A matriz GUT subsidiou esta etapa do trabalho. A matriz GUT é uma ferramenta que 

auxilia na identificação do problema e classificação do nível de gravidade. Trata-se de uma 

matriz de priorização e tem sido aplicada em trabalhos na área de saúde, prestação de 

serviços (Behr et al., 2008), e identificação de processos críticos. A sigla GUT é oriunda das 

iniciais das palavras gravidade, urgência e tendência. Foi desenvolvida por Kepner e Tregoe, 

especialistas no estudo de soluções no âmbito das organizações. Para tanto, considera 

Gravidade, Urgência e Tendência, como indicadores, atribuindo uma pontuação numa escala 

de um a cinco.  

Gravidade está relacionado a não solução da questão, e indica o impacto, no que diz 

respeito aos resultados e processos que surgirão no longo prazo. Por sua vez, a variável 

Urgência relaciona-se com a disponibilidade de tempo que é preciso para resolução de 

determinada situação. Tendência analisa o padrão da evolução, redução ou eliminação do 

problema. 

A metodologia aplicada nesta atividade foi conduzida pelo moderador, o qual 

apresentou a matriz GUT aos participantes, na qual encontravam-se os valores indicados 

para cada nível dentro das três variáveis. Os participantes foram então convidados a de 

modo coletivo construir a tabela de acordo com sua visão de prioridade ou relevância de 

determinado risco à implementação do programa. 

O objetivo desta atividade foi propor uma reflexão sobre os desafios a serem 

enfrentados para um aperfeiçoamento do modelo de implementação da PHG, com o intuito 
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de propor uma possível resposta ao terceiro objetivo específico deste trabalho. No Quadro 

19 observa-se a matriz GUT, proposta por Alves (2017), que serviu de base para a 

construção da tabela de prioridades a serem enfrentadas. 

 

Matriz GUTI 

Pontos 

G U T 

G x U x T 
Gravidade 

Consequência se 

nada for feito. 

Urgência 

Prazo para 

tomada de 

decisão. 

Tendência 

Proporção do problema no 

Futuro. 

5 

Os prejuízos ou 

dificuldade são 

extremamente 

graves 

É necessária 

uma ação 

imediata. 

Se nada for feito, o 

agravamento da situação 

será imediato. 
5x5x5=125 

4 
Muito graves. Com alguma 

urgência. 

Vai piorar em curto prazo. 
4x4x4=64 

3 
Graves O mais cedo 

Possível 

Vai piorar em médio prazo. 
3x3x3=27 

2 
Pouco graves. Pode esperar 

um pouco. 

Vai piorar em longo prazo 
2x2x2=8 

1 
Sem gravidade Não tem 

pressa 

Não vai piorar ou pode até 

melhorar 
1x1x1=1 

Quadro 19: matriz GUTI. 

Fonte: Alves (2017) 

 

 

 A metodologia aplicada pelo moderador consistiu na explicação sobre a finalidade 

da matriz GUT, incluída aí sua utilidade e os objetivos. O moderador explicou também o 

significado de cada uma de suas variáveis, o valor atribuído a cada uma, como se constitui o 

processo de valoração dos desafios identificados no Quadro 19. 

O passo seguinte foi a construção da matriz, inserindo cada uma das questões 

anteriormente apontadas pelos participantes. Findo o processo de inserção, o moderador 

convidou os participantes a atribuírem valores referentes a gravidade, urgência e tendência 

para cada um dos desafios apresentados. Deu dez minutos para que cada elemento lançasse 

seus valores, de modo individual. 

Findo o prazo de lançamento de notas, o moderador convidou os participantes a 

indicarem para cada desafio apontado, o valor relativo a gravidade, urgência e tendência que 

havia atribuído no momento anterior. Desta forma, foi-se construindo a matriz GUT a partir 

dos apontamentos dos presentes. No Quadro 20 observa-se a matriz GUT após a construção 

coletiva dos participantes. 
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    Quadro 20: Matriz GUT de prioridades de desafios. 

    Fonte: Elaboração do autor com base no grupo focal. 

 

A construção do Quadro 20 apontou os caminhos para a resposta à terceira questão 

específica deste trabalho, ou seja, propor ações de melhoria no processo de implementação e 

execução de programas com foco no bem-estar do trabalhador. Identificou-se três níveis de 

desafios, a partir do escalonamento do grau de urgência no enfrentamento de cada um. 

O primeiro diz respeito a ausência de subnúcleo de acompanhamento das ações. O 

índice de 74,89% reflete um nível considerado alto, e que implica em um esforço 

coordenado de solução da questão. Pode-se inferir dos apontamentos constantes no Quadro 

20, que este desafio de forma coerente, apresenta alto nível de urgência por estar diretamente 

relacionado ao processo de implementação do Programa. 

Inserir no organograma um núcleo de acompanhamento das ações seria uma medida 

com vistas ao fortalecimento do Programa, no sentido de subsidiar as decisões, aperfeiçoar o 

acompanhamento e melhorar o desempenho no âmbito das secretarias do Estado. 

O segundo grupo de desafios está de certa forma relacionado à imagem do Programa. 

Apontam para um aperfeiçoamento na forma como o Programa é apresentado, além de 

propor uma maior abrangência de suas ações. Isto contribuiria com o alcance das ações, 

provocando um maior engajamento dos servidores com o Programa, fortalecendo o processo 

de implementação. 

O exemplo que simboliza este grupo seria a criação do colegiado de sensibilização. 

O papel desta instância seria mudar a visão que se tem do Programa, como sendo algo 

Ordem Desafio %

1

Ausência de um subnúcleo de

acompanhamento das ações
4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 74,89

2

Ausência de um colegiado de

sensibilização
3 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 48,16

3

Falha no planejamento das

ações
3 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 39,4

4

Ausência de um departamento

de divulgação
5 5 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 2 33,71

5

Ausência de um departamento

de pessoas
3 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 2 3 31,22

6

Ausência de um departamento

de interiorização
3 3 3 4 3 3 5 2 2 4 3 1 5 3 4 3 5 2 3 2 4 1 2 1 2 3 1 18,04

7

Ausência de fluxo junto ao

Gabinete Civil
2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 10,6

8

Falha no fluxo de formação da

REH
2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 8,07

9
Ausência de um fluxo de retorno 1 1 2 3 2 2 3 1 4 2 2 1 3 2 2 3 1 4 2 2 3 1 1 2 3 2 1 7,08

G U T
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supérfluo dentro da administração pública. A apresentação de um setor de pessoas que 

desenvolvesse um mapeamento de habilidades e potencialidades dos servidores, e que 

apresentasse estes dados como um produto da ação à gestão, seria significativo do ponto de 

vista da desconstrução de estereótipos criados acerca do PHG. 

Este grupo se conclui com a atenção que deve ser dispensada ao processo de 

planejamento das ações, estas possam ampliar o nível de atuação do Programa, e também da 

inserção de um setor de divulgação no organograma da Secretaria Adjunta de Humanização. 

Ambos com nível de urgência de resolutividade considerado intermediário. 

O terceiro grupo é formado por ações consideradas com menos densidade de impacto 

no desempenho do processo de implementação, mas que nem por isso, devam ser 

desconsideradas para futuras intervenções. Estão voltados para o processo de interiorização 

do Programa, bem como para mudanças na forma de composição dos indivíduos da REH. 

Há que se observar, que em que pese a REH ser um elemento essencial no processo 

de implementação, o que se percebe é que os participantes entendem que a REH deve estar 

em contato próximo com os escalões superiores, e que esta aproximação se configura em um 

aporte ao fortalecimento desta peça, no contexto da implementação. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os fatores que impõem limitações à 

implementação de políticas públicas, com foco no bem-estar do servidor público. A questão 

de pesquisa esteve fundada em compreender o porquê de o PHG ter sua implantação bem-

sucedida em determinados contextos administrativos, e em outros, não. 

Para procurar respostas a estas questões de maneira minimamente satisfatória, foi 

necessário aceitar o desafio de mergulhar em dimensões sociais, administrativas, e até 

mesmo humanas, no sentido de buscar compreender a partir de todos estes aspectos, como 

uma determinada política pública se coloca, dialoga e impacta a vida das pessoas. 

A realização deste trabalho apresentou a oportunidade de reflexão sobre uma etapa 

fundamental do ciclo das políticas públicas: o processo de implementação. O aspecto sui 

generis deve-se ao fato de se tratar de um Programa de Humanização, cujo o foco centra-se 

na valorização da figura do servidor público. 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

166 

 

Este capítulo discorre sobre as conclusões do trabalho e foi dividido em tópicos a fim 

de articular de forma coerente, as reflexões desenvolvidas no decorrer da pesquisa. O tópico 

relacionado às principais conclusões, é composto por três subtópicos, correspondentes a 

cada objetivo específico do trabalho. 

No item seguinte foram abordadas as contribuições do estudo para o debate 

científico. Estas contribuições estão situadas na dimensão teórica e prática. No campo 

teórico apresenta-se as reflexões acerca do processo de implementação de políticas públicas 

com estas características, levando-se em conta o contexto sócio-político no qual está 

inserida, bem como os conceitos referentes ao tema. 

No aspecto prático, apresentam-se os achados no que diz respeito às limitações 

detectadas, além da sugestão de estratégias de superação para os desafios. Estes elementos 

foram desenvolvidos no decorrer do estudp, a partir de um esforço conjunto dos 

participantes, amparados pelo referencial teórico disponível. 

O item relativo às limitações do presente estudo, discorre sobre os fatores 

metodológicos e epistemológicos relacionados à construção deste estudo. Apresenta-se as 

conclusões acerca dos desafios encontrados no decorrer da pesquisa, e os motivos pelos 

quais o pesquisador optou por determinado caminho teórico-metodológico. Reflete também 

sobre os mecanismos de superação adotados para o desenvolvimento dos construtos. 

Finalmente o tópico de encerramento diz respeito aos futuros estudos que podem ser 

desenvolvidos no campo da discussão iniciada com este trabalho. No decorrer da pesquisa 

detectou-se elementos que carecem de maior aprofundamento, o que não foi possível no 

contexto desta pesquisa, mas que deve ser observado em futuros estudos sobre o tema. 

 

5.1 Principais conclusões 

 

Esta pesquisa permitiu analisar o fenômeno do PHG no contexto da administração 

pública acreana, a partir do olhar dos próprios atores envolvidos na ação. Para tentar 

responder ao problema e chegar ao objetivo geral, foi necessário percorrer um caminho que 

passou primeiramente, por levantar historicamente o contexo de surgimento do PHG. Como 

ele foi criado, e as forças de coalização que resultaram nesta proposta.  

Para o levantamento do contexto político, análise das forças sociais e políticas que 

exerceram infuência na entrada do Programa na agenda, foi preciso recorrer-se às fontes 
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documentais e bibliográficas. Mas estas fontes somente não bastavam aos objetivos da 

pesquisa. Foi necessário ir além e ouvir os sujeitos da ação: os servidores públicos que 

atuaram no Programa.  

A escuta dos sujeitos por meio dos instrumentos metodológicos expostos, 

consubstanciados pela informação levantada na pesquisa bibliográfica e documental, aliada 

à abordagem do Advocacy Coatlition Framework, possibilitaram ao pesquisador chegar a 

possíveis respostas às questões levantadas.    

No que tange ao Programa de Humanização da Gestão, implementado no governo do 

Estado do Acre, a partir de 2011, percebeu-se que se trata de uma ação inovadora, que 

trouxe para a administração pública local uma proposta de se incluir o servidor público no 

rol de preocupações do estado, destacando-se pelo fato de não se centrar nos planos de 

cargos e carreiras, comumente aplicados a esta questão, mas no olhar o ser humano como 

um todo. 

Chama a atenção para a decodificação do termo humanização, que no contexto da 

política pública ora em análise, assume um novo significado, ou melhor, amplia-se de modo 

a procurar definir uma nova relação entre o poder público e o agente administrativo 

responsável pela efetivação das ações estatais. 

Conclui-se que o termo humanizar, que no radical significa tornar humano, busca dar 

visibilidade ao que é invisível. Reconhecer o que não é reconhecido e valorizar o que não é 

valorizado. Estes elementos aparecem conectados como condicionantes de uma prestação de 

serviço melhor. 

A pesquisa também trouxe à tona o elemento subjetivo fundante do programa: a 

crença de que a melhoria das condições de trabalho, incluído o clima organizacional, com 

apelo para ações afirmativas com ênfase na valorização do servidor, traz como resultado 

uma melhor prestação de serviço público ao cidadão.  

A humanização do servidor público como alguém que vai além do sujeito que se 

apresenta para trabalhar toda manhã. Perceber que a melhoria da prestação de serviço 

público, passa pela valorização e reconhecimento da humanidade do servidor. Neste aspecto 

pode-se afirmar que o Programa trouxe uma proposta inovadora. 
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5.2 Identificações da participação dos atores políticos e sociais por meio das coalizões, que 

resultaram na realização do PHG  

 

 O processo de entrada do Programa de Humanização da Gestão na agenda política, 

na gestão do então Governador Tião Viana, foi um necessário elemento de análise dentro 

desta pesquisa. Isto porque ao debruçar-se sobre o contexto em que a política pública vem à 

tona, compreende-se a participação dos atores envolvidos e o papel político da ação no 

contexto da administração. 

 Tendo em vista que este elemento faz parte do modo como a política se insere no 

contexto administrativo, e que esta inserção influencia o processo de implementação, foi 

oportuna a análise deste aspecto como um dos objetivos específicos deste trabalho. Em que 

pese a complexidade deste tipo de análise, a metodologia aplicada, em que a participação 

dos stakeholders no desenvolvimento da política trouxe uma contribuição significativa para 

as reflexões a respeito deste tópico. 

 A implementação é uma etapa que apresenta como característica fundamental, a 

dinâmica. É em si um processo de construção de significado próprio, que não está restrito 

apenas à tradução de uma dada política em ação, mas que pode transformar a política em si.  

 Analisando-se o processo de entrada do Programa de Humanização da Gestão, à luz 

da abordagem proporcionada pelo Advocacy Coalition Framework, percebeu-se que 

elementos necessários para esta situação estavam postos quando da decisão do governador 

do Estado, em identificá-lo como programa prioritário. Estes elementos encontravam-se em 

duas dimensões, a interna e a externa. 

Na dimensão interna, criou-se uma janela de oportunidades, na qual os atributos 

presentes no sistema possibilitaram a inserção do PHG na pauta política. A primeira foi a 

necessidade de melhoria nos serviços públicos, dada a baixa aprovação identificada por 

meio de pesquisas de opinião. 

O segundo fator que viabilizou a pauta do programa, foram os valores 

socioculturais consolidados no Estado do Acre, naquele momento. Estes valores estão 

relacionados a um reconhecimento da figura do servidor público, como agente de melhoria 

dos serviços públicos. Uma paulatina mudança na imagem socialmente construída do 

funcionário público, outrora visto como acomodado, improdutivo, e que passou a ser 

encarado como um ser complexo, com particularidades e subjetividades próprias do ser 

humano. 
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Por último, a presença de recursos humanos e materiais disponíveis. No contexto 

administrativo do Estado do Acre, no ano de 2011, a máquina estadual contava com um 

aparato material, ou seja, estrutura organizacional das secretarias, infraestrutura, além de um 

corpo técnico capaz de dar efetividade a uma política com as características do PHG. 

No espectro externo, fatores como as mudanças socioeconômicas experienciadas 

pelo Estado do Acre no início dos anos dois mil, traduzidos principalmente pela melhoria 

dos índices econômicos, e aumento do número de servidores públicos, além da necessidade 

de melhoria dos serviços públicos, dada a baixa avaliação deste aspecto da máquina, na 

opinião pública, e ações de atores internos à máquina pública no sentido de propor melhorias 

dos serviços prestados. 

Esta conjuntura forneceu as condições necessárias para que os atores institucionais 

viabilizassem a entrada do PHG na agenda. Mas quem foram estes atores? A prototipação 

desenvolvida pelos participantes do trabalho, apresentaram o poder executivo, em duas 

dimensões, como sendo os agentes que atuaram por meio de uma coalizão que viabilizou a 

entrada do PHG na agenda, quais seja, o alto escalão governamental, e o estamento 

burocrático.  

Estes dois grupos por meio de uma articulação institucional amparada pelas 

condições políticas, sociais e ideológicas do momento, propuseram a entrada do PHG na 

agenda institucional. Esta entrada, e os desdobramentos das articulações internas 

influenciaram o processo de implementação. Fica latente, portanto, o interesse do 

Governador em implementar o Programa, que encontrou apoio no estamento burocrático, 

mediante uma condicionante de parâmetros sociopolíticos favoráveis. 

 

5.3 Identificação e reflexão acerca das estratégias de gestão empregadas quando da 

implementação da PHG 

 

 

O segundo objetivo específico desta pesquisa diz respeito a identificação das 

estratégias de implementação adotadas para a efetivação do PHG. Identificar e compreender 

estes aspectos foi necessário, e pode-se dizer que foi o ponto-chave da análise sobre o 

fenômeno. Para esta tarefa, no entanto, foi necessário identificar os atores envolvidos. Os 

sujeitos que deram vida à ação, e que atuaram no sentido de dar viabilidade ao PHG. 
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Todos os servidores que passaram e os que ainda atuam no PHG formam a face do 

programa. Além do governador Tião Viana, que foi o mentor da ideia, e viabilizou a entrada 

deste projeto na agenda governamental, os servidores que encamparam esta missão foram 

dando forma e vida à ação. 

Portanto, o que antes era uma ideia, tornou-se por meio de uma articulação 

institucional-governamental, um programa inserido como prioridade no projeto de governo 

do Estado do Acre em 2011. Com isto, vieram os desafios da implementação, ou seja, tornar 

a ideia em realidade. 

Dá-se início a fase de planejamento das ações e estas estão condicionadas à realidade 

administrativa, que envolvem desde pessoal até orçamento. Na administração pública dos 

estados brasileiros, em regra, deve-se fazer muito com pouco. Neste ambiente de 

necessidades, desafios e incertezas junta-se uma equipe de servidores que dão início ao 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas. 

Surge aí um elemento: a Rede Estadual de Humanização. Oriunda da ideia de 

organização em redes, aposta na junção de esforços de sujeitos em diferentes arenas para dar 

corpo e alcance às ações do programa. A ideia foi efetivada e gerou frutos, dando 

visibilidade e alcance aos projetos desenvolvidos. 

A partir dos encontros do grupo focal, com a participação dos servidores, em um 

processo de construção coletiva, apontou-se para o seguinte quadro no tocante à 

implementação: este processo foi centrado em dois pilares: a ação integrativa, 

multidisciplinar e transversal; e por outro lado, a ação da Rede Estadual de Humanização 

(REH). As duas pernas sobre as quais caminhou a Secretaria Adjunta de Humanização. 

Detectou-se que as ações efetivas estavam sob responsabilidade de profissionais com 

formações multidisciplinares, que levavam as atividades às secretarias. A REH composta 

por servidores indicados pelas secretarias, faziam a ponte entre o Programa e a gestão. Estes 

eram consubstanciados pelo estamento burocrático da secretaria. 

 A metodologia de análise utilizada neste trabalho proporcionou uma experiência 

colaborativa, reflexiva, pautada na busca pela inovação. Inovação sob o olhar do programa 

de Humanização. Inovação do ponto de vista de analisar o processo de implementação em 

sua totalidade, buscando extrair o máximo da essência das análises dos participantes. 

Tem-se a importância dos grupos focais. Locais no qual a experiência na gestão, 

aliada ao processo criativo e reflexivo, trouxe apontamentos que foram apresentados durante 
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o desenvolvimento deste trabalho. Aliado a isso, a bibliografia que sustentou teoricamente a 

discussão, bem como as atividades propostas. 

Todo este trabalho em conjunto apontou para elementos que podem ser agora 

refletidos. O processo de implementação do PHG com base em uma rede colaborativa e 

transversal, em que pese todo o esforço empregado em sua execução, não surtiu os efeitos 

esperados, justamente pela sua própria condição.  

Portanto, a ausência de sensibilidade dos gestores das secretarias, fomentada por um 

desconhecimento da natureza do programa, gerou uma certa resistência, que influenciou na 

implementação do PHG em determinados ambientes. Esta situação foi potencializada pela 

própria formatação administrativa altamente dependente da atitude proativa de gestores de 

alto escalão das secretarias, além de uma dependência administrativa do alto escalão do 

poder executivo. 

O segundo elemento foram os desafios que o PHG enfrentou durante o processo de 

implementação. A identificação destes fatores sugere que programas desta natureza sofrem 

com o preconceito que o próprio objeto da ação traz em si. O bem-estar do servidor em regra 

é visto como tema de segunda importância, ou que este bem-estar está unicamente atrelado 

ao salário. 

O estudo sugere que o processo de implementação do PHG foi impactado por este 

tipo de pensamento, que impediu o desenvolvimento das ações em determinados momentos, 

e em certos ambientes. Daí a necessidade de fortalecimento da REH como instrumento de 

superação. 

5.4 Proposta de aperfeiçoamento do processo de implementação e execução de programas 

com foco no bem-estar do trabalhador 

 

O estudo apontou que o modelo de implementação adotado no PHG apresentou 

pontos críticos que de modo geral, podem ser caracterizados pela necessidade de um 

aperfeiçoamento no planejamento das ações; melhoria no fluxo de composição da REH; a 

necessidade de um setor que ampliasse a intervenção no interior do estado, e principalmente 

a criação de um colegiado de sensibilização. 

Baseado nos desafios apontados, indicou-se a criação de instâncias de deliberação 

que aproximem a REH dos secretários de estado e demais componentes da alta 
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administração, como forma de sensibilizar os gestores para a importância das ações 

desenvolvidas pelo PHG, que podem vir a melhorar a prestação do serviço público. 

O Programa de Humanização da Gestão do governo do Estado do Acre, embora 

consolidado como política de Estado por meio de Lei, carece de medidas no sentido de 

fortalecer o alcance do Programa. O presente estudo sugere que ações no âmbito 

administrativo, de gestão e governança, que apoiem o Programa, devem ser adotadas no 

sentido de dar efetividade e viabilidade ao processo de implementação do PHG.  

 

5.5 Contribuições teórico-práticas 

 

A realização dos objetivos deste trabalho veio requerer que fosse estudado e 

explorado um conjunto diversificado, porém complementar, de conceitos que se relacionam 

de forma complexa, fruto do contributo que têm recebido ao longo do tempo de diversas 

áreas do conhecimento. A seguir, apresentam-se algumas contribuições teóricas e práticas 

desta tese. 

 

5.5.1 Contribuições teóricas 

 

 O principal contributo desta tese para a ciência, é o conhecimento teórico a respeito 

do processo de implementação de políticas públicas, com foco na promoção do bem-estar de 

servidores públicos. Este campo de estudo ainda é inexistente, e a análise realizada neste 

estudo apresentou aspectos que podem e devem ser aprofundados, tais como a imagem 

institucional de políticas desta natureza. 

Outra contribuição, desta feita no aspecto metodológico, foi a aplicação do Design 

Thinking no contexto de análise acerca da implementação de política pública. A pesquisa 

apresentou esta possibilidade, demonstrando a viabilidade desta abordagem. 

 O que foi apresentado neste estudo foi a junção da técnica do grupo focal aliado aos 

pressupostos do DT. Propôs-se um arranjo metodológico no qual a participação dos 

stakeholders foi dinamizada e potencializada a partir de técnicas orientadas pelo 

pesquisador, de modo a aprofundar a reflexão sobre o problema sugerido pela pesquisa. 

 O campo de análise de políticas públicas voltadas para o bem-estar tem sido 

predominantemente voltado para os servidores da área de saúde. O estudo apresentou o 
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contributo de realizar uma análise no contexto de implementação de uma política pública 

voltada para servidores públicos de um modo geral. O aspecto generalista da análise, 

suscitou a necessidade de procedimentos metodológicos que dessem conta da complexidade 

do problema. 

 

5.5.2 Contribuições práticas 

 

 As contribuições práticas do estudo dizem respeito principalmente a dois aspectos, 

oriundos da análise do processo de implementação do Programa de Humanização da Gestão: 

as falhas de gestão, e as propostas de superação destas falhas, na busca por uma 

maximização do potencial de impacto da política pública. 

 Como foi largamente discutido no decorrer do trabalho, o processo de 

implementação do PHG apresentou potencial de aperfeiçoamento. Como toda ação 

governamental, a implementação de políticas públicas envolve um nível de complexidade, 

uma vez que insere atores de distintos níveis organizacionais, submetidos a uma legislação 

que direciona e impõe limites legais às ações. 

 O estudo trouxe o contributo de indicar possíveis pontos críticos, passíveis de 

aperfeiçoamento prático. Estes pontos estavam relacionados ao modelo de gestão 

implementado, que foram discutidos nos encontros, prototipados, e coletivamente refletidos, 

apresentando possibilidades de aperfeiçoamento, principalmente na criação de elementos 

internos ao sistema, que potencializem a implementação. 

 Entra-se, portanto, no segundo aspecto de contribuição prática deste estudo: as 

medidas propostas para superação aos desafios de implementação do PHG são o contributo 

final desta pesquisa. A partir das discussões realizadas nos encontros focais, foi possível 

traçar estratégias de superação dos desafios detectados. 

 Estas estratégias de aperfeiçoamento do processo de implementação do PHG dizem 

respeito basicamente a atenção aos aspectos da imagem do programa perante os atores 

administrativos, e uma reestruturação interna da Diretoria de Humanização da Gestão. 

 As contribuições sugeridas por esta pesquisa são uma singela tentativa de 

aperfeiçoamento de uma determinada política pública. Não se tem o objetivo de determinar 

os caminhos, ou direcionar ações, tendo em vista a complexidade presente na realidade 

objetiva, que impõe condicionantes que fogem a qualquer análise.  
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 O que se buscou foi a partir de uma análise consubstanciada por uma literatura 

especifica, que forneceu o arcabouço teórico disponível, juntamente com técnicas de 

trabalho em grupo, a presença, a valorização e o protagonismo da contribuição dos atores 

envolvidos na política, apontou elementos de aperfeiçoamento do processo de 

implementação de uma política pública, cujo objetivo é em si, complexo, qual seja a busca 

pela melhoria das condições objetivas e subjetivas do servidor público do Estado do Acre. 

 

5.6 Limitações 

 

No que tange à identificação dos constructos teóricos de análise, há que se 

reconhecer a existência de pluralidade de literatura abrangentes, dado que se nota a 

existência de um número significativo de autores, além do fato de se ter focado nas 

abordagens para um diversificado leque de áreas temáticas. 

A delimitação da abordagem, além da identificação dos modelos de enquadramento 

teórico-metodológico que se encaixassem no escopo do problema, foi um desafio a ser 

enfrentado.  

Ao desenrolar dos trabalhos, a partir dos dados coletados, e por meio da fala dos 

participantes, o aspecto que diz respeito ao modo como o PHG foi percebido pelos demais 

membros do poder público tornou-se elemento marcante na análise, tanto é que no decorrer 

da pesquisa, os dados colhidos demonstram que este fator foi relevante. 

Há ausência de estudos com esta perspectiva, o que impossibilitou este tipo de 

análise do ponto de vista teórico, com a profundidade e o rigor científico que um estudo 

desta natureza requer. Oportuna análise de que deve ser objeto de estudos futuros, 

principalmente no tocante à implementação de políticas públicas. 

Outro aspecto limitante da pesquisa está relacionado ao momento pandêmico pelo 

qual a humanidade atravessa, principalmente com a sua fase aguda nos anos de 2020, até 

meados de 2021. Fase esta que coincidiu com a coleta de dados de campo deste trabalho. 

Diante deste fato, o público participante da pesquisa precisou ser revisto, reduzindo-se o 

alcance, principalmente na fase das entrevistas. 

O formato da participação, que foi via on-line, a fim de preservar a integridade física 

dos participantes, limitou o alcance do público-alvo, que poderia ter sido mais do que a 
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população que participou. Isto se justifica pela incapacidade de algumas pessoas em 

disponibilizarem de acesso à internet. 

A falta de dados coletados junto aos servidores de alto escalão, tais como os diretores 

e secretários de estado foi uma limitação que não foi transposta. Ouvir estes sujeitos poderia 

ter trazido novos elementos aos dados levantados. Limitações de ordem tecnológica que não 

puderam ser transpostos, além do insucesso na tentativa de contato, foram os responsáveis 

por esta ausência. 

 

5.7 Sugestão de novos estudos 

 

  

Os programas de bem-estar do servidor são relativamente novos no Brasil. Ainda há 

que se aprofundar diversos temas que se encontram abertos. As discussões sobre o papel das 

mulheres em políticas públicas, é um campo em franca expansão e considerável relevância. 

Durante a realização deste estudo chamou a atenção o número de mulheres com lugar 

de protagonismo e decisão no contexto do PHG. A influência deste perfil no 

desenvolvimento do Programa foi um aspecto que não pode ser abordado, e que poderia ser 

objeto de estudo futuros.  

Outro ponto que se mostrou relevante do ponto de vista da pesquisa em si, foi o 

processo de construção de um estereótipo acerca do PHG. Em um determinado momento o 

Programa passou a ser visto como algo não essencial, ou uma perfumaria no âmbito da 

administração pública. Este fato impactou os próprios agentes administrativos envolvidos na 

ação. 

Como sugestão para futuras pesquisas, observa-se a oportunidade de estudos com 

foco na análise que os efeitos que os programas com esta natureza podem vir a ter sobre o 

trabalho dos servidores públicos e o impacto na prestação de serviços prestados ao cidadão.  
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ANEXOS 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

 

1. Convite para participar da pesquisa 

Convidamos você para participar da pesquisa “As políticas públicas com foco o bem-

estar do servidor público: construções simbólicas e estratégias de gestão” que tem como 

pesquisador responsável Eriton Holanda de Sousa, o qual pode ser contatado por meio do 

telefone (68)99978.9759. A orientação da pesquisa está sob responsabilidade da Professora 

Dra. Teresa Carvalho (Universidade de Aveiro/Portugal - Orientadora), e da Professora Dra. 

Marlene Arenas (Universidade de Rondônia- Co-orientadora). 

Solicitamos que você leia com atenção este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e peça todos os esclarecimentos para sanar suas dúvidas sobre a 

pesquisa e sobre a sua participação. Se você se sentir esclarecido e aceitar o convite para 

participar da pesquisa, solicitamos que assine a última página e rubrique as demais páginas 

das duas vias deste Termo. 

2. Informações sobre a Pesquisa 

2.1 A pesquisa tem por objetivo geral avaliar os fatores limitantes da 

implementação e execução do PHG voltado para o bem-estar do servidor. Como objetivos 

específicos estão: (a) identificar a dinâmica de formação das coalizões de grupos políticos e 

sociais que possibilitaram a entrada desse programa na agenda de governo; (b) Identificar e 

refletir sobre as estratégias de gestão empregadas com vistas a implementação da PHG;  (c) 

propor ações de melhoria no processo de implementação e execução de programas com foco 

no bem-estar do trabalhador. 

2.2 Os procedimentos metodológicos de coleta de dados são a aplicação de uma 

entrevista em formato semiestruturado, e a realização de grupos focais, no total de 3 

encontros, com duração mínima de 30 minutos, e máxima de 1 (uma) hora. A aplicação de 

ambos os instrumentos será por meio remoto, via ferramenta zoom de reuniões. Os dados 

serão tratados por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011; Silva & Fossá, 2013). 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

189 

 

2.3 O participante será contatado a respeito dos informes sobre a entrevista e os 

encontros via e-mail, bem como por meio de contato telefônico. 

2.4 Os dias e horários da entrevista, bem como dos grupos focais, serão 

determinados mediante deliberação dos participantes. 

2.5 A sua colaboração nesta pesquisa é voluntária e consiste em participar de 

uma entrevista semiestruturada, por meio remoto (plataforma zoom). Após esta etapa, 

participar de 3 encontros, com 9 participantes, todos ligados ao Programa de Humanização 

da Gestão Pública do Estado do Acre.  

2.6 A população alvo é constituída por 25 servidores públicos, adultos, de ambos 

os sexos, que atuaram no Programa de Humanização da Gestão, desde 2011. 

2.7 Os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta 

pesquisa e os seus resultados poderão ser publicados em revistas e/ou eventos científicos. 

3. Esclarecimentos sobre riscos, benefícios, providências e cautelas e formas de 

acompanhamento e assistência 

3.1 Os potenciais riscos ao participar dessa pesquisa são inerentes ao processo de 

exposição em um grupo focal e a uma entrevista, dizendo respeito: 

 

I) A tomada de tempo do indivíduo. 

II) A interferência na vida e rotina do indivíduo. 

III) O embaraço de interagir com estranhos, medo de repercussões eventuais. 

IV) O constrangimento ou desconforto do sujeito em expor sua opinião.   

V) O conflito de interesses. 

VI) A coerção de outros participantes. 

  

3.2 Para minimizar ou excluir os riscos da pesquisa, serão tomadas as 

providências e cautelas: o contato entre o pesquisador e o participante será todo feito por 

plataforma digital, sem contato físico de nenhuma espécie. Além disso, os temas abordados 

serão única e exclusivamente aqueles de interesse da pesquisa, mantendo-se o pesquisador a 

todo o instante tomando o cuidado de manter a integridade física e psicológica do 

participante.   

3.3 Esclarecemos que durante a realização da pesquisa você será acompanhado e 

assistido pelo pesquisador, que estará à disposição para sanar quaisquer dúvidas, ou oferecer 

auxílio e orientação de qualquer natureza que esteja a seu alcance, e que após o 
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encerramento e/ou interrupção da pesquisa, você continuará a ser acompanhado, tendo 

direito a todos benefícios da pesquisa que lhe couber. 

3.4 Os benefícios da pesquisa são de ordem pessoal e coletiva. No aspecto 

pessoal, os participantes terão a possibilidade de interação com colegas, e a partir deste 

momento, desenvolver reflexões sobre o seu trabalho, seu papel como agente de promoção 

de políticas públicas, e desenvolver um olhar crítico sobre a realidade da política pública no 

Estado do Acre. No âmbito coletivo, a participação na pesquisa contribuirá com o 

aperfeiçoamento do conhecimento científico, com a melhoria das práticas de gestão pública 

no Estado, colaborando com o amadurecimento do processo de implementação e execução 

de políticas públicas. 

4. Garantias para os participantes da pesquisa 

4.1 Você é livre para participar ou não da pesquisa. Se concordar em participar, 

você poderá retirar seu consentimento a qualquer tempo, sem sofrer nenhuma penalidade por 

causa da sua recusa ou desistência de participação. 

4.2 Será mantido o sigilo absoluto sobre a sua identidade e a sua privacidade será 

preservada durante e após o término da pesquisa.  

4.3 Todas as informações coletadas durante a participação são estritamente 

confidenciais. Essas informações serão apenas utilizadas para esta pesquisa e ficarão 

arquivadas no Repositório Institucional da Universidade de Aveiro, que obedece aos 

protocolos de segurança de dados pessoais. 

4.4 Você não receberá pagamento e nem terá de pagar pela sua participação na 

pesquisa. Se houver alguma despesa decorrente de sua participação, você será ressarcido 

pelo pesquisador responsável. 

4.5 Caso a pesquisa lhe cause algum dano, explicitado ou não nos seus riscos ou 

ocorridos em razão de sua participação, você será indenizado nos termos da legislação 

brasileira. O responsável pela pesquisa fará ressarcimento por meio de depósito em conta 

corrente do participante que porventura, sofrer algum dano, ou vier a ter algum tipo de 

despesa proveniente da participação na pesquisa. 

4.6 Após assinado por você e pelo pesquisador responsável, você receberá uma 

via deste TCLE.  

4.7 A qualquer tempo, você poderá solicitar outras informações sobre esta 

pesquisa e os seus procedimentos, para o seu pleno esclarecimento antes, durante e após o 



 

 

Políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções simbólicas e estratégias de gestão 

 

191 

 

término da sua participação. Essas informações e esclarecimentos poderão ser solicitados ao 

pesquisador responsável, Eriton Holanda de Sousa, pelo telefone nº (68) 99978.9759 e pelo 

e-mail eriton.holanda@gmail.com 

4.8 Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Acre (CEP-UFAC) para solicitar todos e quaisquer 

esclarecimentos sobre a pesquisa, de segunda a sexta feira, no horário de expediente. O 

CEP-UFAC funciona na sede da Ufac, que fica localizado no Bloco da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, sala 26, telefone 3901-2711, e-mail cep@ufac.br, Rio Branco-Acre, CEP 

69.915-900.  

4.9 Você, poderá, ainda, entrar em contato com a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa-CONEP pelo telefone (61) 3315-5877 ou pelo e-mail conep@saude.gov.br, para 

solicitar esclarecimentos e sanar dúvidas sobre a pesquisa ou mesmo para denunciar o não 

cumprimento dos deveres éticos e legais pelo pesquisador responsável na realização da 

pesquisa. 

5. Declaração do Pesquisador Responsável 

Eu, Eriton Holanda de Sousa, inscrito no CPF 435.123.802-04, e RG 0238512 

SSP/AC, declaro cumprir todas as exigências éticas contidas nos itens IV. 3 da Resolução 

CNS Nº 466/2012, durante e após a realização da pesquisa. 

 

6. Consentimento do participante da pesquisa 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG Nº _________________, CPF Nº ______________________, declaro ter sido 

plenamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e seus procedimentos apresentados 

neste TCLE e consinto de forma livre com a minha participação. 

 

Rio Branco-Acre, _______ de ___________________ 202___. 

_________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________ 

Testemunha 
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 Anexo B – Parecer consubstanciado de aprovação ética 

 

 

 

 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: As políticas públicas com foco no bem-estar do servidor: construções 
simbólicas e estratégias de gestão. 

Pesquisador: ERITON HOLANDA DE SOUSA 
Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 50150821.9.0000.5010 

Instituição Proponente: Universidade de Aveiro 

Patrocinador Principal: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG 

 
DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 5.134.904 
 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se da terceira versão do Protocolo de pesquisa que retorna ao CEP para apreciação das 

"pendências" indicadas no Parecer n.º 4.921.444 de 20 de agosto de 2021. Neste Parecer, 

vamos examinar somente Termos nos quais foram indicados inadequações e solicitadas 

providências de revisão para sanar as pendências, que constam nas Informações Básicas do 

Projeto (IBP), no Projeto Detalhado (PD) e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

 

“(...) analisar os fatores limitantes da implementação e execução do PHG voltado para o bem-

estar do servidor.” 

 
Objetivos Secundários: “ 

“ (a) identificar a dinâmica de formação das coalizões de grupos políticos e sociais que 

possibilitaram a entrada desse programa na agenda de governo”; 

“(b) Identificar e refletir sobre as estratégias de gestão empregadas com vistas a 

implementação da PHG”; “(c) Analisar o processo de construção da imagem institucional do 
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programa e seus reflexos na  

implementação” 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

 

Nas duas versões do Projeto (PD e IBP), o pesquisador informa que 

 

"OS POTENCIAIS RISCOS AO PARTICIPAR DESSA PESQUISA SÃO INERENTES AO 

PROCESSO DE EXPOSIÇÃO EM UM GRUPO FOCAL E AUMA ENTREVISTA, DIZENDO 

RESPEITO: 

I) A TOMADA DE TEMPO DO INDIVÍDUO. 

II) A INTERFERÊNCIA NA VIDA E ROTINA DO INDIVÍDUO. 

III) O EMBARAÇO DE INTERAGIR COM ESTRANHOS, MEDO DE REPERCUSSÕES 
EVENTUAIS. 

IV) O CONSTRANGIMENTO OU DESCONFORTO DO SUJEITO EM EXPOR SUA OPINIÃO. 

V) O CONFLITO DE INTERESSES. 

VI) A COERÇÃO DE OUTROS PARTICIPANTES. 

 

Benefícios: 

OS BENEFÍCIOS DA PESQUISA SÃO DE ORDEM PESSOAL E COLETIVA. NO ASPECTO 

PESSOAL, OS PARTICIPANTES TERÃO A POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO COM 

COLEGAS, E A PARTIR DESTE MOMENTO, DESENVOLVER REFLEXÕES SOBRE O SEU 

TRABALHO, SEU PAPEL COMO AGENTE DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, E 

DESENVOLVER UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A REALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA NO 

ESTADO DO ACRE. NO ÂMBITO COLETIVO, A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

CONTRIBUIRÁ COM O APERFEIÇOAMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, COM A 

MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO, 

COLABORANDO COM O AMADURECIMENTO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS". 

 
Na carta resposta escreve "O pesquisador estará atento a qualquer risco, buscando sempre 

minimizá-lo ou saná-lo, zelando para que sejam respeitados os valores culturais, sociais morais, 

religiosos e éticos dos envolvidos. 

Não haverá contato pessoal com os participantes, no sentido de preservar a saúde física em 
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Continuação do Parecer: 5.134.904 

 

 
virtude do momento pandêmico pelo qual atravessa o mundo. As ferramentas tecnológicas 

descritas na metodologia permitirão a coleta de dados, anulando os riscos de contágio”. 

 
Avalia-se que o pesquisador apresentou em igual teor no TCLE e demais versões do Projeto os 

riscos e benefícios, os quais estão adequados. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa apresenta relevância para o campo de pesquisa de Políticas Públicas e, em 

especial para o contexto acreano. E que atende as exigências expressas na Norma Operacional e 

respectivas Resoluções 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Considerando que se trata de um Parecer de revisão, serão analisados somente os Termos nos 

quais foram indicadas pendências: 

 
2.Projeto de Pesquisa 

Na versão anterior fora solicitado a revisão do Projeto no que tange a algumas inconsistências, 

conforme as normas técnicas da pesquisa científica. 

Na versão atual, todos estes itens foram devidamente corrigidos e, expressos no TCLE e nas 

duas versões do Projeto ( IBP e PD). Avalia-se que a pendência fora sanada 

 
2.2-Desenho: 

Na versão anterior, foi solicitado apresentar o referido desenho com igual teor no Projeto 

Detalhado ( PD), após a revisão do Problema, dos objetivos e metodologia, para que estejam 

devidamente articulados”. 

Na versão atual, observa-se que o pesquisador revisou e apresentou adequadamente o 

desenho da pesquisa: “ESTA PESQUISA SE CONFIGURA COMO UM ESTUDO DE CASO DE 

ABORDAGEM QUALITATIVA, QUE CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE VINTE E CINCO 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE. ESTES SERVIDORES ATUARAM OU 

AINDA ATUAM NO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. ESTE 

PROGRAMA FOI IMPLEMENTADO EM 2011, NO GOVERNO DE TIÃO VIANA, E AINDA 

CONTINUA EM ATIVIDADE. OS PARTICIPANTES SERÃO  
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CONVIDADOS A CONTRIBUIR COM O TRABALHO POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO EM 

UMA ENTREVISTA DO TIPO SEMIESTRUTURADA, POSTERIORMENTE, A TRÊS 

ENCONTROS NO MODELO DE GRUPO 

 

 
FOCAL, SERÃO ABORDADOS OS TEMAS RELACIONADOS À PROBLEMÁTICA 

MOTIVADORA DO ESTUDO. O RESULTADO DAS REFLEXÕES DOS DEBATES, 

COMPORÃO O MATERIAL QUE SOFRERÁ TRATAMENTO METODOLÓGICO DA ANÁLISE 

DE CONTEÚDO, QUE IRÁ SUGERIR RESPOSTAS AO PROBLEMA DA PESQUISA.” 

 
2.3- Resumo: na versão anterior fora solicitado a revisão do resumo, de acordo com as normas 

técnicas e, sua apresentação em igual teor nas do Projeto IBP e PD. 

Na versão atual, o pesquisador escreve nas duas versões do Projeto “Trata-se de um estudo de 

caso de abordagem qualitativa, aplicada em um contexto de um estado da Amazônia brasileira. 

O público-alvo são servidores públicos, de ambos os sexos, envolvidos no Programa de 

Humanização da Gestão Pública, implementado no Governo do Estado do Acre, desde 2011. O 

foco de análise centra-se no processo de implementação da referida política pública, tendo 

como base os conceitos desenvolvidos por Carvalho, Barbosa & Soares (2010) e Knoepfel (et al 

2007). O enquadramento teórico se dá por meio do modelo de análise denominado Advocacy 

coalition Framework (Sabatier, 2007). Os instrumentos de coleta de dados são: análise 

documental, entrevista semiestruturada e grupo focal, sendo os dois últimos aplicados de forma 

remota. A ferramentas de tratamento de dados é a análise de conteúdo (Bardin, 2011).” 

Avalia-se que o pesquisador atendeu a recomendação. Logo, item sanado 

 

2.4- Problema e Hipótese de pesquisa 

Na versão anterior fora solicitada a revisão do problema em igual teor, as duas versões PD e 

IBP, além de revisar a hipótese, os objetivos primários e secundários e, a metodologia, para 

que estejam devidamente coerentes e articulados ao problema de pesquisa. 

A hipótese é apresentada somente na IBP como "A hipótese primária, é de que fatores como a 

falta de interesse dos gestores em nível de gerência, aliados à dificuldade de comunicação das 

ações do programa dificultaram no processo de implementação do programa." 
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Na versão atual do Projeto de pesquisa (PD e IBP) consta o seguinte problema de pesquisa: 

“quais são os principais fatores limitantes para a implementação e execução efetiva do PHG 

voltado para o bem-estar do servidor?” E revisou a hipótese que consta em igual teor nas IBP e 

PD “COMO HIPÓTESE PRIMÁRIA SUGERE-SE QUE UM DOS POSSÍVEIS FATORES 

DE LIMITAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO, ESTEJA RELACIONADO A UMA 

FALTA DE INTERESSE POR PARTE DOS GESTORES DE ALTO ESCALÃO DAS 

SECRETARIAS, EM INCORPORAR O PHG NOS ÓRGÃOS SOB SUA GERÊNCIA.” 

Avalia-se que o pesquisador atendeu a solicitação. Logo, 

pendência sanada 2.5- Objetivos da pesquisa: 

Na versão anterior, foi solicitado que “após a revisão do problema de pesquisa, solicita-se a 

revisão dos objetivos, no qual os objetivos secundários mantenham relação de dependência e 

articulação com o objetivo primário. E, estes mantenham articulação teórico-metodológica com o 

problema de pesquisa”. 

Na versão atual, o pesquisador reviu os objetivos, expresso na carta resposta “O objetivo geral 

é analisar os fatores limitantes da implementação e execução do PHG voltado para o bem-estar 

do servidor. Como objetivos específicos estão: (a) identificar a dinâmica de formação das 

coalizões de grupos políticos e sociais que possibilitaram a entrada desse programa na 

agenda de governo; (b) Identificar e refletir sobre as estratégias de gestão empregadas com 

vistas a implementação da PHG; (c) Analisar o processo de construção da imagem 

institucional do programa e seus reflexos na implementação”. 

Avalia-se que o pesquisador apresentou os objetivos e que consta nas duas versões do Projeto 

( IBP e PD) e TCLE. Logo, pendência sanada. 

 
2.7- Metodologia de análise de dados: 

Na versão anterior fora solicitado que “... após a revisão do problema, da explicitação da análise 

dos documentos, a apresentação em igual teor nas duas versões do projeto (IBP e PD)”. 

Na versão atual, o pesquisador escreveu na carta resposta “ Foi revisada a metodologia 

de análise de dados, no tocante à análise documental. A alteração encontra-se na página 16 

do PD com a seguinte redação: “O instrumento utilizado para tratamento das informações será 

a análise de conteúdo (Bardin, 2011)”. Esta apresentação irá em igual teor para a IBP. 
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Avalia-se que o pesquisador atendeu a solicitação. Logo, pendência sanada. 

 

2.8- Aspectos éticos da pesquisa: conforme analisados na "avaliação dos riscos e 

benefícios", verifica-se que o pesquisador atendeu a solicitação, portanto, pendência sanada. 

 
2.10 - Cronograma: na versão anterior fora solicitado “apresentar o cronograma de execução 

em igual teor no Projeto Detalhado (PD) e Informações Básicas do Projeto (IBP).” 

Na versão atual, o pesquisador escreve "O cronograma da pesquisa foi atualizado, 

retirando-se o item “início da coleta de dados” que constava na versão anterior..." 

Avalia-se que o pesquisador cumpriu a solicitação. Logo, 

pendência sanada 3.TCLE 

Na versão anterior fora solicitado “...revisão do TCLE para atender todas as exigências da 

Resolução CNS 466/2012 e da Norma Operacional 001/2013”. 

 
Na versão atual, verifica-se tanto na Carta resposta quanto no TCLE, que o pesquisador revisou 

o TCLE, para atender as exigências da Resolução CNS 466/2012. Solicita-se, no entanto, 

substituir o termo "sujeito" por "participantes da pesquisa", além de fazer uma revisão final do 

TCLE que será encaminhado aos participantes. 

 
4. Instrumento de coleta de dados: na versão anterior, fora solicitado que “após a revisão do 

problema, dos objetivos e metodologia, revisar os respectivos instrumentos para que 

mantenham coerência teórico- metodológica”. 

 
Na versão atual, o pesquisador escreve "Os instrumentos de coleta de dados foram revisados, 

de modo a manter a coerência metodológica com o problema e os objetivos da pesquisa. 

Estão explicitados na página 6 do PD, com a seguinte redação: “Os instrumentos de coleta de 

dados serão: documentos oficiais do governo do Estado do Acre; entrevista semiestruturada e 

grupo focal”. Avalia-se que o pesquisador cumpriu a solicitação. Portanto, pendência sanada. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Considerando que o pesquisador atendeu as solicitações de revisão do Protocolo, que o 

mesmo encontra- se adequado às normas, o CEP Ufac manifesta-se por sua aprovação. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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1- Esta pesquisa não poderá ser descontinuada pelo pesquisador responsável, sem 

justificativa previamente aceita pelo CEP, sob pena de ser considerada antiética, conforme 

estabelece a Resolução CNS Nº466/2012, X.3- 4. 

 
2- Em conformidade com as diretrizes estabelecidas a Resolução CNS Nº 466/2012, XI.2, d; o 

pesquisador responsável deve apresentar relatórios parcial e final ao CEP. O Relatório 

parcial deve ser apresentado após coleta de dados, "demonstrando fatos relevantes e 

resultados parciais de seu desenvolvimento" (Resolução CNS Nº 466/2012, II.20) e o 

Relatório Final deverá ser apresentado "após o encerramento da pesquisa, totalizando seus 

resultados" (RESOLUÇÃO CNS Nº 466/2012, II.19). 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo 
Documento 

Arquivo Postagem Autor Situaçã
o 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁ
SICAS_DO_P 

10/11/2021  Aceito 

do Projeto ROJETO_1754722.pdf 18:23:46  

Outros Carta_Resposta_CEP_Uf
ac_10_11_202 

10/11/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

 1.doc 18:22:10 DE SOUSA  

Cronograma Cronograma_atualizado_
Eriton_Holanda 

10/11/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

 .docx 18:10:07 DE SOUSA  

Projeto 
Detalhado / 

Projeto_Politicas_Publica
s_com_Foco_n 

10/11/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

Brochura o_bemestar_do_servidor
_10_11_2021.d 

18:08:51 DE SOUSA  

Investigador oc    

TCLE / Termos 
de 

TCLE_CEP_UFAC_10_1
1_2021.docx 

10/11/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

Assentimento /  18:07:49 DE SOUSA  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO_14
_09_2021.pdf 

14/09/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

  13:18:26 DE SOUSA  

Outros roteiroentrevista.pdf 14/07/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

  14:27:28 DE SOUSA  

Declaração de declaracaoiniciocoleta.pdf 14/07/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

Pesquisadores  14:25:03 DE SOUSA  

Declaração de declaracaoanexacaoresul
tado.pdf 

14/07/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

Pesquisadores  14:24:15 DE SOUSA  

Declaração de autorizacaopesquisainfra
estrutura.pdf 

14/07/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 
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Instituição e  14:23:34 DE SOUSA  

Infraestrutura     

Outros Curriculo_orientador_Ter
esa_Carvalho.p 

16/06/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

 df 15:56:19 DE SOUSA  

Declaração de carta_de_concordancia.p
df 

24/05/2021 ERITON 
HOLANDA 

Aceito 

concordância  12:46:05 DE SOUSA  

 

 
Situação do Parecer: 

Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 

RIO BRANCO, 29 de Novembro de 2021 
 

 

Assinado por: JOÃO LIMA 

(Coordenador(a)) 
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Anexo C - Lei nº 3.356, de 18 de dezembro de 2017 

 

 

 LEI Nº 3.356, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017  

Institui a política estadual de humanização da gestão pública para a administração pública.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE  

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPITULO I  

Dos Princípios e Diretrizes da Humanização  

Art. 1º Fica instituída a política estadual de humanização da gestão pública no Estado com a finalidade de 

promover a cidadania, a integração, sensibilização e motivação de gestores, servidores e usuários com foco na 

humanização do servidor, promovendo a consequente melhoria do atendimento.  

§ 1º Entenda-se por política de humanização, a promoção da cidadania, integração, sensibilização e motivação 

de gestores, servidores e usuários com foco na humanização do servidor, resultando, consequentemente, na 

melhoria do atendimento.  

§ 2º Enquadram-se dentro da definição de política de humanização as seguintes atividades a serem 

desenvolvidas pela diretoria de humanização da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA e por 

outros órgãos ou entidades que integrem, ou venham a integrar a rede estadual de humanização, responsável 

pela política de humanização do Estado:  

I - ações que visem a incentivar para que o ambiente e a prestação do serviço público se tornem mais 

humanizados;  

II - ações que promovam a interação entre todos os órgãos e entidades do Poder Executivo;  

III - ações que estimulem, sensibilizem e motivem gestores, servidores e usuários para tornar o serviço público 

mais humanizado;  

IV - ações de promoção do relacionamento interpessoal, da comunicação e do atendimento interno e externo 

mais humanizado; 2  

V - ações de inserção no dia a dia das entidades e órgãos, de práticas motivacionais e de melhoria da qualidade 

de vida no trabalho, incluindo as atividades artístico-culturais e sócio interacionais; e  

VI - ações de estímulo à construção do senso de pertencimento dos servidores em relação ao serviço público, 

entidades e órgãos, construindo atitudes, como ética, proatividade, empatia, cooperação, protagonismo, 

respeito à diversidade e responsabilidade social, cidadã e ambiental.  

CAPITULO II  

Das Instâncias Responsáveis Pela Política de Humanização  

Art. 2º Para implantação, coordenação, ampliação, monitoramento e incorporação da política de humanização 

da gestão pública e todas as inovações para o conjunto da administração pública estadual fica instituída no 

âmbito do governo do Estado, a Rede Estadual de Humanização da Gestão Pública – REDE, coordenada pela 

Diretoria de Humanização da SGA.  
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Parágrafo único. As entidades da administração pública federal ou municipal poderão participar da REDE, 

mediante solicitação e aceite da diretoria de humanização da SGA.  

Art. 3º Será de responsabilidade da diretoria de humanização da SGA do Estado, propor diretrizes e 

acompanhar as ações desenvolvidas nos órgãos integrantes da REDE.  

Art. 4º Os órgãos ou entidades da administração pública estadual deverão designar equipe multidisciplinar 

composta, por no mínimo três profissionais, sendo preferencialmente das áreas de educação física - 

bacharelado, artes e serviço social.  

§ 1º Poderão se agregar a esta equipe, havendo disponibilidade, profissionais das áreas de nutrição, psicologia 

e/ou fisioterapia.  

§ 2º Havendo necessidade, a equipe multidisciplinar poderá acrescentar aos seus quadros estagiários das áreas 

relacionadas.  

Art. 5º A autoridade máxima do órgão ou entidade integrante da REDE deverá comunicar à diretoria de 

humanização da SGA do Estado, os integrantes da equipe multidisciplinar prevista neste artigo. 3  

Art. 6º A equipe multidisciplinar de cada órgão ou entidade que integra a REDE será publicada por meio de 

portaria no Diário Oficial do Estado - DOE pela SGA.  

Parágrafo único. A comissão multidisciplinar deverá trabalhar de forma integrada aos setores e departamentos 

do seu órgão ou entidade, de maneira especial junto ao setor de recursos humanos.  

Art. 7º É atribuição da equipe multidisciplinar a elaboração dos projetos de humanização que serão 

desenvolvidos no seu órgão ou entidade, bem como assegurar a pactuação e o monitoramento pela diretoria de 

humanização da SGA.  

Art. 8º Será de responsabilidade de cada órgão ou entidade que integra a REDE o desembolso financeiro para 

manutenção da equipe multidisciplinar, bem como para o custeio da realização das ações de humanização.  

Parágrafo único. É de responsabilidade da SGA o desembolso financeiro para a manutenção da equipe e das 

ações da diretoria de humanização.  

CAPITULO III  

Das Atribuições Gerais dos Integrantes da Rede  

Art. 9º A equipe multidisciplinar de cada órgão ou entidade que integra a REDE responsabilizar-se-á pela 

implantação, execução e monitoramento da política estadual de humanização da gestão pública em seu órgão 

ou entidade.  

§ 1º Dentro do prazo de noventa dias contados da vigência desta lei, o chefe do Poder Executivo, em decreto, 

aprovará as atribuições, o perfil e os requisitos necessários para composição da equipe multidisciplinar 

previstas nesta lei.  

§ 2º Dentro do prazo de dez meses contados da vigência desta lei, o chefe do Poder Executivo, aprovará o 

Plano Estadual de Humanização. 4  

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Rio Branco, 18 de dezembro de 2017, 129º da República, 115º do Tratado de Petrópolis e 56º do Estado 

do Acre.  

TIÃO VIANA  

Governador do Estado do Acre 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Entrevista semiestruturada – Pré-teste 

 

1 - O que vem a ser a Política de Humanização da Gestão? 

2 - Qual o objetivo principal dessa política? Por que esse programa é necessário dentro da 

gestão? 

3 - De surgiu a ideia de se fazer um programa com estas características? 

4 - Qual o significado do termo humanizar, e porquê foi escolhido para designar o 

programa? 

5- Foi feita uma pesquisa de opinião pública ou algum tipo de escuta sobre a necessidade do 

programa?  

6 - Existem outras experiências similares a estas pelo Brasil? Foi copiado o modelo de 

algum lugar? 

7 - Como se deu o processo de construção dessa pauta no âmbito do governo do estado? 

8 - Quais as principais dificuldades encontradas durante esse processo de construção da 

política? 

9 – Chegou a ser elaborado um plano estadual de humanização? Você tem esse documento? 

10 - Poderia elencar os atores sociais e políticos envolvidos no processo de formulação do 

programa? 

11- Com relação à diretoria de humanização, como estava organizada? Como era o 

organograma? 

12 - Como o programa foi estruturado do ponto de vista organizacional? 

13 – Como se deu a relação com o poder executivo nos escalões superiores da 

administração? Como foi o apoio ao programa? 

14 – Como se deu a relação com os secretários no que tange à participação na implantação 

do programa? 

15 - Como se deu a relação com os chefes dos setores de pessoas, no que tange à 

conscientização sobre o programa? 

16 - Fale sobre as dificuldades de implementação no âmbito das organizações. Sofreu 

resistência das chefias? 

17 - Poderia discorrer sobre as ações desenvolvidas? 

18 - As metas estabelecidas foram alcançadas? 

19 - No que o programa poderia ser aperfeiçoado? 

20 - Poderia fazer uma síntese das etapas do programa, desde o seu planejamento à sua fase 

“final”? 

21 - O programa teve uma continuidade? Se não, por quê? Como se encontra hoje? 

22 – Como avalia a estratégia de implementação do programa? Quais os pontos fortes e 

fracos que você destacaria neste processo? 

23 – A estratégia de implementação do programa foi a mesma para todas as secretarias, ou 

houve especificidades? 

24 – Poderia citar uma secretaria a implementação foi mais eficaz? E uma outra a 

experiência não foi tão satisfatória? E na sua visão, porque isso ocorreu? 

25 – De um modo geral, quais foram os maiores sucessos e as maiores dificuldades 

enfrentadas durante a implementação do PHG? 

26 – Existia algum curso, preparação para atuar na humanização? 
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Apêndice B – Entrevista semiestruturada 

 

Fase 1. Categorização do entrevistado e percepções sobre o Programa. 

1 – Fale sobre sua história de vida, formação acadêmica e profissional, antes de ser inserido 

no PGH. 

2 – Como foi o seu processo de entrada no Programa? 

3 – Qual era o seu trabalho no programa? Em qual setor atuava? 

4- O que vem a ser a Política de Humanização da Gestão? 

5 - Qual o objetivo principal dessa política? Por que esse programa é necessário dentro da 

gestão? 

6 - De surgiu a ideia de se fazer um programa com estas características? 

7 - Qual o significado do termo humanizar, e porquê foi escolhido para designar o 

programa? 

 

Fase 2. Estrutura interna, processos formativos e decisórios. 

8 - Com relação à Diretoria de Humanização, como estava organizada? Como era o 

organograma? 

9 – Existia algum curso, preparação para atuar na Humanização? 

10 - Poderia descrever o processo de decisão das ações no âmbito da secretaria? 

 

Fase 3. Processo de definição da Política. 

11- Foi feita uma pesquisa de opinião pública ou algum tipo de escuta sobre a necessidade 

do programa?  

12 - Existem outras experiências similares a estas pelo Brasil? Foi copiado o modelo de 

algum lugar? 

13 - Como se deu o processo de construção dessa pauta no âmbito do governo do estado? 

14 – Chegou a ser elaborado um Plano Estadual de Humanização? Tem esse documento? 

 

Fase 4. Implementação e avaliação. 

15 – Como se deu a relação com o poder executivo nos escalões superiores da 

administração? Como foi o apoio ao programa? 

16 – Como você percebia a participação dos servidores nas ações propostas pelo Programa? 

17 - Como se deu a relação com os chefes dos setores de pessoas, no que tange à 

conscientização sobre o programa? 

18 - Fale sobre as dificuldades de implementação no âmbito das organizações. Sofreu 

resistência das chefias? 

19 - As metas estabelecidas foram alcançadas? 

20 - No que o programa poderia ser aperfeiçoado? 

21 - Poderia fazer uma síntese das etapas do programa, desde o seu planejamento à sua fase 

final? 

22 - O programa teve uma continuidade? Em caso de negativa, por quê? Como se encontra 

hoje? 

23 – Como avalia a estratégia de implementação do programa? Quais os pontos fortes e 

fracos que você destacaria neste processo? 

24 – Durante o processo de implementação, qual a visão das pessoas com relação ao 

Programa? Como você se sentia percebido neste processo? 
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Fase 5. Avaliação comparativa 

25 – A estratégia de implementação do programa foi a mesma para todas as secretarias, ou 

houve especificidades? 

26 – Poderia citar uma secretaria na quala implementação foi mais eficaz? E uma outra a 

experiência não foi tão satisfatória? E na sua visão, porque isso ocorreu? 

27 – Gostaria de acrescentar algo relativamente à definição ou implementação do Programa? 

 
 

 

 

Apêndice C – Planejamento do primeiro encontro do grupo focal 

 

 

 

 

Plano de ação para o 1° encontro com o grupo focal 

Tema O papel das coalizões na agenda setting do PHG 

Tempo previsto de 

duração 

1 hora 

Qte. Participantes 9 

Local Plataforma virtual Zoom – Google. 

 Descritiva Resultado esperado 

Objetivo 

O objetivo do encontro é 

proporcionar um momento de 

reflexão sobre o processo de 

entrada do PHG na agenda 

governamental. Por meio de 

estratégias metodológicas 

estruturadas, sob coordenação 

do pesquisador (mediador), 

desenvolver elementos que 

apontem para a descrição do 

processo de entrada do PHG na 

agenda.   

A final do encontro, espera-se obter 

elementos que deem suporte a uma 

possível explicação ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa, 

qual seja, analisar o processo de 

entrada do PHG na agenda 

governamental, no âmbito do 

governo do Estado do Acre.  

Conteúdo 

• Exposição do objeto da 

pesquisa, sua 

metodologia, 

estratégias, instrumentos 

de coleta e análise dos 

dados, objetivo geral e 

específicos; 

• Apresentação da 

estrutura governamental 

do Estado do Acre, seus 

órgãos, instâncias e 

fluxo hierárquico de 

poder;  

Apresentar aos participantes os 

principais elementos relativos à 

organização administrativa do 

governo do Estado Acre. O fluxo 

de interação entre as forças 

políticas e governamentais, de 

modo a subsidiar o debate acerca 

do tema proposto. 
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• Organização 

administrativa do poder 

executivo estadual; 

• Contextualização do 

PHG dentro da 

administração pública 

do Estado do Acre. 

Recursos didáticos 

• Exposição inicial oral; 

• Dinâmica de 

writestorming; 

• Apresentação de slides; 

• Discussão coletiva. 

 

Propiciar um ambiente dinâmico, 

produtivo e descontraído, de modo 

que os participantes se sintam 

encorajados a participar, tomando 

uma atitude proativa no decorrer do 

encontro. 

Metodologia 

A metodologia empregada 

consiste inicialmente em uma 

apresentação individual dos 

participantes. No momento 

seguinte, o moderador explica os 

riscos e benefícios da pesquisa, 

em obediência às normas éticas 

da pesquisa com seres humanos. 

No momento seguinte há 

exposição oral, com temas de 

interesse ao assunto, tema da 

reunião. Após isso são 

apresentadas três questões 

iniciais a serem respondidas de 

modo particular. O moderador 

realiza a aglutinação das 

respostas semelhantes, e as mais 

apontadas serão levadas para o 

próximo ponto, que será a 

construção do fluxo de entrada 

da PHG na agenda 

governamental. Darão suporte 

teórico aos trabalhos, o método 

Design Thinking (Brown, 2008), 

bem como a abordagem do 

Advocacy Coalition Framework 

(Sabatier, 2007). Ao final, o 

mediador apresenta um relatório 

do encontro. 

O objetivo dos procedimentos 

metodológicos é dar fluidez ao 

encontro, de modo a efetivar os 

procedimentos necessários a 

obtenção dos resultados esperados. 

A metodologia aponta o caminho a 

ser traçado até se chegar ao fim da 

estrada, no sentido de se obter 

possíveis respostas ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa. 
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Apêndice D – Planejamento para o segundo encontro do grupo focal. 

 

 

Plano de ação para o 2° encontro com o grupo focal 

Tema Estratégias de gestão na implementação do PHG. 

Tempo previsto de duração 1 hora 

Qte. Participantes 9 

Local Plataforma virtual Zoom – Google. 

 Descritiva Resultado esperado 

Objetivo 

O objetivo do encontro é 

proporcionar um momento de 

reflexão sobre as estratégias de 

implementação adotadas pela 

gestão. Por meio de estratégias 

metodológicas estruturadas, sob 

coordenação do pesquisador 

(mediador), desenvolver elementos 

que apontem para a análise do 

processo de implementação.   

A final do encontro, espera-se obter 

elementos que deem suporte a uma 

possível explicação ao segundo 

objetivo específico da pesquisa, qual 

seja, as estratégias de gestão 

empregadas no processo de 

implementação da PHG, no âmbito do 

governo do Estado do Acre.  

Conteúdo 

• Objetivos da pesquisa; 

• Dinâmica dos trabalhos a 

serem desenvolvidos no 

encontro; 

• A importância da 

implementação no ciclo 

das políticas públicas; 

• Principais falhas nos 

processos de 

implementação; 

• Implementação em 

políticas públicas sui 

generis: o caso do PHG. 

Apresentar aos participantes os 

principais elementos relativos à 

implementação de políticas públicas, 

destacando os aspectos relativos à 

limites e avanços de um modo geral. 

Tratar do porquê o PHG ser um 

programa ímpar, e como isso afeta a 

implementação. 

Recursos didáticos 

• Exposição inicial oral  

• Dinâmica de 

drawstorming; 

• Apresentação de slides; 

• Discussão coletiva. 

 

Estimular a reflexão sistêmica acerca 

do processo de implementação. Os 

participantes são convidados a 

participar, por meio de um processo 

criativo e colaborativo, refletindo sobre 

o tema ao passo que discutem sobre . 

Metodologia 

Inicialmente o moderador explica 

os riscos e benefícios da pesquisa, 

em obediência às normas éticas da 

pesquisa com seres humanos. No 

momento seguinte há exposição 

oral, com temas de interesse ao 

assunto, tema da reunião. Há a 

aplicação da técnica do 

drawstormig, os participantes 

constroem um protótipo de forma 

coletiva. Ao final das discussões o 

mediador apresenta um relatório do 

encontro. 

O objetivo dos procedimentos 

metodológicos é dar fluidez ao 

encontro, de modo a efetivar os 

procedimentos necessários a obtenção 

dos resultados esperados. A 

metodologia aponta o caminho a ser 

traçado até se chegar ao fim da estrada, 

no sentido de se obter possíveis 

respostas ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa. 
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Apêndice E – Planejamento para o terceiro encontro do grupo focal. 

 

Plano de ação para o 3° encontro com o grupo focal 

Tema Aperfeiçoamento do processo de implementação do PHG. 

Tempo previsto de duração 1 hora 

Qte. Participantes 9 

Local Plataforma virtual Zoom – Google. 

 Descritiva Resultado esperado 

Objetivo 

O objetivo do encontro é discutir possíveis 

estratégias de superação das dificuldades 

encontradas no processo de implementação da 

PHG no âmbito do Governo do Estado do 

Acre.   

A final do encontro, espera-se obter 

elementos que deem suporte a uma 

possível explicação ao terceiro 

objetivo específico da pesquisa, qual 

seja, propor melhorias ao processo 

de implementação e execução de 

programas com foco no bem-estar do 

trabalhador, no âmbito do governo 

do Estado do Acre.  

Conteúdo 

• Objetivos da pesquisa; 

• Dinâmica dos trabalhos a serem 

desenvolvidos no encontro; 

• Memória da última reunião; 

• Fatores críticos identificados na 

implementação do PHG; 

• Matriz GUT. 

 

 

Proporcionar aos participantes, 

condições de aprofundar a reflexão 

iniciada na última reunião, de modo 

a propor respostas ao terceiro 

problema específico deste trabalho. 

Recursos 

didáticos 

• Exposição oral  

• Discussão coletiva; 

• Drawstorming; 

• Matriz GUT; 

• Apresentação de slides. 

 

O papel dos recursos didáticos é 

proporcionar aos participantes 

formas de refletir sobre o problema 

de modo lúdico. No caso em tela, o 

instrumento da discussão coletiva e 

da matriz de prioridades 

possibilitarão a construção coletiva 

de uma reflexão acerca do objetivo 

do encontro. 

Metodologia 

Inicialmente o moderador explica os riscos e 

benefícios da pesquisa, em obediência às 

normas éticas da pesquisa com seres humanos. 

No momento seguinte há exposição oral, com 

temas de interesse ao assunto, tema da reunião. 

O moderador incentiva aos participantes na 

construção da matriz GUT com os principais 

problemas a serem enfrentados e suas 

prioridades. Ao final do encontro o moderador 

apresenta o relatório do encontro. 

O objetivo dos procedimentos 

metodológicos é dar fluidez ao 

encontro, de modo a efetivar os 

procedimentos necessários a 

obtenção dos resultados esperados. A 

metodologia aponta o caminho a ser 

traçado até se chegar ao fim da 

estrada, no sentido de se obter 

possíveis respostas ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa. 
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Apêndice F – Códigos para transcrição das entrevistas 

 

 

 

Nome Nome do entrevistado 

Pesquisador Pesquisador 

¬ Truncamento 

(...) Inaudível 

[...] Fala interrompida 

» Ênfase  

× Silabação 

... Pausa ou silêncio 
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