
   

 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ROTATIVIDADE NA CARREIRA DOS SERVIDORES TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIFESP 

 

 

 

 

SAMUEL ROCHA FREITAS 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Osasco 

2017 

  



   

 

SAMUEL ROCHA FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A ROTATIVIDADE NA CARREIRA DOS SERVIDORES TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIFESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida a Banca Examinadora 

como requisito parcial para obtenção do título de 

mestre do Programa de Mestrado Profissional em 

Gestão de Políticas e Organizações Públicas pela 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

– EPPEN.  

 

Orientadora: Prof. Dra. Marcia Carvalho de 

Azevedo 

 

 

 

 

 

Osasco 

2017 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

SAMUEL ROCHA FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

A ROTATIVIDADE NA CARREIRA DOS SERVIDORES TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIFESP 

 

 

 

 

Data da Banca de Defesa: 29/05/2017 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

 

_________________________________ 

Profª Drª Márcia Carvalho de Azevedo 

Presidente da Banca 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Roberto Coda 

FACCAMP -  Faculdade Campo Limpo Paulista 

 

 

__________________________________ 

Profª Drª Miriam Oishi Nemoto 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

__________________________________ 

Profª Drª Ricardo Luiz Pereira Bueno 

Universidade Federal de São Paulo   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os 

meus colegas servidores públicos 

 que se dedicam a gestão com as pessoas. 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Antes de tudo, a Deus, por me guardar nas idas e vindas até Osasco, pelo privilégio do 

conhecimento e pelo dom de existir; 

 

À minha orientadora Márcia Carvalho de Azevedo, pelo estímulo e contribuições nessa 

empreitada, meu sincero agradecimento; 

 

A todo o staff e corpo docente do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações 

Públicas, pelo suporte e ensinamentos; 

 

Aos meus colegas das Turmas de 2014 e 2015, pelas caronas, cafés, convivência, cordialidade 

e estímulo; 

 

Aos Professores Roberto Coda e Gabriela de Brelaz, pelas importantes 

contribuições na Banca de Qualificação; 

 

A todos os entrevistados que disponibilizaram um mínimo do seu tempo para me atender e 

opinar sobre o assunto em tela; 

 

À Professora Rosemarie Andreazza, pelo incentivo e pela paciência; 

 

À colega Sylvia Maria Affonso da Silva, pelas preciosas contribuições nesse trabalho; 

 

À colega Elaine Damasceno, companheira de Unifesp, que acompanhou as angústias desse 

período e enfrentou sozinha nosso posto de trabalho durante minhas licenças; 

 

Aos colegas da CGVC, sobretudo à Edilma Lima Tomaz pela idéia inicial e as valiosas 

informações fornecidas; 

 

A todos os colegas da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas pela torcida e apoio. 

 

 



   

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Este estudo aborda as causas da rotatividade voluntária dos servidores da carreira técnico-

administrativo em educação que efetuaram rotatividade efetiva voluntária na Unifesp entre os 

anos de 2013 e 2015. Foram investigados os perfis demográficos desses servidores buscando 

identificar as principais causas para essas saídas e foi mapeada a percepção dos servidores 

egressos em relação ao clima organizacional, as condições de trabalho, o relacionamento com 

a chefia e os colegas de trabalho, e as oportunidades de capacitação à época do desligamento. 

Avaliou-se também a influência desses fatore na forma de desligamento dos servidores. Foi 

feito um levantamento em bancos de dados e foram realizadas entrevistas telefônicas com 

servidores de se desligaram voluntariamente da instituição. O roteiro da entrevista contou com 

cinco questões abertas visando oportunizar ao entrevistado a exposição dos fatores extrínsecos 

e intrínsecos que o afetaram à época do desligamento. As falas dos entrevistados foram 

categorizadas para a realização da análise desses dados. A partir dessas respostas, pode-se 

considerar que a rotatividade na universidade vem ocorrendo principalmente pelos motivos 

“Financeiro/Melhor Emprego”. O incremento salarial, e a estruturação da carreira em outros 

órgãos são benefícios que atraem esses profissionais e tem gerado rotatividade na universidade. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Rotatividade Voluntária. Desligamento de Pessoal. Instituição Federal 

de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

ABSTRACT 

 

 

This study approach the causes of voluntary staff turnover of the technical-administrative career 

in education that effected effective turnover at Federal University of São Paulo between the 

years of 2013 and 2015. The demographic profiles of these civil servant were investigated in 

order to identify the main causes for these turnover and still verify by the perception of the 

egressed employees what was the feeling regarding the organizational environment, working 

conditions and training opportunities the civil servant resignation, if these factors had any 

influence on these outputs. Telephone interviews were conducted with part of the sample of this 

universe of civil servants. The script of the interview had five open questions aimed at providing 

the interviewee with an exposition of the extrinsic and intrinsic factors that affected him at the 

time of the resignation. The interviewees' statements were categorized for the analysis of these 

data. From these answers, one can consider that university turnover has been occurring mainly 

due to the "Financial / Best Employment" reasons. The salary increase, and the structuring of 

the career in other organs are benefits that attract these professionals and has generated turnover 

in the university. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A importância do Fator Humano nas organizações tem sido intensamente debatida nas 

últimas décadas, tanto no mundo empresarial, quanto no meio acadêmico. A contribuição dos 

funcionários é um elemento central para o bom desempenho organizacional e a relação dos 

indivíduos com as organizações tem sido investigada a partir de diferentes perspectivas. A 

gestão de pessoas envolve a atração, o desenvolvimento e também a manutenção de seu corpo 

de colaboradores. A não permanência de funcionários na organização compromete todos os 

esforços realizados pela função de recursos humanos e acarreta prejuízos para a organização 

como um todo. 

O conhecimento tem se tornado, cada vez mais, um fator fundamental para o bom 

desempenho das organizações, tanto públicas quanto privadas. Em um contexto no qual o 

conhecimento é um elemento central aumenta a preocupação com a permanência do corpo 

funcional e como consequência a questão da rotatividade de pessoal tem recebido especial 

atenção. 

Na última década, os estudos sobre rotatividade de pessoal tem despertado interesse de 

diversos pesquisadores e gestores imbuídos em compreender os indivíduos em suas formas de 

agir no âmbito das organizações. Altos índices de rotatividade de pessoal podem comprometer 

significativamente os resultados organizacionais, e é a partir dessa abordagem que o fator 

humano é considerado o principal ativo das organizações, tornando indispensável buscar 

entender essas movimentações de pessoal e a necessidade das organizações em atrair, manter e 

reter talentos. 

No estudo de Gonzaga (1998) sobre a rotatividade da mão-de-obra e a qualidade do 

emprego constatou-se por meio de indicadores do Ministério do Trabalho e dados de outros 

países, que o Brasil possuiu as mais elevadas taxas de rotatividade do mundo. O argumento 

teórico do estudo é que a qualidade do emprego depende de alta produtividade da mão-de-obra, 

que por sua vez, depende da qualificação geral da força de trabalho e de capital humano 

específico desenvolvido pelo treinamento dentro do ambiente de trabalho. 

Gonzaga e Pinto (2014) relatam que no final do século XX, cerca de um terço dos 

trabalhadores brasileiros trocava de emprego a cada ano, sendo que ainda atualmente essa 

situação tem se agravado. A taxa de rotatividade do trabalho no Brasil é altamente pró-cíclica, 

sendo maior em períodos de maior atividade econômica, em períodos em que há crescimento 

do emprego formal. 
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Segundo Silva (2004) a inserção no contexto produtivo do setor público, via concurso 

público ou processo seletivo, tem atraído profissionais com diferentes níveis de escolaridade. 

Ocorre que a opção em trabalhar na área pública não decorre da natureza das suas atividades, 

expressando antes uma alternativa à insegurança mobilizada perante a instabilidade encontrada 

no mundo do trabalho na contemporaneidade.  

Para Albrecht (2011), o grau de dificuldade dos concursos para acesso aos cargos 

públicos, decorrente da alta proporção entre candidatos e número de vagas, tem levado as 

pessoas que estão em busca de inserção nesse setor a procurarem cursos preparatórios, voltados 

especificamente para esses concursos. Esses sujeitos denominados “concurseiros” se dedicam 

em tempo integral ou parcial, durante dois anos ou mais, aos estudos voltados para a preparação 

para diversos concursos públicos. Mesmo em caso de aprovação, muitos continuam  estudando 

e prestando novos concursos para cargos com melhores salários e condições de trabalho. O 

resultado disso é a constante rotatividade desses indivíduos, que optam pelos cargos que 

proporcionam melhores benefícios. 

Segundo De Bonis (2008) a diferença entre as competências requeridas para os 

diferentes papéis no âmbito do serviço público ocasiona processos de seleção distintos: um para 

cargos essencialmente burocratas, com seleção impessoal, por critérios técnicos via concurso 

público, e outro para posições de direção mais elevadas na hierarquia que se dão por meio de 

critérios meritocráticos e de senioridade previamente estabelecidos. Dirigentes públicos 

normalmente são selecionados por processos abertos a profissionais que podem ou não 

pertencer à carreira pública (cargos em comissão). Quando pouco institucionalizados, são 

realizados de modo informal, combinando análises de sua trajetória de carreira com o 

pertencimento a redes sociais que garantam afinidades com seu superior político ou laços de 

confiança pessoal. 

 A rotatividade é entendida como à relação entre admissões e demissões ou à taxa de 

substituição de trabalhadores dentro de uma organização. Ela é um fator crítico para as 

organizações, para os indivíduos, para a sociedade e apresenta aspectos tanto positivos como 

negativos, como pontua Mobley (1992).  

Sob a perspectiva organizacional os aspectos negativos podem estar relacionados ao 

custo com novos recrutamentos, seleção, treinamentos, investimento em socialização, custos de 

substituição, assim como a perda do conhecimento do funcionário que sai, o baixo moral dos 

funcionários que permanecem e até a redução da produtividade. A rotatividade excessiva pode 

ser prejudicial para o crescimento da produtividade e o desenvolvimento da organização, 
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aumentando os custos de produção ou até mesmo inviabilizando o negócio por carência de mão 

de obra capacitada, impactando assim economicamente o ambiente externo.  

Ainda de acordo com Mobley (1992), sob a perspectiva da sociedade, esse fenômeno 

pode estar associado positivamente à mobilidade e migração para novas organizações e/ou 

novos espaços geográficos, fator necessário para o desenvolvimento econômico.  

Perder talentos em um ambiente extremamente competitivo, pode comprometer os resultados 

há muito conquistados. Do ponto de vista organizacional, a perda excessiva de capital humano 

pode causar graves transtornos às organizações e um dos males é a perda do conhecimento. 

Para Pesce (2011) é comum no setor público o conhecimento não ser disseminado, tornando o 

desligamento de um servidor bastante representativo pelos prejuízos de ordem financeira e 

orçamentária que pode acarretar: novo concurso, nova admissão, treinamento, período de 

adaptação, entre outros. 

Existem vários motivos que levam um funcionário a deixar a organização ou ter a 

intenção de fazê-lo. Por meio de um levantamento na literatura observou-se que os dois 

constructos mais citados como influenciadores dessa decisão ou intenção foram: a insatisfação 

no trabalho e o comprometimento da organização. (LEE e MAURER, 1997; TETT e MEYER, 

1993; GAERTNER, 1999; MOBLEY, 1992; GRIFFETH, HOM e GAERTNER, 2000; DU et 

al 2006;). 

Para Amaral e Lopes (2014), observa-se uma nova geração de indivíduos ingressando 

no setor público conectada em rede, a maioria com qualificação profissional superior ao exigido 

para ingresso no cargo, buscando melhorias salariais, trabalhos desafiadores e, sobretudo a 

estabilidade.  

Nas Instituições Federais de Ensino Superior– IFES, a estrutura de cargos e salários não 

acompanha o mercado de trabalho, além de haver uma grande disparidade dos salários e 

benefícios entre os planos de cargos e carreiras no âmbito dos três poderes. As áreas estratégicas 

são gravemente afetadas em virtude da falta de isonomia salarial e de benefícios entre os 

poderes da União e até na esfera estadual, resultando em grande mobilidade dos servidores, 

causando uma instabilidade e prejuízos na execução das atividades das instituições. 

Bernardes (2014) verificou que a diferença salarial entre os poderes propicia as 

ocorrências de rotatividade, pois o funcionalismo ao não encontrar resposta aos seus pleitos de 

melhorias nas condições de trabalho e de reajustes salariais, aderem a greves e operações-

padrão ou buscam outras oportunidades de trabalho que atendam suas expectativas, 
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comprometendo não só a qualidade e a oferta de serviços públicos, mas os gastos do Estado 

com seleção e treinamento de pessoal. 

De acordo com Verleun (2008), as possíveis causas para um servidor público desligar-

se de seu órgão estão ligadas à sua percepção dessa instituição e de sua análise pessoal quanto 

à existência ou não de uma carreira efetivamente implantada; o grau de influência de grupos de 

interesse na organização; e se as funções comissionadas estão ocupadas por indicação política 

em detrimento do mérito do corpo funcional. 

Uma outra questão, levantada por Rodrigues (2015), em relação à rotatividade de 

pessoal na área pública, relaciona-se aos órgãos que possuem estruturas descentralizadas 

localizadas no interior dos estados, como é o caso das Universidades Federais com campi 

situados em diversas cidades. Algumas questões podem interferir na retenção dos profissionais 

que trabalham no interior: a dificuldade em relação à descentralização político-administrativa, 

visto que a distância física da administração central pode atrapalhar o andamento das ações, 

decisões e projetos; a falta de infraestrutura das cidades, como por exemplo, questão 

imobiliária, educação de base para os filhos dos profissionais, transporte, lazer, saúde, entre 

outros. 

A Universidade Federal de São Paulo tem se preocupado nos últimos anos em melhorar 

os processos de gestão do seu corpo de servidores composto por Docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação - TAEs. A instituição tem conduzido estudos e levantamentos 

com o objetivo de mapear dificuldades e falhas relacionadas à gestão de pessoas. A geração e 

disseminação do conhecimento estão no “coração” da missão organizacional, contexto no qual 

a função de recursos humanos de retenção de pessoas assume um papel central. A 

Coordenadoria de Vagas e Concursos da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas - ProPessoas 

avaliando subjetivamente as publicações de saída de servidores em Diário Oficial identificou , 

a existência de rotatividade no seu quadro de servidores, principalmente na carreira de 

servidores Técnicos Administrativos em Educação - TAEs. 
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1.1 Problematização 

 

Este estudo foi orientado pelo seguinte problema de pesquisa: 

Quais são os fatores relacionados ao desligamento dos servidores técnicos administrativos em 

educação da Universidade Federal de São Paulo? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

  O objetivo deste estudo é analisar as causas da rotatividade dos servidores da carreira 

TAE que se desligaram da Unifesp. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

- Construir um banco de dados com informações dos servidores que se desligaram 

voluntariamente da Unifesp. 

- Investigar os perfis demográficos (idade, gênero, nível de escolaridade, tempo de serviço, área 

de atuação) dos servidores que saíram da instituição. 

- Verificar a percepção dos servidores egressos quanto ao relacionamento entre chefia e 

colegas, condições de trabalho e oportunidades de capacitação à época do desligamento. 

 

1.4 Justificativa 

 

 Constatou-se que o fenômeno da rotatividade efetiva de pessoal na área pública é 

pouco debatido quando comparado com os estudos existentes no setor privado. A admissão de 

um servidor público é precedida por um concurso e é um processo lento e caro. Portanto, o 

Estado deve atentar-se a existência de rotatividade que possa comprometer sua atuação.  
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Para Phillips e Connell (2003) a academia tem estudado o fenômeno da rotatividade 

no intuito de oferecer subsídios aos gestores de como melhor gerenciar e controlar o fluxo de 

empregados mantendo o índice de rotatividade dentro de uma meta pré-estabelecida.  

Vandenberg & Nilson (1999) identificam que algumas formas de rotatividade podem 

ser desejáveis como, por exemplo, quando se perdem empregados com baixa produtividade. No 

entanto, a perda de empregados valiosos é considerada como um índice negativo de eficácia 

organizacional. 

Segundo Almeida (2004) se há uma tendência, cada vez maior, da mobilidade dos 

profissionais qualificados para empresas com propostas de trabalho mais atrativas, é natural que 

as estratégias de captação e de seleção de talentos devam ser revistas como uma etapa do 

processo de gestão de talentos. 

Para Bernardes (2003) as pessoas constituem a essência de qualquer instituição sendo 

que numa instituição universitária, cujo insumo básico é o conhecimento , elas são ao mesmo 

tempo, a matéria-prima e o instrumento da produção intelectual. O elemento humano nas 

universidades é muito importante e por isso o maior desafio de seus gestores é garantir os meios 

e os recursos necessários para investir no seu quadro de pessoal de forma contínua, na 

capacitação, nas condições de trabalho e na avaliação, promovendo um ambiente satisfatório 

interno e externamente. 

Chahad (1993) pontua que os funcionários públicos são um grupo que acaba sendo 

penalizado pelos males estruturais das finanças públicas, ainda que delas sejam apenas uma 

parte. O desempenho do Estado está intimamente ligado à própria atuação dos servidores 

públicos, uma vez que são remetidas a estes a cobrança e a percepção que o cliente-cidadão tem 

da qualidade do serviço público. 

Para Bergue (2011) a construção de um capital humano nas organizações públicas cerca-

se de restrições, tais como defasagem técnica dos agentes, cultura organizacional específica e a 

estrutura normativa. Esses fatores são intensamente permeados por uma crença na estabilidade.  

O presente estudo trata-se da análise da rotatividade de servidores públicos TAE’s da 

Unifesp com estabilidade no emprego, o que deveria ser um fator inibidor para esse fenômeno. 

A Unifesp não possui instrumento formalizado para mensurar esses desligamentos, sendo 

necessário mensurar o real índice de rotatividade de seus servidores.  



21 

 

   

 

Essa pesquisa pretende oferecer uma contribuição para o conhecimento relativo à 

rotatividade dos servidores que se desligaram voluntariamente de seu órgão; além da 

possibilidade de utilização prática desse conhecimento como subsídio para o desenvolvimento 

de ações que possam reter os talentos da universidade, minimizando o fenômeno da rotatividade 

de pessoal ou de seus efeitos negativos na Unifesp. Um diagnóstico dessa situação pode trazer 

a compreensão do fenômeno da rotatividade na instituição e suas causas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Por meio da ferramenta de busca Summons, um recurso do ProQuest1 que faz busca 

simultânea em 105 bases de dados nacionais e internacionais, incluindo os principais periódicos 

da área de administração, buscou-se artigos com esta temática. Observou-se que o tema é 

discutido e pesquisado a partir de diversos enfoques e perspectivas.  

Com o auxílio da ferramenta de busca Summons, pode-se quantificar a produção 

científica no período referenciado dos últimos cinco anos, introduzindo-se separadamente 

termos de busca na língua inglesa, com palavras relacionadas ao tema do estudo (Rotatividade; 

Rotatividade Efetiva; Rotatividade Voluntária; Rotatividade de Pessoal; Rotatividade de 

Funcionários; Turnover). 

Podemos definir rotatividade como a dinâmica que reflete os desligamentos de 

empregados das organizações em determinado período de tempo em relação ao quadro ativo. 

Os estudos sobre o tema amadurecem sob diferentes níveis de análise, desde final dos anos 50 

até trabalhos mais contemporâneos (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000; MARRAS, 2000; 

CASCIO, 2010;; WALDMAN; CARTER; HOM, 2012).   

Um alto índice de desligamentos nas organizações pode provocar custos elevados. Li e 

Jones (2013) relatam que esses altos custos são uma preocupação mundial e que no contexto do 

ambiente de trabalho podem afetar a qualidade e a segurança das organizações. A substituição 

de trabalhadores faz parte de um processo positivo de busca por alocações mais eficientes de 

recursos em qualquer economia, entretanto seu efeito pode ser negativo, diminuindo a 

produção, refletindo de modo negativo nos indicadores de qualidade, e repercutindo 

diretamente na economia. 

O índice de rotatividade é um indicador que mensura a rotatividade de pessoal numa 

organização em determinado período. Porém, determinar se a rotatividade de uma organização 

está alta ou baixa não é tão simples e exato, pois há muitos fatores que podem influenciar o 

índice para cima ou para baixo (rotatividade do mercado/concorrência, economia do país e da 

região, área de negócio da organização, tamanho, expansão, etc.) 

                                                 
1 Base de pesquisa em que formatos dos registros são: abstract e índice, texto completo, imagem, texto+gráficos. 
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A fórmula mais utilizada para o cálculo desse índice possui alterações de acordo com as 

variáveis utilizadas e com o objetivo. Para calcular o referido índice Milkovich e Boudreau 

(2000) utilizam a seguinte fórmula:  

 

 

 

Para Fitz-enz (2001), muitos trabalhadores estão procurando mais apoio social no 

trabalho em virtude de novos desejos pessoais, expectativas e obrigações. Questões pessoais 

como alto nível de embriaguez; uso de drogas; divórcios; expectativa de rendimentos, de uma 

carreira digna, de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; falecimento de alguém próximo; 

aumento na demanda de cuidado com os idosos e com as crianças pequenas; doença grave, entre 

outras; estão influindo na forma como os funcionários percebem seu local de trabalho. 

Milkovich e Boudreau (2000) argumentam que as organizações devem gerenciar os 

processos de desligamento, focando em quem ficará na organização e não em quem deve sair. 

Isso porque os desligamentos afetam diretamente a produtividade e a diversidade na 

organização. Empregados com atitudes mais positivas tem menos probabilidade de deixar a 

organização. 

O acanhado avanço nos estudos do fenômeno da rotatividade no âmbito do serviço 

público, e o fato de ser uma variável relevante da área do comportamento organizacional, tem 

fomentado o interesse de pesquisadores de contribuir com estudos direcionados ao tema, com 

o intuito de compreender melhor as organizações, e a conduta humana associada a elas. 

 

 

 

2.1 Administração Pública e o Processo de Mudança do Estado 

 

O pano de fundo para estudar a rotatividade no serviço público é o contexto da própria 

Administração Pública no decorrer do tempo. Para pesquisadores como Bresser Pereira (1998), 

Abrucio (2007) e Motta (2007), nas últimas décadas o setor público brasileiro tem seguido uma 

tendência mundial, baseada principalmente nos novos paradigmas observados na administração 

privada, de substituição da administração burocrática pela gerencial.  

     Rotatividade = nº total de desligamentos x 100 

Total de funcionários/servidores 
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Bresser Pereira (1998) exemplifica essas mudanças enfatizando que o servidor público 

se firmava na sua excessiva estabilidade no emprego, garantida por leis e costumes, para manter 

uma postura ineficiente no trabalho. A modernização da administração pública imprimiu 

eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos, pois requisitou uma força de trabalho 

mais bem preparada. Esse novo modelo gerencial, de certa forma mais profissionalizado, trouxe 

um novo paradigma de racionalização da Administração que afetou, sobretudo, a maneira como 

o servidor público se vê e é visto pela sociedade.  

De Bonis (2008) relata que nas discussões sobre a Reforma do Estado, encontra-se o 

termo “profissionalização da burocracia” para referir-se à atuação dos servidores públicos 

orientada a resultados. O foco nesta perspectiva é a mensuração e avaliação de resultados, o 

controle de custos, a busca da eficiência, a comunicação, a comparação de resultados e a 

avaliação de desempenho. Segundo essa interpretação, o principal desafio a enfrentar não é 

somente proteger o funcionalismo contra as ações arbitrárias governamentais, mas propiciar 

que a ação do Estado obtenha melhores resultados e desenvolva políticas públicas mais 

adequadas. 

De Bonis e Pacheco (2009) diferenciam o servidor burocrata do político, cabendo ao 

primeiro o cumprimento impessoal das regras estabelecidas; e ao político, a atuação responsável 

perante seus eleitores. A atuação do burocrata é pautada pela lógica da racionalidade econômica 

e uso eficiente dos recursos, o que demanda competências nas áreas de gestão estratégica 

(capacidade de refletir estrategicamente, inovar e reformular para que possa criar o máximo 

valor), gestão do entorno político (capacidade de obter legitimidade política de seu entorno 

político – superiores, outros dirigentes, grupos de interesse, cidadãos, mídia – a fim de 

conseguir apoio para que possa desenvolver sua estratégia) e gestão operacional (capacidade 

para conseguir que seus subordinados atuem com foco nos objetivos e responsabilizem-se pelos 

resultados).  

Paula (2005) discorre sobre outra vertente gerencial ligada ao projeto político do ajuste 

estrutural e do gerencialismo e baseia-se nas recomendações dessas correntes para reorganizar 

o aparelho do Estado e reestruturar a sua gestão, focalizando as questões administrativas. A 

vertente da participação social (Societal) enfatiza o envolvimento da sociedade e procura 

estruturar um projeto político que repense o modelo de desenvolvimento brasileiro, a estrutura 

do aparelho de Estado e o paradigma de gestão, apesar de essa vertente não ter propostas 

completamente acabadas para as dimensões econômico-financeira e institucional 



25 

 

   

 

administrativa, diferentemente da vertente gerencial que lida com a dimensão sócio-política no 

âmbito do discurso. 

Praça et al (2012) argumentam que no setor público, sobretudo em se tratando de cargos 

comissionados,  a rotatividade de burocratas pode ser boa para evitar o compadrio destes com 

lobbies ilícitos, corrigindo a incerteza inerente às relações de delegação entre políticos e 

burocratas. 

 

2.2 A Dinâmica da Rotatividade 

 

 Após a década de 90 a maioria dos estudos sobre rotatividade começa a utilizar-se de 

técnicas estatísticas com uso da análise multivariada2 considerando os aspectos externos à 

organização. Do início do novo século até estudos atuais com enfoque de análise 

multidisciplinar, a temática da rotatividade continua a despontar no meio acadêmico. 

No recente estudo de Chen et al (2016) analisou-se a forma como o coletivismo entre 

trabalhadoras chinesas modera a intenção de rotatividade na relação entre satisfação no trabalho 

e o índice de rotatividade. 

El-Sakka (2016) estudou o efeito negativo do fenômeno da rotatividade na 

produtividade e no desempenho em geral. A pesquisa analisou os empregados e seu sentimento 

de desajuste ou incompatibilidade com seu ambiente de trabalho, cultura, valores, colegas, 

supervisores e a natureza dos postos de trabalho dentro dessas organizações, que logicamente 

poderiam ser ligados ou considerados como principal razão para a sua intenção de deixar essas 

organizações e sua efetiva saída mais tarde. Os resultados do estudo enfatizaram a importância 

do apoio social e dos supervisores e seu efeito sobre a relação entre bem-estar e intenção de 

rotatividade 

Johnson & Yanson, (2015) também ligaram a rotatividade com a satisfação no trabalho, 

durante transição de tecnologia de computadores, utilizando-se de dados de 52 empregados. O 

estudo investigou as relações entre o papel do envolvimento de usuário, a autoavaliação, a 

tensão de empregado, a satisfação no cargo e a intenção em deixar a organização durante a 

                                                 
2 “Analisar simultaneamente múltiplas medidas (mais de duas variáveis) de cada indivíduo ou objeto sob 

investigação.” (HAIR et al, 2009) 
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implementação de um novo sistema. Os resultados mostraram que a tensão no trabalho foi 

relacionada negativamente a satisfação no cargo, e ambas negativamente relacionadas com a 

intenção de rotatividade.  

O estudo de Rasouli et al (2014) explorou a previsibilidade da intenção de rotatividade 

em membros do corpo docente de universidades no contexto da comunidade acadêmica do Irã. 

Foram usados questionários para medir as variáveis com o objetivo de construir um modelo 

para relacionar as atitudes de trabalho e as crenças dos docentes com a sua intenção de 

rotatividade. O software (AMOS) foi utilizado para análise dos dados e os resultados obtidos 

apontaram que a confiança na gestão e o comprometimento organizacional tem um efeito 

indireto na intenção de ficar, ou seja, um efeito na rotatividade.  

Bouckenooghe et al (2013) estudaram os efeitos combinados da afetividade positiva e 

negativa e a satisfação no trabalho sobre as intenções de rotatividade em empresas 

paquistanesas diversificadas. Através de análise de regressão moderada foram examinadas duas 

variáveis de afetividade (positiva e negativa). O resultado de trabalho demonstrou que 

desempenho e rotatividade são contingentes ao nível de satisfação no cargo, uma vez que os 

dados apoiaram as hipóteses. A afetividade positiva e negativa influenciam, tanto no 

desempenho, como na intenção em deixar a empresa. 

Groeneveld (2011), em seu estudo realizado sobre a importância da gestão da 

diversidade no setor público holandês e sua relação com a rotatividade, observou que as 

mulheres na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade permanecem no serviço público devido à 

estabilidade nas decisões relacionadas à carreira nessa idade e também devido às políticas 

afirmativas de trabalho/família oferecidas pelo governo e, que são melhores que no setor 

privado. Contudo, ainda assim, são as mulheres e as minorias étnicas que mais frequentemente 

decidem deixar o setor público, ao contrário dos homens holandeses. Para homens holandeses 

nativos a satisfação com oportunidades de desenvolvimento de carreira é o fator mais 

determinante na intenção de rotatividade. 

Entre os autores brasileiros, Klein & Mascarenhas (2016) trataram a rotatividade no 

serviço público como “evasão”. A análise demonstrou que a rotatividade se relaciona a fatores 

extrínsecos, ligados à remuneração, enquanto a satisfação relaciona-se principalmente a fatores 

intrínsecos e simbólicos, ligados à natureza do trabalho.  

Agapito et al (2015) observaram como as dimensões de bem-estar no trabalho tem um 

impacto forte e significante na intenção de rotatividade de profissionais da área pública e 
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organizações privadas do sudeste brasileiro. O resultado demonstrou que um ambiente de 

trabalho interessante e entusiástico faz com que seja reduzido o índice de profissionais que têm 

intenção de sair da organização. 

Praça et al (2012) investigaram a rotatividade dos servidores de confiança no governo 

brasileiro entre os anos de 2010 e 2011 buscando identificar quais os fatores que determinaram 

a rotatividade desses servidores do alto escalão do Poder Executivo. Comprovou-se que 

mudanças partidárias na direção dos ministérios não necessariamente se traduzem em mudanças 

na composição dos cargos de confiança. Funcionários de confiança com funções de 

policymaking são mais afetados pela mudança de ministro do que os demais. Além disso, órgãos 

afetados por escândalos de corrupção tiveram uma taxa de permanência de seus funcionários 

de confiança maior do que a dos demais órgãos.  

 

 

 

2.2.1 Natureza da Rotatividade  

 

 

A literatura tem demonstrado que existem dois tipos de rotatividade efetiva: a voluntária 

e a involuntária (PRICE, 2001; LAMBERT; HOGAN; ALTHEIMER, 2010). A rotatividade 

voluntária é a saída do indivíduo de uma determinada organização por sua própria vontade e 

interesse.  

De outro ponto, a rotatividade involuntária é a saída do indivíduo de uma organização 

contra sua vontade, isto é, por vontade de seu empregador. Destaque-se que a vontade do 

empregado prepondera na classificação da rotatividade; portanto, sempre que houver uma 

vontade do trabalhador em sair da organização – ainda que com a concordância do empregador 

– a rotatividade é considerada como voluntária. 

 

 

2.2.2 Intenção de Rotatividade  

 

A maioria dos estudos sobre rotatividade utiliza-se da intenção de sair como medida e, 

consequentemente, as metodologias acompanham essa variável. 
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Steers e Mowday (1981) dizem ser a intenção de rotatividade o preditor imediato de 

rotatividade efetiva, ou a simples intenção de se demitir retrata a predição que pode afetar a 

rotatividade.  

Milkovich e Boudreau (2000) explicam que a atitude dos empregados, relacionada ao 

absenteísmo e à rotatividade, traduz, de alguma forma, como esses empregados se sentem em 

relação à organização e ao seu trabalho. Para esses autores, as atitudes e opiniões dos 

empregados no presente podem predizer algo sobre suas decisões e comportamentos futuros. 

 A partir dos estudos de Greeley citados por Torres (2015), houve a introdução da medida 

de Intenção de Rotatividade ao invés da rotatividade efetiva, todavia não se apresentou dados 

para essa variável. De qualquer forma a intenção de sair despertou o interesse dos pesquisadores 

por se tratar da parte cognitiva do processo de rotatividade. Segundo definição de Mobley et al 

(1979) a intenção de sair é o processo cognitivo de pensar em sair, planejar deixar o emprego, 

e o desejo de deixar o emprego. 

Vandenberg & Nilson (1999) afirmam que a “intenção elevada de turnover não deve ser 

considerada um precursor à saída inevitável de um empregado”. Segundo ele a intenção de 

rotatividade é a probabilidade estimada (subjetiva) própria dos indivíduos de que estarão 

permanentemente deixando a organização em algum ponto do futuro próximo, sendo necessário 

conhecer a causa que pode levar o surgimento da intenção do indivíduo em deixar a 

organização.  

No cenário brasileiro, segundo pesquisas de Siqueira e Pereira (2001), há indícios de 

que a intenção de rotatividade relaciona-se com comprometimento organizacional afetivo, 

satisfação no trabalho (antecedentes diretos) e percepção de justiça de remuneração 

(antecedente indireto). O estudo aponta ainda que é de responsabilidade das empresas 

aumentarem o nível de satisfação dos colaboradores diretamente ligados a seus planos 

estratégicos, fortalecerem a percepção de justiça do empregado sobre a remuneração recebida 

e proporcionarem um ambiente favorável ao comprometimento afetivo com a organização. 

Guimarães e Boruchovitch (2004) buscaram explicar por meio da “Teoria da 

Autodeterminação” os fatores (os componentes da motivação intrínseca e da motivação 

extrínseca) que resultam na autorrealização dos indivíduos. Os fatores ambientais afetam a 

motivação intrínseca por meio de processos cognitivos, ou seja, os comportamentos serão 

influenciados pelo sistema social e contextual no qual estamos inseridos e tem como meta 

atender a três necessidades básicas: competência, autonomia e vínculo de relacionamento.  
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Klein e Mascarenhas (2016), afirmam que, em uma organização, quanto maior for a taxa 

de satisfação dos colaboradores, menor será o índice de rotatividade dos mesmos. Com base 

nos estudos de Herzberg (1964; 1968) os mesmos afirmam que os fatores motivacionais podem 

ser divididos em dois grupos: os extrínsecos, ligados às necessidades básicas dos indivíduos, 

como o ambiente organizacional, qualidade de vida no trabalho e remuneração, por exemplo; e 

os intrínsecos, que atendem a necessidades simbólicas de cada indivíduo, como o status do 

cargo ou o reconhecimento da chefia. 

 

 

 

2.2.3 Rotatividade Efetiva Voluntária 

 

Price (1977), um dos precursores nas pesquisas iniciais sobre rotatividade, define 

rotatividade efetiva como o grau de movimento individual através do limite de adesão de um 

sistema social. Já Steers e Mowday (1981) definem a rotatividade efetiva como sendo uma das 

etapas do comportamento de um indivíduo na saída da organização, sendo elas: expectativas de 

trabalho e valores compartilhados com a organização; respostas afetivas; intenção de deixar a 

organização; e rotatividade efetiva que culmina com a saída da organização. 

Apesar de as definições de rotatividade efetiva não estarem sedimentadas na literatura, 

elas não se contrapõem, sendo possível depreender algumas características básicas pertinentes 

a todas as conceituações. 

Para Ramlall (2003), salário abaixo do mercado, poucos desafios e oportunidades de 

crescimento, impossibilidade de crescimento na carreira, pouco reconhecimento, liderança 

ineficaz, meio ambiente de trabalho, pouca estrutura de trabalho, e pouca oportunidade para 

aprender novas tarefas e desenvolver novas habilidades são destacados como principais fatores 

potenciais que levam o indivíduo a deixar a empresa. 

Ademais, os vários estudiosos no assunto reconhecem a importância do tema 

rotatividade, ao ponto de considerarem que esta diminui a produção e reflete de modo negativo 

nos indicadores de qualidade e economia de qualquer organização.  
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2.3 Rotatividade como Processo Decisório 

 

Uma grande questão, ainda em aberto na literatura sobre rotatividade, é a compreensão 

da relação entre a intenção de sair e a rotatividade efetiva. Torres (2015) alerta que alguns 

fatores podem atuar diretamente nesse processo como: (i) racionalidade limitada do indivíduo; 

(ii) uso de vieses para encontrar as alternativas possíveis; (iii) o ambiente externo, no sentido 

de oferecer alternativas e oportunidades.  

Em recente estudo, Rodrigues (2015) buscou entender estes desdobramentos decisórios 

por meio da Teoria da Expectativa, tendo em vista que os profissionais balizariam essas 

decisões levando em conta sua motivação e as recompensas organizacionais disponibilizadas 

pela instituição e demais consequências. 

A Teoria da Expectativa, conforme Vroom (1995) apresenta a relação funcional 

esperada entre a valência de resultados e suas consequências e o conceito de força como a 

combinação de valências e expectativas para determinar as escolhas. 

Ainda para Vroom (1995) a intensidade da tendência para agir de determinada maneira 

depende da intensidade da expectativa de que essa ação trará um dado resultado e da atração 

que esse resultado exerce sobre o indivíduo. Nesse caso, dois tipos de expectativas são 

importantes no modelo: “a dedicação conduzirá ao desempenho; o desempenho resultará em 

reconhecimento”. Essa teoria está centrada em três variáveis fundamentais: Valência, 

Instrumentalidade e Expectativa. Essa teoria funciona muito bem para decisões importantes 

como a de deixar a organização, pois as pessoas não tomam esse tipo de resolução 

precipitadamente.  

Para Torres (2015) a intenção de sair e a rotatividade efetiva não poderiam ser 

consideradas como variáveis-substitutas, pois elas possuiriam natureza diferente:  a intenção 

seria cognitiva (campo das idéias) e a rotatividade efetiva seria de ação (campo da realidade). 

Inegavelmente a intenção-ação somente se aplica ao lado voluntário da rotatividade, 

pois no lado involuntário, embora possa existir a intenção do indivíduo, esta não está conectada 

com a ação (demissão, aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez, morte).  

Côrtes & Silva (2006) buscando entender por que alguns indivíduos optam por migrar 

de empregos considerados promissores no setor privado para empresas estatais ou outras 

organizações do setor público, estudaram as diversas teorias motivacionais, desde as propostas 
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teóricas da Hierarquia das Necessidades, de Maslow; a ERC (Existência, Relacionamento e 

Crescimento), de Alderfer; a Teoria dos Dois Fatores, de Herzberg; a Teoria das Necessidades, 

de McClelland; a Teoria da Equidade, de Adams; a Teoria do Estabelecimento de Objetivos, de 

Locke, e a Teoria da Expectativa, de Vroom.  Na confluência dessas teorias observou-se que a 

partir da admissão de um indivíduo em uma organização estabelece-se um contrato invisível, 

psicológico, que vincula as partes e gera expectativas econômicas, sociais e emocionais. 

Eventuais mudanças nas relações de trabalho afetam e alteram esse contrato. Para esses autores, 

os empregados mudam as suas percepções das promessas e os motivos para ingressar na 

organização, o que afeta sua motivação, seu comprometimento e sua intenção de permanecer 

na empresa. 

 

 

2.4 Rotatividade e Gestão de Pessoas: a importância da Gestão Estratégica de Pessoas 

  

 A Constituição de 1988 garantiu maior profissionalização das atividades 

administrativas no setor público brasileiro após prever a igualdade de acesso, via concurso 

público, a todos os interessados em ingressar na carreira pública e instituir mecanismos de 

seleção de servidores públicos tecnicamente qualificados para o desempenho das funções 

públicas. Contudo, o avanço na carreira no quadro do serviço público está limitado às 

progressões específicas previstas para um cargo ou função.  Não existe a possibilidade de uma 

“promoção” como ocorre no setor privado, porquanto a estrutura não permite a seleção interna 

de pessoas. A progressão entre cargos só é possível por aprovação em novo concurso público, 

o que em certo ponto da carreira pode trazer desmotivação. 

 Bergue (2014) aponta que a rotatividade tem assumido posição de destaque na pauta das 

preocupações dos gestores públicos, em particular na área de gestão de pessoas, com a 

emergência de fenômenos como a “indústria dos concursos” e dos “concurseiros”, resultados 

de um contexto sociopolítico e econômico do país e mundial; o movimento de recomposição 

da força de trabalho no setor público, a intensificação da sociedade de consumo que privilegia 

a renda e a busca das riquezas e realização pessoal. As próprias estruturas estatais passam por 

crises de legitimidade e redefinições de suas estruturas e práticas frente a sociedade, operando 

políticas públicas em um contexto em que é necessário se discutir questões como: carreiras 
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estratégicas, recomposição de pessoal, reforma das estruturas remuneratórias, novas 

competências e capacitações, entre outros elementos. 

 Nesse viés, a organização pública vigente baseada no pensamento gerencial clássico 

tradicional, com a divisão do trabalho hierarquizado, com processos de trabalhos formalizados 

e padronizados, precisa abrir espaço a um modelo de gestão mais estratégico em que as pessoas 

não sejam reduzidas a uma expressão funcional, mas consideradas em suas competências para 

agregação de valor à organização que pertencem. Dessa maneira, o mapeamento de 

competências pode ser considerado uma tecnologia de gestão de pessoas capaz de produzir o 

envolvimento das pessoas e a coprodução do valor público. 

Coda (2016) percebe o mapeamento de competências não apenas como um processo em 

que o indivíduo autoavalia seus pontos fortes como profissional, mas aborda a aplicação do 

conceito de competências ao nível organizacional pelos saberes e atributos que uma 

organização acumula ao longo de sua existência, devendo buscar descobrir quais dessas 

competências apresentam uma probabilidade maior de garantir o alcance dos objetivos 

considerados estratégicos para o desempenho dessa organização. 

Para Andrade e Santos (2007) denomina-se gestão estratégica o processo integral, 

contínuo, flexível e criativo que propicia um ajuste aos outros componentes da gestão 

considerando os princípios do pensamento estratégico e ferramentas de planejamento, 

desenvolvimento, controle e avaliação. 

 De Moura (2016) assinala que na fase mais recente da administração pública federal 

brasileira, destaca-se a introdução da gestão por competências como modelo orientador da 

gestão de pessoas. Entre os fatores que tem contribuído para impulsionar a aplicação desse 

modelo de gestão no serviço público em vários países, a OCDE (2010) aponta o interesse dos 

governos em: investir nas habilidades gerenciais de servidores públicos de alto escalão; 

introduzir formas flexíveis de trabalho no setor público; e aprimorar o planejamento estratégico 

da força de trabalho (indo além das variáveis quantidade e custo) e o desempenho no serviço 

público. 
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2.5 A Gestão Estratégica e a Gestão de Pessoas no setor Público 

 

 Os usuários do serviço público cada vez mais esperam uma atuação voltada para o 

alcance de resultados a suas demandas, sobretudo após a crise do governo da presidente Dilma 

Rousseff e dos escândalos de corrupção ainda em curso no Brasil. A sociedade tem requerido 

qualidade e a adequação dos serviços às suas necessidades, o que é hoje um aspecto crítico para 

o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da administração pública. 

 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, 

instituído no ano de 2005 por meio do Decreto nº 5.378, de 23/02/2005, revogou decretos 

anteriores referentes à desburocratização e visava instituir instrumentos gerenciais para 

promover a excelência no âmbito da Administração Pública. O programa demarcou a entrada 

da qualidade da gestão pública na pauta governamental.  

Entretanto, muitas organizações públicas ainda não vinculam a realização do trabalho 

com o adequado desempenho, e este, por sua vez, está desvinculado ao citado programa. O fato 

de haver pouca ou nenhuma ênfase no desempenho, no resultado e nos critérios de mérito é 

refletido pela falta de mecanismos para um desenvolvimento profissional contínuo e 

permanente dos servidores. É importante enfatizar que do ponto de vista da área de gestão de 

pessoas, as pessoas são o componente essencial no processo de criação de valor público (social). 

 Para Bergue (2005), em se tratando de organizações governamentais, ainda, impõe-se 

considerar que parcela substancial de seus objetivos, definidos com maior ou menor clareza, já 

está estabelecida no plano constitucional ou legal, fator capaz de gerar limitações à reorientação 

estratégica. A concepção de um modelo de gestão pública orientado para resultados, pautado, 

portanto, por uma atuação eficiente, eficaz e efetiva, impõe sua ênfase sobre as noções de ação 

planejada, devidamente alicerçada em informações consistentes e uma postura gerencial 

comprometida com resultados. Soma-se a isso uma postura estratégica, vinculada a um 

horizonte de longo prazo. 

Coda et al (2009) ao estudarem empresas brasileiras e peruanas constatam que nesses 

países a capacidade da área de pessoal de suporte à estratégia organizacional não corresponde 

à importância estratégica atribuída ao setor e identificam que a área está mais preocupada com 

processos internos e em desempenhar atividades operacionais, e não se envolve tão 

intensamente em atividades relacionadas ao direcionamento estratégico da organização 



34 

 

   

 

Demo et al (2011), em sua revisão de literatura, também concordam que existe uma 

discrepância entre o discurso de atribuição estratégica e a prática da gestão de pessoas e 

discutiram o impacto negativos dessa realidade nas organizações, não obstante os diversos 

estudos que apontaram, nas últimas décadas, a relevância estratégica para as organizações da 

gestão de pessoas. 

De Moura (2016) adverte que os resultados sugerem que as instituições apresentam 

restrições relacionadas ao seu quadro de pessoal e à sua dinâmica interna que limitam a 

capacidade organizacional, refletindo em práticas insatisfatórias. Para ela, questões internas, 

como a ausência de uma gestão estratégica e uma equipe de RH pouco qualificada, assim como 

a herança histórico-cultural das organizações e as peculiaridades do setor público, impactam as 

práticas, os resultados e a discrepância entre o discurso e a prática da gestão de pessoas no setor 

público federal. 

Bergue (2014 p. 170) ao evidenciar a estrutura de pessoas e dos processos de trabalho, 

exemplifica que um gestor público ao verificar a ocorrência de aposentadorias, ou nesse 

contexto, de desligamento de servidores, deve dar início a um processo de admissão de pessoas 

a fim de recompor o aparelho administrativo ou ampliar a equipe de trabalho. Gerenciar pessoas 

no serviço público é reconhecer que: geralmente as pessoas que acorrem a ele tem a expectativa 

de nele se manterem, ainda que transitem entre carreiras e órgãos em busca de melhor colocação 

profissional e satisfação pessoal; as necessidades públicas, as tecnologias, os processos de 

trabalho, e os arranjos estruturais da administração pública estão sempre em transformação e 

precisam ser percebidos, antecipados pelos gestores na preparação das pessoas para os novos 

cenários; e que as competências das pessoas mudam constantemente seja por capacitação 

formal ou por processos de aquisição informais desenvolvidos no próprio ambiente de trabalho. 

O enfrentamento dessas questões nesse ambiente célere de transformações, sobretudo o 

da rotatividade nas organizações, requer um olhar não somente para a compreensão do 

fenômeno de desligamento de servidores, mas que alcance os seus aspectos positivos, que 

conforme Bergue (2014), relativizem a noção de perda, para ponderar aspectos como 

oportunidade de novas competências (criatividade, inovação, saberes e experiências) que 

ingressarão. No limite, um servidor que deixa o cargo leva necessariamente saberes para outros 

contextos tão ou mais impactantes em termos de valor público. 
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2.6 Distribuição salarial no Serviço Público 

 

O Poder Executivo Federal, que detém aproximadamente 89% do total de servidores 

públicos federais ativos – sendo 58% executivo civil e 31% executivo militar (MPOG, 2016), 

foi responsável por 76,4% dos gastos da União com pessoal em 2015 – 41,9% se forem 

consideradas apenas as despesas com servidores ativos (MPOG, 2016). Considerando que as 

Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista pertencem ao Poder Executivo, nota-se 

um gasto significativo na folha de pessoal desse poder. Deve-se considerar também que existe 

uma enorme variabilidade de salário entre os servidores, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 1 - Despesa Anual Média por Poder da União  

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG 

dispostos no Boletim Estatístico de Pessoal 237, março 2016. 

 

A reivindicação do funcionalismo público do quadro das IFE’s tem se intensificado, ao 

não encontrar respostas aos seus pleitos de melhorias nas condições de 

trabalho e de reajustes salariais. Os salários do Poder Judiciário servem de parâmetro para as 

reivindicações de equiparações salariais nesses movimentos. Todavia, após a crise brasileira 

exposta no final do ano de 2015, observa-se no cenário político brasileiro uma reavaliação sobre 

a viabilidade de níveis remuneratórios muito altos do ponto de vista econômico e social. 
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A disparidade de remuneração existente entre as três esferas de Poder – Legislativo, 

Executivo e Judiciário como sendo um fator de rotatividade é pontuada por Rodrigues (2015) 

citando o Relatório de Gestão da UFPE de 2012.3 

Para Bernardes (2014), o sistema de remuneração funcional é norteado pelos princípios 

da equidade interna e externa, de forma que os indivíduos entendam como justas e equitativas 

as compensações oferecidas pela organização. O primeiro considera a contribuição que cada 

cargo ou função da organização tem para o alcance dos resultados organizacionais, e o último 

refere-se à competitividade dos salários e benefícios praticados no mercado de trabalho, que é 

considerada no estabelecimento dos salários dos cargos e funções da organização.  

O modelo funcional vai ao encontro do cenário ideal, no qual os salários da organização 

seriam competitivos comparativamente com os praticados no mercado (equidade externa), 

impactando a capacidade da organização de diminuir a rotatividade retendo seus colaboradores, 

gerando a satisfação interna necessária para a motivação dos trabalhadores (equidade interna). 

 

 

2.7 Retenções de Talentos 

 

Não são numerosos os estudos sobre retenção de talentos profissionais no serviço 

público, ou melhor, sobre a intenção do indivíduo de permanecer na organização, haja vista a 

dificuldade de mensurar essa variável, que é consideravelmente mais complexa que as demais 

que compõem o conceito de rotatividade.  

Os talentos humanos sempre compuseram as organizações e contribuíram para sua 

vantagem competitiva, uma vez que é por meio de pessoas que se executam todos os processos 

e movimentações com o objetivo de alcançar a missão organizacional. O investimento na 

criação de planos e de estratégias, bem como o desenvolvimento de programas para que esses 

talentos sejam mantidos e se retenham colaboradores que proporcionam melhores resultados, é 

fundamental. 

                                                 
3 “a rotatividade dos servidores efetivos pode ser explicada, dentre outros fatores, pela atratividade de Planos de 

Carreiras, sejam dos poderes judiciário, legislativo ou do próprio executivo, que oferecem melhores oportunidades 

financeiras, pessoais ou profissionais”. (UFPB, 2013, p. 121). 
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Conforme Block (1995) a permanência no emprego “apenas pelo 

dinheiro” demonstra que o indivíduo “perdeu a esperança de que algo mais é possível” e ainda 

comenta que os gerentes realmente acreditam que a retenção das pessoas tem a ver com 

dinheiro, pois é mais fácil oferecer mais dinheiro na tentativa de solucionar o problema do que 

dedicar tempo para lidar com as questões intangíveis e aparentemente incontroláveis da 

motivação e retenção.  

Todavia, uma política remuneratória coerente com o desempenho de servidores 

identificados com especial talento e que agregam valor a organização vem a ser uma proposta 

justa de compensação positiva e que pode resultar na retenção desses agentes. 

Almeida (2004) avalia se há uma tendência, cada vez maior, da mobilidade dos 

profissionais qualificados para empresas com propostas de trabalho mais atrativas. Em assim 

sendo, as organizações precisam trabalhar sua capacidade de atrair profissionais, contando com 

uma política definida e clara de valorização dos “talentos” e com flexibilidade para poder 

negociar com essas pessoas, uma vez que os verdadeiros talentos escolhem o local onde desejam 

trabalhar.  

Segundo Ferri (2006) a razão da permanência dos indivíduos nas organizações não é 

monetária, pois a maioria deseja melhores oportunidades de crescimento profissional, novas 

responsabilidades e desafios, e quando não encontram espaço para crescimento em determinado 

ambiente, começam a procurar outro lugar para trabalhar. 

Para Batista (2010) no âmbito das organizações, as práticas de gestão do conhecimento 

se voltam para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento, sem esquecer-se da relação com o mundo exterior (como a exemplo da 

aprendizagem organizacional, do benchmarking, do coaching, da comunicação institucional, 

etc.). 

De acordo com Martins & Cunha (2016) a retenção de talentos é o resultado de uma 

gestão estratégica na qual a fidelização dos colaboradores com a organização é desenvolvida 

mediante atrativos, além do desenvolvimento pessoal e profissional. A partir da revisão 

bibliográfica dos autores sobre retenção de talentos, percebeu-se que as modificações no 

mercado de trabalho impactam diretamente as ações que as empresas devem realizar para 

manter seu quadro funcional produtivo e reduzir sua rotatividade. Os programas de retenção de 

talentos devem ser concebidos de forma congruente com a ambiente interno e externo no qual 

eles serão implementados.  
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Nessa demanda por profissionais qualificados, os programas de trainee e de estágio se 

destacam na identificação de talentos.  Outra tendência em retenção é a existência de programas 

que proporcionem motivação e satisfação dos colaboradores e que os envolvam nas atividades, 

pois colaboradores que se sentem valorizados produzem com mais eficiência e trazem maiores 

resultados e vantagens para a empresa. 

Coda (2016 p. 123) ressalta a importância do capital intelectual como um ativo 

intangível das organizações e traduz-se no valor criado pelas pessoas por meio de seu trabalho 

em uma organização e na consequente aplicação de suas competências tanto de natureza 

comportamental como profissional. O conhecimento, enquanto capital intelectual associado às 

pessoas, é crítico para o sucesso das atividades e não se pode separá-lo das pessoas que deles 

são detentoras e que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

De fato, a Administração Pública ainda encontra-se sobre o paradigma em que o foco 

da retribuição pecuniária reside no cargo, e não na pessoa e seus atributos ou competências e 

tem como finalidade a garantia da equidade interna das organizações públicas, revelando ser 

um sistema altamente burocrático, rígido e sem correspondência com o valor do capital 

intelectual individual e se tornando uma barreira para a retenção de talento nas organizações 

públicas. 

Gheno & Berlitz  (2011), apontam a possibilidade da adoção de uma remuneração 

estratégica com o objetivo beneficiar o colaborador com outras formas de pagamentos 

complementando o sistema de remuneração tradicional. Com isso o funcionário se sentiria mais 

motivado a alcançar melhores resultados, além de sentir mais valorizado. 

Segundo Bergue (2014) um sistema de remuneração que vá além do modelo funcional 

existente, assenta-se na premissa de que existem não somente funções diferenciadas em termos 

de complexidade e impacto na produção final de bens e serviços públicos, mas que há pessoas 

com capacidades e desempenhos também diferenciados.  

 

 

2.8 Plano de Carreiras e Rotatividade 

 

O desafio de recrutar e reter talentos na Administração Pública é complexo. Sabe-se que 

o processo seletivo para admissão no serviço público, após a Carta Magna de 1988, ocorre 
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somente por meio de concurso público, conforme disposto no artigo 37, incisos I ao IV e de 

VIII ao IX da Constituição Federal (Brasil, 1988). 

De acordo com Almeida (2004), as estatísticas dos concursos públicos apontam que há 

candidatos com qualificação acima das exigidas disputando vagas em cargos com níveis de 

exigências de qualificação menores do que eles possuem e que a alta mobilidade desses 

funcionários dentro e para fora da organização faz com que áreas que deveriam ter sido supridas 

de pessoal pelo concurso público voltem a ficar desfalcadas em curto espaço de tempo. Muitos 

utilizam o concurso como porta de entrada para a organização ou ingressam no serviço público 

a partir de uma perspectiva de permanecerem na organização apenas temporariamente, 

enquanto aguardam outras oportunidades melhores. Estes fatos ocasionam um índice de 

rotatividade considerável, em algumas organizações públicas. 

Para Borges et al (2009) o desafio do Estado é adotar uma política de pessoal que possa 

identificar e valorizar talentos. Se o processo seletivo por meio de concurso não é o mais 

indicado para selecionar talentos, as organizações públicas devem então ser capazes de criar 

mecanismos para identificar e aproveitar os talentos que obtiveram êxito no concurso público. 

As políticas salariais do setor público são outro fator a ser considerado quando investiga-

se o fenômeno da rotatividade, pois, em geral, essas políticas são concebidas e implementadas 

por meio de planos de cargos e salários, criados por  leis que normatizam a promoção e 

progressão das carreiras públicas. 

No caso das universidades públicas federais, os cargos e carreiras de servidores TAEs, 

são disciplinados pelo Plano de Cargos e Carreiras dos servidores técnico-administrativo em 

educação (PCCTAE), disposto na Lei 11.091 de 12/01/2005, diferentemente da carreira docente 

que é disciplinada pela Lei do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Superior, disposta na 

Lei 12.772 de 28/12/2012. 

O PCCTAE incentivou os servidores TAEs a buscarem maior capacitação e qualificação 

formal e encorajou seu envolvimento no planejamento estratégico das IFES. Outro aspecto 

positivo do plano foi um melhor equacionamento da distribuição de vagas dessa carreira entre 

órgãos da administração pública (BRASIL, 2005). A estrutura desse plano de carreira integra 

05 níveis de classificação, que são: A,B,C,D e E. Essas cinco classes são conjuntos de cargos 

de mesma hierarquia, classificados a partir de alguns requisitos, como por exemplo a 

escolaridade, que por sua vez estão dispostos em 04 níveis de capacitação (I,II,III e IV) e 49 

padrões de vencimento básico (P01-P49). 
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Para especificar ainda mais o que esperava das políticas de gestão de pessoas elencadas 

no PCCTAE, o Governo Federal publicou em junho de 2006 os Decretos n.º 5.824 e n.º 5.825 

(BRASIL, 2006). Enquanto o primeiro “estabelece os procedimentos para a concessão do 

Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos 

servidores integrantes do PCCTAE”, o segundo “estabelece as diretrizes para elaboração do 

Plano de Desenvolvimento” daqueles integrantes.  

Pode-se considerar que esses incentivos estimularam, financeiramente, a obtenção de 

titulação maior do que a exigida para provimento do cargo, possibilitando uma maior 

capacitação dos servidores das IFES. Como exemplo desta situação, com esse incentivo, um 

servidor do nível de classificação “C”, cujo requisito para o provimento do cargo é o ensino 

fundamental, caso tivesse apenas o ensino fundamental no momento da posse, poderia se sentir 

motivado a fazer um curso técnico ou mesmo uma especialização. Do mesmo modo, os 

servidores dos níveis “D” e “E” poderiam, se cursassem graduações ou pós-graduações, 

incrementar seus rendimentos de forma significativa.  

Os efeitos financeiros dos percentuais de incentivo à qualificação dos TAEs passaram a 

valer a partir de 1º de janeiro de 2006 e foram alterados pela Lei n.º 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), sem as limitações impostas aos cargos de níveis fundamental e 

médio, que passaram a receber incentivo, também, pelas pós-graduações stricto sensu – 

mestrado e doutorado. 

De outro ponto, no que tange ao Plano de Desenvolvimento para os integrantes do 

PCCTAE, o Decreto n.º 5.825/2006 (BRASIL, 2006) estabelece as diretrizes para a sua 

elaboração em cada IFES vinculada ao MEC. Estipula ainda que as instituições de pesquisa e 

ensino devem cooperar tecnicamente umas com outras, estabelecendo um auxílio mútuo no 

desenvolvimento dos seus respectivos planos. Espera-se também que para o alcance deste 

objetivo as IFES cooperem com o MEC e compartilhem a responsabilidade sobre a gestão da 

carreira e do Plano de Desenvolvimento com o dirigente da IFES e os dirigentes das unidades 

acadêmicas e administrativas, bem como com os dirigentes da área de gestão de pessoas. 

O desenvolvimento na carreira dos TAEs ocorre exclusivamente pela mudança do nível 

de capacitação e de padrão de vencimento, via Progressão por Capacitação Profissional 

(normatizada pelo Decreto nº. 5.707/06 – Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal) e 

Progressão por Mérito Profissional.  
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A Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação, dentro 

do mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação 

em Programa de Capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional, a 

carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de dezoito meses. Já a Progressão por 

mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento (que vai do 1 ao 16, dentro de 

cada uma das classes) imediatamente subsequente, a cada 18 meses de efetivo exercício. 

Silva et al (2014), buscaram entender como são construídos os processos pessoais de 

carreira de servidores com carreiras técnicas de nível superior no setor público. Os autores, 

frente às diferentes perspectivas de carreiras, articuladas no contexto social contemporâneo, 

destacam a estabilidade como o elo chave de atratividade para o ingresso no serviço público e 

chegam a representá-la como um refúgio face às incertezas inerentes ao trabalho 

contemporâneo. Para os sujeitos estudados a estabilidade era um aspecto relevante que os 

motivava a reprogramarem a carreira para além do cargo público que possuíam e ao mesmo 

tempo, representava um elemento de frustrações. A aceitação da estagnação da carreira era 

percebida como “o preço a ser pago” pelas vantagens da estabilidade. A oposição a essa 

estagnação é que leva ao questionamento da estabilidade, e a disposição de se abrir mão dela. 

Surge assim uma lógica distinta de carreira, atrelada ao desempenho individual e à busca por 

novos horizontes profissionais.   

Ainda conforme Silva et al (2014), os servidores públicos estão construindo suas 

perspectivas de carreira independentemente da estrutura organizacional à qual pertencem, em 

alguns casos voltando-se para o contexto privado, e em outros mantendo-se no público. Assim, 

independente da estabilidade no serviço público, buscam outras oportunidades de carreira. A 

partir desse entendimento, pode-se reconhecer que coexistem no setor público profissionais 

com perspectivas distintas de carreira: uma mais tradicional, baseada na premissa da 

estabilidade, da durabilidade e da senioridade na carreira e  outra mais relacional que articula 

elementos da primeira para poder existir. 

Dentro de um contexto de alta rotatividade de pessoal, sobretudo nas IFES, a 

Universidade Federal de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Gestão de Vagas e 

Concursos, identificou a necessidade de mensurar o índice de rotatividade entre os servidores. 

Essas movimentações de pessoal podem ocorrer nas modalidades de remoção, redistribuição, 

cessão, exoneração, exoneração a pedido, ou vacância por cargo inacumulável, descritas a 

seguir. 
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2.9 Tipos de Rotatividade no Setor Público 

 

A remoção é um ato discricionário da Administração Pública, regido por lei específica, 

seja a legislação municipal, estadual ou federal, e é caracterizada pelo deslocamento do 

servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, 

dentro de um mesmo órgão. O processo é descrito na Lei nº 8.112/90 em seu artigo 36, que 

estabelece três hipóteses para remoção: “I – de ofício, no interesse da administração; II – a 

pedido, a critério da administração; III – a pedido, para outra localidade, independente do 

interesse da administração” (BRASIL, 1990). 

A redistribuição também é um ato discricionário da Administração Pública, podendo a 

mesma fazê-la somente a seu interesse e neste caso acontece a liberação do código de vaga com 

o cargo ou somente o código de vaga entre órgãos diversos, consistindo em deslocamento de 

cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no mesmo poder. Este ato está previsto no artigo 

37 da Lei nº 8.112/90 em que exige-se: I - interesse da administração; II - equivalência de 

vencimentos; III - manutenção da essência das atribuições do cargo; IV - vinculação entre os 

graus de responsabilidade e complexidade das atividades; V - mesmo nível de escolaridade, 

especialidade ou habilitação profissional; VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e 

as finalidades institucionais do órgão ou entidade (BRASIL, 1990). Na redistribuição o servidor 

será deslocado para outro órgão ou entidade do mesmo poder público, e mesma esfera do ente 

federativo, enquanto na remoção o profissional será deslocado dentro de um mesmo órgão ou 

entidade do mesmo Poder. 

O instituto da cessão é o afastamento temporário de servidor público, titular de cargo 

efetivo ou emprego público, que lhe possibilita exercer atividades em outro órgão ou entidade, 

da mesma esfera de governo ou de esfera distinta, para ocupar cargo em comissão, função de 

confiança ou ainda para atender às situações estabelecidas em lei, com o propósito de 

cooperação entre as Administrações. 

A exoneração de servidor público pode ser solicitada através de ato formal e a pedido 

do próprio servidor ou por oficio, e é formalizada com a publicação de portaria no Diário Oficial 

da União. A primeira caracteriza-se por ato discricionário/de ofício da própria Administração 

quando da demissão determinada em processo administrativo disciplinar, ou quando não 

satisfeitas às condições do estágio probatório, ou ainda quando, tendo tomado posse, o servidor 

não entrar em exercício no prazo estabelecido.  Em contraponto, a exoneração a pedido é uma 
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forma de vacância de cargo público efetivo, pela manifestação unilateral e expressa do servidor 

em deixar de ocupar cargo na instituição, sem caracterização de natureza disciplinar. 

 Por fim, a modalidade de vacância por posse em cargo inacumulável se dá pelo 

desligamento do cargo público efetivo, o qual é declarado vago em virtude de posse em outro 

cargo inacumulável na mesma esfera administrativa, sem que haja interrupção do tempo de 

serviço público, e mantida a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a União, e 

consequentemente mantidos o tempo previdenciário, férias e a possibilidade de recondução ao 

cargo anterior em alguns casos. 

Ao se falar em rotatividade efetiva, que é a saída de fato do servidor da instituição, deve-

se levar em conta apenas os aspectos das movimentações nas modalidades de redistribuição, 

exoneração, exoneração a pedido e vacância, visto que tanto o instituto da remoção como da 

cessão não desvinculam o servidor de seu órgão de origem, mas tratam-se de arranjos para 

atender necessidades da própria Administração. 

Por certo essa rotatividade resulta em custo tanto na operacionalização de novos 

concursos públicos quanto na capacitação e adaptação de novos servidores frente às demandas 

da instituição.  

Os servidores que deixam as organizações buscam melhores salários, benefícios, e a 

estabilidade que a  carreira pública ainda oferece. No  entanto, as disparidades nos valores de 

benefícios e salários oferecidas via concurso público dentre diversos cargos favorece a 

existência de um ambiente instável quanto à retenção desses profissionais. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

Levando-se em conta que o objetivo da pesquisa é analisar quais as causas da 

rotatividade dos servidores da carreira TAE que se desligaram da Universidade Federal de São 

Paulo, foi realizado um Estudo de Caso.  

Para Gil (2002) um estudo de caso se caracteriza por um estudo profundo de um ou 

poucos objetos, de forma a permitir seu amplo e detalhado conhecimento. Segundo Creswell 

(2007), um estudo de caso se caracteriza pelo estudo de um programa, fato, atividade, uma ou 

mais pessoas, em que os casos são agrupados e o pesquisador utiliza uma variedade de 

procedimentos para coletar os dados. 

Corroborando essa idéia, Yin (2010) aponta que um estudo de caso é “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes”. 

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório, de caráter retrospectivo uma vez que 

os desligamentos se deram em tempo pretérito, e para sua realização optou-se por uma 

metodologia quantitativa com análise das informações obtidas nas entrevistas, no intuito de 

melhor atingir os objetivos propostos.  

Neste estudo, analisou-se o caso específico de um órgão da Administração Pública 

Federal Direta, a saber, a Unifesp (que constituía o próprio campo de atuação desses 

indivíduos), por meio de entrevista telefônica, semiestruturada e orientada pelas questões mais 

utilizadas em Formulários de Pedido de Desligamento. O instrumento de coleta de dados 

continha questões abertas relativas às razões da demissão e opinião sobre as condições de 

trabalho e oportunidades de capacitação à época do desligamento. 

Destaque-se que dados como nome, número de telefone, e-mail e data do desligamento 

dos entrevistados foram obtidos na primeira etapa da coleta de dados. Bancos de dados e 

documentos da instituição foram consultados e, após autorização da área responsável pela 
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gestão de pessoas da Unifesp (ProPessoas), essas informações foram reunidas, verificadas, 

complementadas, consolidadas e analisadas. 

Após a organização das tabelas demográficas realizou-se busca na internet com a 

finalidade de identificar quais foram os órgãos que absorveram os servidores que solicitaram 

seu desligamento por posse e cargo inacumulável e redistribuição. Pesquisou-se em sites 

oficiais como Siape, Diário Oficial da União, Plataforma Lattes e outros sites de outras IFES.  

Durante a entrevista telefônica o pesquisador transcreveu as respostas obtidas para 

posterior análise, o que gerou as categorias empíricas apreendidas e revelou os elementos 

constitutivos de indicadores de gestão de pessoal. Foram montadas tabelas e analisados: tempo 

de serviço, razões da demissão; motivos da demissão; condições de trabalho; opinião sobre a 

instituição; opinião sobre a supervisão; e outros comentários. 

Gil (2008) elenca as principais vantagens da entrevista por telefone, em relação à 

entrevista pessoal: “a) custos muito mais baixos; b) facilidade na seleção da amostra; c) rapidez; 

d) maior aceitação dos moradores das grandes cidades, que temem abrir suas portas para 

estranhos; e) possibilidade de agendar o momento mais apropriado para a realização da 

entrevista; f) facilidade de supervisão do trabalho dos entrevistadores.” Diversos estudos 

metodológicos apontam para conveniências logísticas e outras vantagens práticas de entrevistas 

telefônicas, incluindo maior acesso aos entrevistados geograficamente distantes e  redução de 

custos. 

O estudo de Rocheleau et al. (2012) mostra evidências que entrevistas telefônicas 

concedidas por pessoas detentoras de números de telefones fixos foram bem sucedidas; em 

contrapartida, as entrevistas realizadas por meio de telefones celulares apresentaram desafios 

para a condução das pesquisas no que tange à falta de privacidade ao conceder entrevistas, 

quando o indivíduo se encontra em locais que não permitem salvaguardar sua intimidade. 

Novick (2008) apresenta algumas das preocupações mais comumente articuladas sobre 

entrevistas por telefone, e incluem os desafios para estabelecer relações, a incapacidade de 

responder a pistas visuais e a perda potencial de dados contextuais, ou seja, a capacidade de 

observar o indivíduo em um ambiente de trabalho ou em casa. Para a autora, embora o uso do 

telefone para a coleta de dados ser comum na pesquisa quantitativa e ser uma técnica de coleta 

de dados bem documentada na literatura de pesquisa, ela tem sido considerada uma alternativa 

inferior às entrevistas efetivamente presenciais. 
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Irvine et al (2011) afirmam que as entrevistas por telefone são um pouco mais curtas do 

que as entrevistas presenciais. Por outro lado,  não encontraram diferenças, entre entrevistas 

telefônicas e entrevistas presenciais, na duração, na profundidade e no tipo de respostas obtidas. 

 

 

3.2 Visão Geral  

 

A pesquisa teve o objetivo de traçar o perfil dos entrevistados e analisar a motivação 

destes para se desligarem da instituição. Foram coletados dados quantitativos e  qualitativos por 

meio da pesquisa em documentos organizacionais, bancos de dados do Governo Federal e  da 

própria Unifesp, e também através de entrevistas com servidores técnicos administrativos em 

educação que se desligaram da Unifesp no período de 2013 a 2015. 

 

 

3.3 Delimitação do Estudo  

 

A pesquisa teve como locus a Universidade Federal de São Paulo e cobre o período 

temporal entre 2013 e 2015. A partir do final do ano de 2012 foram migrados para a unidade 

pagadora (UPAG) e gestora do Hospital Universitário da Unifesp somente os servidores ativos, 

conforme imposição do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 

(REHUF), e de acordo com os prazos estabelecidos pela Portaria n.º 4, de 29 de abril de 2008, 

da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, que alterava a execução 

orçamentária e patrimonial dos Hospitais Universitários Federais de Ensino (Unifesp, 2013). 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e novembro de 2016, entretanto os 

dados do ano de 2016 ainda não estavam disponíveis para coleta no momento de realização das 

entrevistas. Dessa forma, o espaço temporal do estudo teve como marco inicial o primeiro dia 

do ano de 2013, ano da criação desta unidade (UPAG) e o marco final, a data de 31/12/2015, 

dia em que o ano civil de 2015 foi finalizado. 
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3.4 Aprovação da pesquisa  

 

Este estudo cumpriu os princípios éticos recomendados para pesquisas envolvendo 

seres humanos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (projeto nº 1.571/15) em 13/01/2016. 

 

 

3.5 Procedimentos de Campo  

 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental nos relatórios de pessoal 

fornecidos pela ProPessoas. Os dados disponíveis para consulta eram relacionados a cadastro, 

números telefônicos, e-mails e publicações oficiais relacionadas ao desligamento de servidores 

da Unifesp entre os anos de 2013 a 2015. Foram também coletados dados disponíveis no 

Sistema de Gestão Virtual da Unifesp, que foi desenvolvido por aplicativos da empresa Oracle, 

e no SIAPE, banco de dados do Governo Federal. Foram consultadas ainda fontes secundárias, 

tais como: artigos científicos; dissertações; teses, entre outros, sobre Rotatividade de Pessoal, 

Gestão de Estratégica de Pessoas, Gestão de Pessoas e temas afins. 

Para Godoy (1995, p.21) a pesquisa documental é constituída do exame de materiais 

de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações complementares. 

A estruturação do roteiro da entrevista por telefone difere do da entrevista presencial, 

haja vista a necessidade de explicitar todas as questões, para que o entrevistador não tenha 

dúvidas durante sua operacionalização e a mensagem chegue de forma precisa ao público-alvo.  

Os entrevistados foram informados inicialmente que o pesquisador principal era 

estudante do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas e Organizações Públicas e também 

servidor lotado na ProPessoas e ainda que os dados da pesquisa eram sigilosos e, portanto, as 

respostas individuais não seriam divulgadas, mas avaliadas apenas pelos pesquisadores. 
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Para elaboração do roteiro de entrevista foi feito um levantamento das questões 

utilizadas frequentemente em Formulários de Entrevistas de Desligamento. A elaboração do 

roteiro de entrevista teve sete etapas descritas no quadro a seguir:  

 

 

Quadro 1 – Etapas da Elaboração do Roteiro de Entrevistas 

 

Sequência Etapas da elaboração do Roteiro 

1 

Por meio de pesquisa virtual no site da “Google” buscou-se por: “modelos de 

formulários de entrevista de desligamentos”, com vistas a observar quais as 

questões mais utilizadas atualmente nesse tipo de entrevistas. A literatura da 

teoria pesquisada e a experiência do autor com a Administração Pública 

brasileira também foram levadas em conta; 

2 
Após criteriosa observação, buscou-se identificar as questões que poderiam 

responder aos objetivos desse trabalho; 

3 
Selecionou-se 05 (cinco) questões que atenderiam ao escopo desta pesquisa e 

passou-se à adaptação das perguntas para o recorte proposto; 

4 
Determinou-se a melhor sequência das mesmas, de modo que a entrevista 

tivesse uma sequência adequada de assuntos; 

5 

Organizou-se as informações de identificação do entrevistador e de 

confidencialidade das respostas colhidas para serem repassadas no início de  

cada entrevista; 

6 

Realizou-se uma pesquisa piloto com 10 (dez) indivíduos que faziam parte da 

amostra do estudo para identificar dificuldades de interpretação, tempo 

dispendido e necessidade de ajustes. 

7 Pequenos ajustes no roteiro foram feitos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O roteiro elaborado explicava o objetivo principal do trabalho, apresentava de forma 

breve o autor da pesquisa e continha cinco questões abertas na seguinte sequência:  
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Quadro  2– Roteiro de Entrevista 

 

 

Roteiro 

Apresentação  

Inicial 

- Bom Dia! Meu nome é Samuel, sou servidor do RH da Unifesp e aluno do 

mestrado de Gestão de Políticas e Organizações Públicas da Unifesp. Estou 

fazendo uma pesquisa para minha dissertação referente a saída de servidores 

da universidade. Estou entrando em contato, via telefone, com todos os 

servidores que saíram daqui nos últimos 3 anos e gostaria muito que você 

me ajudasse.  

- Pode falar agora no celular ou tem algum número fixo para poder te ligar? 

- Qual melhor horário para te ligar? 

- Antes de iniciar quero esclarecer que essa pesquisa é sigilosa, as respostas 

individuais não serão divulgadas, serão avaliadas apenas por mim e por meu 

orientador e tabuladas juntamente com as respostas de todos os 

entrevistados, fique tranquilo (a). 

Sequência Questões Abertas 

1 Qual(is)  o motivo(s) que o levaram a sair da Unifesp? 

2 Qual sua opinião sobre as condições de trabalho na Unifesp? 

3 Como descreveria sua relação com a chefia na época do desligamento?  

4 Como descreveria seu relacionamento com os colegas de trabalho? 

5 

Você participou de eventos de capacitação e/ou treinamentos que 

contribuíssem para seu crescimento profissional? Quais? 

 

Agradecimentos pela participação do entrevistado. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

3.6 Procedimentos das Entrevistas Telefônicas 

 

As entrevistas telefônicas foram realizadas no período entre 29 de setembro a 30 de 

novembro de 2016. As mesmas foram em sua maioria conduzidas de segunda a sexta no horário 

das 10h às 19h, aos sábados entre 9h e 12h, quando o entrevistado solicitou as entrevistas foram 

agendadas em outros horários durante a semana. Os roteiros, em formato Excel, eram 

preenchidos pelo entrevistador durante e imediatamente após as entrevistas. 
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 A primeira tentativa de contato era feita no número de telefone fixo do cadastro do 

servidor, e em seguida no número do celular.  Muitos dos números de telefones, tanto fixos 

como celulares, desses ex-servidores estavam desatualizados no momento da realização da 

coleta de dados.  

De toda a população do estudo, não foi possível estabelecer contato com 78 (setenta e 

oito) ex-servidores, pois eles não atenderam às três tentativas de ligações. Este grupo totalizou 

45,8% dos elementos da população e não pode ser entrevistado. Do universo de 170 (cento e 

setenta) indivíduos ex-servidores, houve contato com 91 (noventa e um) sujeitos dos quais: 07 

(sete) solicitaram contato em outro horário e em novas chamadas não mais atenderam os 

retornos de ligação do pesquisador, e 01 (um) recusou-se a participar da entrevista. 

 Dessa forma de um universo de 170 sujeitos, pode-se considerar que a amostra foi 

composto por 83 (oitenta e três) entrevistas completas. 

 

 

3.7 Procedimentos de Análise de Dados  

 

De início é importante ressaltar que, após a finalização das entrevistas telefônicas, as 

respostas transcritas nas planilhas do Excel foram consolidadas para posterior análise. Foi 

realizada uma análise detalhada das respostas e foram construídas categorias para classificação 

do conteúdo obtido nas entrevistas telefônicas. No final do processo a base de dados foi 

verificada, a categorização foi consolidada e os dados puderam ser analisados por meio de 

técnicas estatísticas. 

Exemplos da categorização são apresentados na Figura seguinte.  
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Quadro 3 – Categorização das Respostas para Análise Quantitativa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Hair et al (2009), qualquer amostra deve ter no mínimo vinte observações para 

cada grupo, totalizando um mínimo global de quarenta observações, considerando que a 

variável dependente é binária, a amostra deve ser no mínimo superior ao número de variável 

independentes. Entretanto, ainda segundo Hair apud Hsieh (1989), o número de variáveis 

independentes não é importante para o tamanho da amostra. Essas recomendações são mais 

voltadas para os estudos epidemiológicos, que usualmente lidam com uma população infinita. 

Dessa forma, não é importante o tamanho da população. Mas para estudos organizacionais, por 

tratar comumente com populações finitas, essa questão torna-se relevante para que seja possível 

fazer inferências sobre elas. 

Ademais, sendo as variáveis de percepção das respostas da entrevista telefônica do tipo 

qualitativas, para uma análise consistente o mais adequado foi considerá-las com conceitos 

gerais e elencá-las em categorias para analisá-las como estatísticas descritivas. Portanto, a 

análise desse estudo é importante porque "o conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa" (Chizzotti, 2003, p. 79). 

Para Huot (2002) a estatística descritiva pode ser considerada como um conjunto de 

técnicas analíticas utilizado para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada 

Entrevistado 

Pergunta 1  - Qual(is) o motivo(s) 

que o levaram a sair da unifesp? 

 

Categoria/ 

Escala 

Pergunta 2 - Qual sua opinião 

sobre as condições de trabalho 

na Unifesp? 

 

Categoria/ 

Escala 

Entrevistado 1 
1. Tinha carga horária extensa em 2 

lugares, preferiu sair. 
SOBRECARGA 

2. Muito ruim, sempre faltava 

pessoal e material básico.  
PESSIMA 

Entrevistado 2 

1- Era recém-formada passou 

concurso, assustou com a realidade 

do hospital e as condições do SUS.  

NÃO 

ADAPTAÇÃO 

 2- Péssimas, não tinha material, 

não tinha local adequado.  
PESSIMA 

Entrevistado 3 

1 - Prestei o concurso quando estava 

desempregado e saí em virtude de 

aprovação em concurso com 

remuneração maior 

FINANCEIRO 
2 - De modo geral achava boa, 

mas era possível melhorar 
BOA 

Entrevistado 4 

1- Por problemas de saúde da mãe 

era difícil se deslocar todos os dias 

para Unifesp  

SAÚDE 
2- Era razoável, não tive muitos 

problemas. 
RAZOAVEL 
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investigação, que são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos. Pretende 

proporcionar relatórios que apresentem informações sobre a tendência central e a dispersão dos 

dados. 

 

3.8 Tratamento dos Dados da Amostra e Testes de Normalidade 

O tratamento dos dados coletados dos servidores que integravam o universo do estudo, 

obtido junto a ProPessoas, incluiu duas etapas principais. Na primeira etapa foi feita uma análise 

estatística com foco na descrição da amostra em relação às variáveis de interesse do estudo. 

Nesta etapa foi observada a frequência dos dados demográficos dos servidores ativos da 

Unifesp e também dos dados dos servidores que se desligaram. Em alguns casos também foram 

calculadas as médias e os desvio padrões.  

Na segunda etapa foram analisadas as respostas das cinco perguntas abertas realizadas 

nas entrevistas telefônicas. O conteúdo das entrevistas está relacionado com o objetivo geral e 

com o terceiro objetivo específico desta pesquisa, a saber: analisar as causas da rotatividade dos 

servidores da carreira TAE que se desligaram da Unifesp e verificar a percepção dos servidores 

egressos quanto ao clima organizacional, condições de trabalho e oportunidades de capacitação 

à época do desligamento, respectivamente. 

Nesta etapa as respostas dos entrevistados foram transcritas numa planilha do software 

Microsoft Excel e, as respostas foram analisadas e, com o apoio da literatura sobre o tema, 

foram compiladas em categorias. Os resultados da categorização foram inseridos na referida 

planilha e posteriormente foram transportados para o pacote estatístico Statistical Package for 

Social Sciences - SPSS 20.0, que foi utilizado para a realização de testes de hipóteses 

paramétricos de forma a verificar possíveis associações entre as variáveis. 

Aplicou-se o teste de Qui-quadrado para análise de associação entre as categorias, 

contudo, o nível de significância foi menor que o percentual mínimo fixado (0,05%), sendo as 

diferenças observadas apenas descritivas e decorrentes de flutuações normais. Por se tratar de 

uma amostra maior que 50, o teste Kolmogorov-Smirnov também foi utilizado para verificar a 

normalidade das variáveis demográficas. Para complementar a análise, foram realizados testes 

paramétricos cujos pressupostos contemplam a normalidade da amostra (Hair, 2009).  
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4 CONTEXTO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

PESQUISADA 

 

 

4.1 Universidade Federal de São Paulo  

 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criada por 

meio da Lei nº 8.957 (BRASIL, 1994) que transformou a Escola Paulista de Medicina em 

universidade e deu início a um grande processo de expansão. A partir do ano de 2006 novos 

cursos de graduação e novos campi foram criados e a universidade que atuava até então 

especificamente na área da saúde, passou a abranger diversas áreas de conhecimento. Nesse 

ano, o primeiro campus da expansão, Baixada Santista, iniciou suas atividades com cursos de 

Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.  

Em 2007, ano de maior expansão da universidade três novos campi iniciaram suas 

atividades: Campus Diadema com os cursos de Farmácia/Bioquímica, Ciências Biológicas, 

Ciências Químicas e Farmacêuticas, Química e Engenharia Química; Campus Guarulhos com 

cursos na área de humanidades: História, Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Letras e 

História da Arte; e o Campus São José dos Campos com cursos de Ciências da Computação e 

Ciência e Tecnologia.  

No final do ano de 2010 a universidade inaugurou o prédio da Administração Central, 

transferindo todas as atividades da reitoria, seus órgãos assessores e pró-reitorias, que até então 

eram realizadas no âmbito do Campus São Paulo. O último campus da expansão, Osasco, foi 

inaugurado em 2011 com a criação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais. Nesse mesmo ano iniciaram também as atividades da 

Unidade de Extensão Santo Amaro, vinculado ao Campus São Paulo.  

Este estudo mantém seu foco na estrutura de todos os campi da universidade, incluindo 

o Hospital Universitário, sem subdividi-la, tratando-a em sua totalidade.  
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Haja vista as políticas governamentais de reposição automática tanto de Professor de 

Magistério Superior quanto de Técnico-administrativo em Educação a rotatividade de pessoal 

nos últimos anos se intensificou. A porcentagem das principais causas da rotatividade na 

Unifesp nos últimos três anos, numa contagem de todos os cargos, temos que 49% dos 

desligamentos são por vacância, ou seja, para ingresso em outro cargo público; 33% por 

exoneração a pedido por motivos individuais; e 21% são por redistribuição para outro órgão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, este capítulo apresentará a descrição do perfil dos servidores que se 

desligaram voluntariamente da Unifesp entre os anos de 2013 a 2015. A descrição da amostra 

utilizada no presente estudo será comparada com o universo dos servidores do estudo de caso 

naquelas características nas quais existem dados disponíveis. Por fim, serão descritos os 

resultados da análise. 

 

5.1 Perfil Demográfico 

 

Antes de tudo, cabe pontuar que houve o desligamento voluntário de 228 (duzentos e 

vinte e oito) servidores, incluindo ambas as carreiras (Magistério Superior e Técnico-

Administrativo em Educação), como se pode observar na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Desligamentos Voluntários na Unifesp 

 

Carreira 
Ano de Desligamento 

Total % 
2013 2014 2015 

TAE’s 51 63 56 170 74,5 

Docentes 21 21 16 58 25,4 

Total 76 85 72 228 100 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados junto à ProPessoas, 2016. 

 

Os TAEs são servidores que compõem o processo de desenvolvimento das atividades 

meio e não das atividades fim da universidade, correspondendo a aproximadamente 72% do 

quadro de servidores ativos da Unifesp. Considerando essa informação, era esperado que do 

total geral de desligamentos voluntários nos três anos estudados, a maioria se concentrasse na 
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carreira TAE, o que pode ser observado, pois 74,5%, desses desligamentos se deram nessa 

carreira. 

No ano de 2013 houve 51 (cinquenta e um) desligamentos de TAEs o que se considerado 

o número de servidores ativos dessa carreira no período, isto é, da força de trabalho, 

percentualmente temos que 1,5% desse total se desligaram voluntariamente. Em 2014, ano com 

maior incidência de desligamentos, esse número passa para 63 (sessenta e três) correspondendo 

ao percentual de 1,6%, e em 2015 esse número é de 56 (cinquenta e seis), correspondendo a 

1,4% do total da força de trabalho, como se pode observar na tabela a seguir: 

Tabela 2 – Força de Trabalho TAEs  X Desligamentos Voluntários 

                                                 TAEs  

Período 2013 2014 2015 

Quadro Ativo de TAES  3.272 3.826 3.934 

Desligamentos Voluntários 51 63 56 

Total % 1,5 1,6 1,4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados junto à ProPessoas, 2016. 

 

Tomando por base a fórmula utilizada por Milkovich e Boudreau (2000), para calcular 

o índice de rotatividade nesses três anos, deve-se somar o total de desligamentos voluntários 

com os valores referentes a aposentadorias, demissões ex-officio sem justa causa e falecimentos 

ocorridos no período. As demissões ex-officio sem justa causa são demissões aplicadas pela 

Administração por abando de cargo.   

A fórmula para cálculo da Rotatividade é: número total de desligamentos multiplicados 

por 100 e divido pelo total de funcionários/servidores em atividade: 

 

 

 

Para ser aplicada a fórmula foram considerados todos os desligamentos ocorridos entre 

TAEs nesses anos, como demonstrado na tabela a seguir: 

 

 

     Rotatividade = nº total de desligamentos x 100 

Total de funcionários/servidores 
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Tabela 3 – Rotatividade na Carreira TAE 

Tipo Desligamento 
Ano de Desligamento 

Total 
2013 2014 2015 

Desligamentos Voluntários 51 63 56 170 

Demissões Ex-Officio 0 03 09 12 

Aposentadoria 25 27 22 74 

Falecimentos 03 02 03 08 

Total 79 95 90 264 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados junto à ProPessoas, 2016. 

 

Aplicando a fórmula, pode-se chegar aos seguintes índices anuais de rotatividade: 

 

Tabela 4 – Índice de Rotatividade na Carreira TAE 

Período 2013 2014 2015 

Desligamentos 79x100 95x100 90x100 

Quadro Ativo TAEs /3.272 /3.826 /3.934 

Total % 2,4 2,4 2,2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados junto à ProPessoas, 2017. 

 

O percentual manteve-se praticamente inalterado entre 2,4% e 2,2%, apesar do aumento 

de 20% no aumento da força de trabalho devido às novas vagas de concursos. Desde o ano de 

2013 o número total de servidores vem crescendo. Somente nos três anos a que se refere o 

estudo o crescimento médio da força de trabalho foi de aproximadamente 16,8%. No ano de 

2014 foram nomeados 762 (setecentos e sessenta e dois) TAEs aprovados nos dois concursos 

públicos realizados naquele ano. 
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Esse crescimento veio suprir não somente a rotatividade dos servidores, mas também as 

vagas criadas no contexto da expansão dos campi da Unifesp, como já comentado no referencial 

teórico e na caracterização do órgão, item 4.1 deste estudo.   

Os dados estatísticos disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (2015) podem explicar o 

fenômeno da rotatividade no contexto brasileiro.  

A taxa de rotatividade no Brasil entre os anos de 2004 e 2013 teve uma variação 

relativamente pequena, apesar de ter crescido nos últimos 10 anos. De qualquer forma, é 

importante notar que a taxa de rotatividade no Brasil manteve-se praticamente constante entre 

os anos de 2010 e 2013. A alteração mais marcante foi a forte expansão da participação das 

demissões voluntárias, aquelas realizadas a pedido do empregado, que passaram de 16,8% do 

total de desligamentos em 2003 para 28,6% em 2013.  

 

Gráfico 2 – Médias Anuais das Taxas Mensais de Rotatividade no Mercado Formal de Trabalho 

no Brasil 2004-2013. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, 2015. 

 

O índice de rotatividade da Unifesp, em comparação com a média brasileira, é bem 

menor, ficando pela metade do índice nacional mensurado em 2015 que foi de 4,1%. 
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5.2 Perfil da Amostra 

 

Este tópico relaciona-se com o primeiro objetivo específico deste estudo, de investigar 

o perfil demográfico dos servidores TAEs que se desligaram voluntariamente da Unifesp no 

período entre 2013 e 2015. O universo da pesquisa é composto por 170 servidores TAE’s que 

se desligaram voluntariamente da instituição no período compreendido entre 01 de janeiro de 

2013 a 31 de dezembro de 2015.  

A amostra contou com número de 82 (oitenta e dois) sujeitos que responderam a 

entrevista. Foi observada uma distribuição homogênea entre os gêneros: 51,2% do gênero 

feminino e 48,8% do gênero masculino. Trazendo isso em números, 87 (oitenta e sete) mulheres 

e 83 (oitenta e três) homens se desligaram da Unifesp, no período em questão.  

 Do total de 3.934 servidores ativos em 2015, último ano do estudo, 2.491 eram do sexo 

feminino e 1.443 do sexo masculino, isto é 63,3% da força de trabalho nessa carreira era do 

sexo feminino. A incidência dos desligamentos na amostra foi praticamente a mesma em ambos 

os sexos. Isso indica que, levando-se em consideração a composição por sexo da população em 

estudo, ocorreu uma rotatividade maior entre os servidores do sexo masculino e menor entre os 

servidores do sexo feminino. Apesar dos homens serem apenas um terço dos servidores ativos 

eles foram responsáveis por praticamente metade dos desligamentos voluntários que ocorreram 

no período estudado. Esses dados podem ser melhor visualizados no gráfico a seguir:  

 

  



60 

 

   

 

Gráfico 3 –  Quadro Comparativo de Servidores Ativos e Amostra por Gênero em 2015 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

O perfil demográfico do quadro ativo da Unifesp é majoritariamente do sexo feminino 

o que não está alinhado com o perfil dos servidores do Executivo Federal em que 60% da 

população é do sexo masculino e 40% do sexo feminino, conforme representado a seguir pelo 

infográfico do Boletim Informativo referente ao mês de dezembro de 2016, disponibilizado 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

 

 

 

  

63,3

51,2

36,7

48,8

0

10

20

30

40

50

60

70

Servidores Ativos Amostra

Femino

Masculino



61 

 

   

 

Figura 1. Infográfico Painel Servidores da União - Dezembro 2016. 

 

 

Fonte: Ministério do Planejamento. Dezembro, 2016.  

 

Dentre a distribuição da amostra com relação à idade pode-se verificar que a faixa etária 

entre 26 e 35 anos correspondeu a 52,4% dos desligamentos voluntários. No período em 

questão, se desligaram 13 servidores com até 25 anos; oitenta e nove, com idade entre 26 e 35 

anos; quarenta e sete, com idade entre 36 e 45 anos; dezesseis, com idade entre 46 e 55 anos; 

cinco, com idade acima de 55 anos.  

É possível observar que a média de idades da amostra não acompanha o perfil 

demográfico dos servidores ativos da Unifesp. A maior concentração de servidores da 

universidade está na faixa de idade dos 26 aos 30 anos, como se observa no gráfico a seguir, 

elaborado com base nos dados referentes ao mês de dezembro de 2016, disponibilizados no 

Boletim Informativo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O perfil etário da 

amostra também mostra uma maior frequência na mesma faixa etária. Mas os números 

percentuais da população e da amostra são bastante diferentes, enquanto no quadro geral de 
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servidores a faixa etária de 26 a 30 anos corresponde a cerca de 30% dos indivíduos, na amostra 

o percentual de pessoas neste grupo etário é superior a 50%. Em todas as faixas etárias até 45 

anos o percentual da amostra é superior ao percentual populacional, o que indica uma maior 

rotatividade entre os funcionários mais jovens. Este resultado é coerente com resultados de 

pesquisa, que investigam a atuação profissional dos jovens, que apontam uma maior 

rotatividade neste grupo, fenômeno que tem se intensificado nos últimos anos. 

 

Gráfico 4 – Distribuição por Faixas Etárias do Quadro de Servidores Ativos da Unifesp  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

Rodrigues (2015) em seu estudo sobre a rotatividade de servidores públicos na 

Universidade Federal de Pernambuco, sugere que a maioria dos desligamentos na faixa etária 

até os 35 anos de idade, pode ter relação com o que foi explicado por Bergue (2014) e Paiva 

(2014) no que diz respeito à Geração Y. Segundo esses autores, estes profissionais possuem 

características semelhantes no sentido de buscar crescimento e sucesso rápido, de modo que 

costumam passar por diversas organizações ao longo dos anos. 

A média de idade dos servidores TAE’s que se desligaram da Unifesp, no período entre 

2013 e 2015, é de aproximadamente 35 anos, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 5 –  Tipo de Desligamento x Faixa Etária 

 

Motivo da Rescisão 
Média de 

Idade 

Quantidade de 

Servidores 
Desvio Padrão 

Exoneração a Pedido 34,8 70 7,16 

Posse em Cargo Inacumulável 33,2 67 8,27 

Redistribuição 40,6 33 9,39 

Total 35,3 170 8,47 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Outro ponto a ser considerado é que os tipos de desligamento voluntário para esses 

servidores na faixa etária entre 26 e 35 anos são posse em cargo inacumulável, exoneração e 

redistribuição, respectivamente. Como demonstrado no resultado estatístico a seguir, pode-se 

observar que a maior porcentagem de desligamentos ocorre nessa faixa etária: 

 

 

  



64 

 

   

 

Gráfico 5 – Distribuição por Faixa de Idade x Tipo Desligamento 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Dentre a análise da escolaridade pode-se observar que 50,0% dos servidores que se 

desligaram voluntariamente possuíam nível superior; seguido de 23,5% de sujeitos que 

possuíam a conclusão do ensino médio; em seguida 15,9% de posse de diploma de 

especialização; 8,2% com diploma de mestrado, seguidos de 1,2% com doutorado e, por fim, o 

percentual de 1,2% com o ensino fundamental. 

Desse cenário, firmado a partir dos dados coletados do sistema da ProPessoas, deve-se 

destacar que a escolaridade em questão é a última dada pelo servidor e vigente à época do 

desligamento, o que pode diferir da escolaridade exigida para ingresso no cargo, vinculada ao 

edital do concurso correspondente. 
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Gráfico 6 – Distribuição da Escolaridade entre Servidores Ativos e Amostra 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

O plano de carreira dos TAEs, desde o ano de 2005, com a implementação da Lei n° 

11.091 (PCCTAE), contempla o aumento percentual sobre a remuneração em função do 

aumento da escolaridade do ocupante do cargo, denominado Incentivo à Qualificação. A partir 

da implementação desta lei o nível de escolaridade dos servidores vem aumentando 

continuamente, o que tem levado a um fenômeno crescente de servidores com escolaridade 

acima da exigido pelo cargo. 

Chama à atenção a existência de uma quantidade significativa de sujeitos com doutorado 

e mestrado no quadro ativo de servidores, conforme pôde ser constatado no gráfico anterior. 

Verifica-se uma menor rotatividade dos servidores da amostra com nível de doutorado. Esse 

resultado pode estar relacionado com a configuração atual do plano de carreira que incentiva o 

incremento da escolaridade do quadro funcional e estimula a permanência, especialmente em 

maiores níveis de escolaridade. É importante frisar que o percentual de aumento é crescente na 

medida que o nível de escolaridade aumenta, conforme pode ser verificado na Tabela 6, a 

seguir. A aquisição do título de doutorado garante um percentual de aumento de 75% em relação 

a remuneração básica, elevando o nível salarial do servidor a valores maiores do que aqueles 

pagos em diversas instituições, configurando-se assim como um estímulo à permanência na 

organização influenciando negativamente os índices de rotatividade voluntária.  
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Tabela 6 – Percentuais de Incentivo à Qualificação 

 

Nível de escolaridade 

formal superior ao 

previsto para o exercício 

do cargo 

Área de 

conhecimento 

com relação 

direta 

 

Diferença % entre o 

nível anterior 

Ensino fundamental completo 10%  

Ensino médio completo 15% 5% 

Ensino médio 

profissionalizante ou ensino 

médio com curso técnico 

completo 

20% 5% 

Curso de graduação completo 25% 5% 

Especialização, com carga 

horária igual ou superior a 

360h 

30% 5% 

Mestrado 52% 22% 

Doutorado 75% 23% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre os servidores que compõem a amostra 21,2% são de nível C (nível fundamental), 

46,4% de nível D (nível médio) e 32,3% de nível E (superior). Observa-se ainda que a maioria 

dos servidores do universo em estudo continuaram avançando em sua escolaridade, pois 94,4% 

dos servidores de Nível C (admissão com conclusão ensino fundamental) desligaram-se com 

escolaridade superior ao exigido, sendo: ensino médio (33,3,5%), graduação (47,2%) 

especialização (8,3%) e mestrado (5,5%).  

De igual modo 64,5% dos servidores de nível D (admissão com conclusão do ensino 

médio) à época do desligamento possuíam: graduação (45,5%), especialização (16,4%) e 

mestrado (2,5%).  

Os servidores do último nível da carreira TAE, o nível E (admissão com diploma de 

graduação), também tiveram 41,8% de servidores desligados com formação superior ao exigido 

para o cargo: especialização (20%), mestrado (18,1%) e doutorado (3,6%) como se pode 

constatar pela tabela a seguir.  
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Tabela 7 –Qualificação por Nível 

Nível 

QUALIFICAÇÃO 

Total % 
Fundamental 

Ensino  

Médio 
Superior Especialização Mestrado Doutorado 

C 2 12 17 3 2 0 36 21,1 

D 0 28 36 13 2 0 79 46,4 

E 0 0 32 11 10 2 55 32,3 

Total 2 40 85 27 14 2 170 100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017 

 

Como se pode observar no quadro a seguir, no ano de 2015 um total de 71,2% dos TAE’s 

(somados os servidores com graduação, especialização, mestrado e doutorado) do quadro ativo 

de servidores possuía graduação ou titulação superior: 

Quadro 4 – Escolaridade dos Servidores Ativos da Unifesp no Ano de 2015 

 

Escolaridade - Quadro Ativo de Servidores TAES por Sexo – Ano 2015 

Escolaridade Feminino Masculino Total % % 

Acum. 
Doutorado 223 226 449 11,4 11,4 

Mestrado 255 139 394 10,0 21,4 

Especialização 783 396 1.179 30,0 51,4 

Ensino Superior 484 294 778 19,8 71,2 

Ensino Médio 604 305 909 23,1 94,3 

Fundamental Completo 86 58 144 3,7 97,9 

Fundamental Incompleto 56 25 81 2,1 100,0 

Total 2.491 1.442 3.934 100 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base Relatório de Gestão da Unifesp, 2015 

 

Por outro lado, levando em conta o nível do cargo no que tange à escolaridade, vale 

ressaltar que os servidores de nível “D”, com admissão vinculada ao ensino médio ou médio 

profissionalizante, foram a categoria TAE que mais rescindiu seu vínculo com a universidade, 

apesar de não ser a categoria com maior número de servidores. Os 79 (setenta e nove) servidores 

TAES de nível “D”, que se desligaram voluntariamente, correspondem a 46,5% dos 
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desligamentos voluntários no período em análise, esse resultado indica que este grupo é o que 

comparativamente tem maior rotatividade. 

O quadro ativo da Unifesp é composto em sua maioria por funcionários que ocupam 

cargos cujo requisito mínimo de escolaridade é o curso superior completo (Nível E). Já a 

amostra teve um perfil diferente, e o Nível D (requisito mínimo de escolaridade é o ensino 

médio completo) foi aquele com um maior número de entrevistados, como pode ser observado 

no gráfico a seguir. Muitos ocupantes de cargos do Nível D possuem curso superior. O resultado 

encontrado pode apontar para a existência de uma maior insatisfação deste grupo. o que pode 

estar relacionado as características do trabalho, que provavelmente estão aquém da capacidade 

de diversos servidores, o que poderia ocasionar uma frustação por parte do servidor no exercício 

de suas funções. 

 

Gráfico 7 – Distribuição por Nível entre Servidores Ativos x Amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Vale destacar que entre os desligamentos nos três níveis da carreira denominados “C,” 

“D” e “E”, observa-se ainda um ponto em comum: a maioria dos servidores que se desligaram 

voluntariamente nesses três níveis possuía diploma de graduação ou escolaridade superior, 

como se pode observar no gráfico a seguir: 
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Gráfico 8 – Distribuição Qualificação/Escolaridade por Nível  

  

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Marconi (1997) enfatiza a ideia de que as pessoas realizam concurso para níveis 

fundamental e médio e continuam a estudar para outros concursos cujos cargos são mais 

compatíveis com seu grau de escolaridade. 

O enorme avanço das tecnologias de aprendizagem nos últimos anos pode ser outro fator 

que pode ter influenciado na evolução no nível de qualificação dos servidores TAE’s. As 

diversas plataformas de aprendizagem na rede mundial de computadores são utilizadas para a 

capacitação formal, com uma gama muito grande de cursos de graduação e especialização na 

modalidade à distância, dessa forma as facilidades tecnológicas podem ser um dos fatores que 

contribuíram para a alteração do perfil profissional dos TAE’s, na direção de um aumento da 

escolaridade formal, nos últimos anos.  

Dentre os cargos em que mais se observa a rotatividade efetiva por desligamento 

voluntário, 30% das vagas são ocupadas por servidores no cargo de Assistente em 
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1
,2

7
,1

1
6

,5

1
0

,0

2
1

,2

1
8

,8

1
,8

7
,7

6
,5

1
,2

1
,2

5
,9

1
,2

0

5

10

15

20

25

NÍVEL C NÍVEL  D NÍVEL E

Fundamental

Ensino Médio

Superior

Especialização

Mestrado

Doutorado



70 

 

   

 

auxiliares em administração, 4,1% por técnicos de enfermagem, 3,5% por técnicos em assuntos 

educacionais, 2,4% por secretários executivos, 2,3% por enfermeiros, 2,3% por 

arquitetos/engenheiros, 1,8% por administradores, 1,8% por bibliotecários e os demais 21, 5% 

estão distribuídos em diversos cargos (cargos com dois ou menos desligamentos): 1 biomédico, 

1 psicólogo, 2 auditores, 1 jornalista, 1 economista, 1 contador, 2 auxiliares de 

veterinária,/zootecnista, 1 estatístico, 1 assistente de laboratório, 1 técnico de radiologia, e 1 

técnico de nutrição e dietética; como se observa no gráfico seguinte:  

 

Gráfico 9 – Distribuição da Amostra por Cargo 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

O quadro de TAE´s da Unifesp tem características únicas quando comparado com o 

quadro de outras instituições públicas, esta diferenciação existe mesmo quando a comparação 

é feita apenas com instituições públicas de ensino superior. Mais da metade do quadro funcional 

de TAE´s da Unifesp é composta por médicos e auxiliares de enfermagem. Esta realidade é 

explicada pela história da Unifesp, que sempre teve sua atuação marcada pela prestação de 

serviços de qualidade na área de saúde. O Hospital São Paulo e o Campus São Paulo são 

responsáveis por uma quantidade significativa de atendimentos à população da Região 

Metropolitana de São Paulo e pela formação de profissionais de diferentes especialidades e 

níveis de formação na área de saúde. Esta realidade tem reflexos no quadro de servidores ativos, 

conforme pode ser constatado no gráfico 11. 
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 Já o perfil de cargos da amostra é bastante distinto do perfil de cargos da população, o 

cargo de assistente administrativo teve a maior quantidade de servidores que se desligaram 

voluntariamente. O alto percentual de rotatividade no cargo de assistente em administração era 

esperado uma vez que ele corresponde a 21,4% da força de trabalho na Unifesp, ficando atrás 

apenas dos auxiliares de enfermagem com 24,5% e dos médicos com 28,7%, ambos ligados à 

área da saúde, especificamente ao Hospital São Paulo. Mas, a participação dos assistentes 

administrativos na amostra foi 8,6 pontos percentuais superior ao encontrado na população. 

Este resultado aponta para a necessidade de uma atenção especial para este grupo de 

servidores por parte da instituição. Outro fator a ser considerado diz respeito às atribuições 

administrativas desse cargo que corresponde a maioria das demandas administrativas e técnicas 

da universidade. O plano de carreiras PCCTAE descreve as atividades do cargo de Assistente 

em Administração com terminologias muito amplas sem definição exata do que seja, a exemplo 

de: “dar suporte administrativo e técnico...”; “executar serviços nas áreas de escritório”; 

“assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”, isto é, não há descrição das 

atividades do cargo de forma taxativa, o que deixa em aberto a atuação desses profissionais, 

podendo ser um fator de insatisfação, o que pode propiciar uma maior evasão desse grupo 

funcional.  

Outro resultado que chama a atenção é que entre os servidores ativos, 95,8% ocupam 6 

tipos de cargos (médico, auxiliar de enfermagem, assistente de administração, técnico em 

enfermagem, enfermeiro e técnico de laboratório), já na amostra pesquisada esses cargos foram 

responsáveis por apenas 63,6% dos casos de desligamentos voluntários. O resultado revela que, 

comparativamente, a rotatividade é mais frequente em cargos com uma menor quantidade de 

servidores, apontando a importância de que a Unifesp direcione ações voltadas para este grupo 

de servidores. 
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Gráfico 10 – Distribuição Principais Cargos TAE’s - Servidores Ativos x Amostra 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Com relação ao local de lotação, notadamente há uma concentração de servidores em 

São Paulo. Os três locais de lotação da cidade de São Paulo: Hospital São Paulo, Campus São 

Paulo e reitoria, concentram 73,6% dos servidores ativos. A divisão entre estes é a seguinte: 

14,1% lotados na reitoria, 27,0% lotados no Campus São Paulo e 32,3% lotados no Hospital 

São Paulo. A lotação no Hospital é a maior dentre todos os locais. 

As unidades universitárias com maior número de desligamento foram respectivamente 

32,3% Hospital São Paulo; 27% campus São Paulo; 14,2% Reitoria; 8,9% campus Guarulhos; 

8,9% campus Diadema, 2,9% campus São José dos campos, 2,9% campus Osasco e 2,9% 

campus Baixada Santista. A disparidade percentual demonstrada tanto no Hospital São Paulo e 

no campus São Paulo estão relacionadas com o fato de estas unidades possuírem a maior 

concentração de servidores TAES, até mesmo por serem as unidades mais antigas e que deram 

origem à universidade. Mas o percentual de desligamentos voluntários do Hospital São Paulo 

(32,4%) é significativamente menor do que o percentual de TAE´s lotados nesta unidade 

(51,2%). 
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Gráfico 11 – Distribuição Servidores Ativos e Amostra por Campus  

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Das três modalidades de desligamento voluntário analisadas, a exoneração a pedido, que 

representa o fim do vínculo estatutário do servidor, foi a mais solicitada e correspondeu a 41,7% 

dos pedidos, seguida de 39,4% da modalidade de posse por cargo inacumulável, e 19,4% da 

modalidade de redistribuição para outras IFES. 

Percebe-se ainda que, quanto ao tipo de desligamento, a exoneração a pedido se 

sobressai das demais, sobretudo no HSP. Todos os sujeitos com cargo de médico que se 

desligaram de forma voluntária, pediram exoneração, bem como a maioria dos sujeitos no cargo 

de assistente de enfermagem. Existe grande probabilidade de que estes servidores migraram 

para a iniciativa privada, uma vez que não solicitaram vacância por posse em cargo 

inacumulável e nem redistribuição para outra IFE.  
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Este resultado pode estar relacionado com o fato de que existe no país uma carência de 

profissionais de saúde, em especial de médicos e trabalhadores da área de enfermagem, situação 

que aumenta a quantidade de vagas existentes no mercado de trabalho para este perfil 

profissional, aumentando assim as oportunidades existentes, o que propiciaria uma maior 

rotatividade entre esses profissionais. 

Gráfico 12 – Distribuição Modalidade de Desligamento por Campus 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017 

 

Outra característica da amostra em estudo a ser destacada é quanto à carga horária dos 

servidores em rotatividade. Constata-se que 153 indivíduos, isto é, 90,6% da população 

estudada tinha sua carga horária de trabalho no regime convencional estatutário de 40 horas 

semanais, o que pode ter contribuído para o desligamento de parte desses servidores em função 

de pedidos de redistribuição e de posse em cargo inacumulável, uma vez que à época do 

desligamento desses servidores já era uma realidade em diversas IFES, inclusive localizadas no 

município de São Paulo e região, a carga horária flexibilizada de 30 horas para TAE’s, como é 

o caso da UFABC e do IFSP.  
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final de 2016 o projeto piloto se encontrava em fase final com adesão de 36 setores, com 1.397 

servidores realizando a nova modalidade de jornada de trabalho.  

A grande adesão aponta um importante grau de interesse dos TAE’s por essa carga 

horária, em todos os setores que adotaram a jornada de trabalho flexível as atividades foram 

distribuídas entre os servidores do setor de forma homogênea com o objetivo de possibilitar o 

atendimento ao público em 12 horas ininterruptas. Os gráficos a seguir apresentam dados 

quantitativos e percentuais de servidores nos diferentes tipos de jornada de trabalho. 

Gráfico 13 –  Dados Quantitativos de TAE’s Ativos por Carga Horária nos anos de 2013 e 2016 

  

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 14 –  Distribuição de Servidores Ativos e Amostra por Carga Horária 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017 

 

Dos 170 servidores da amostra apenas cinco cumpriam jornada de 30 horas semanais à  

época dos desligamentos, o que era esperado visto que o Projeto Piloto de Flexibilização da 

Jornada iniciou-se gradativamente no ano de 2014. 

Quanto ao tempo de permanência dos servidores que solicitaram desligamento da 

Unifesp, observou-se um alto percentual de 47,9% em um grupo de servidores que se 

encontravam na vigência do estágio probatório, isto é, servidores que não completaram três 

anos de efetivo exercício, não sendo, portanto, servidores estáveis.  Esse percentual subdivide-

se em: 16% de servidores que solicitaram o desligamento com até seis meses de trabalho; 11% 

de sete meses a um ano de trabalho; e 20,9% de um ano até três anos de efetivo exercício. 

Quanto aos servidores já estáveis no serviço público observa-se que 14,7% dos desligamentos 

se deram por servidores com três a cinco anos de exercício; 12,9% de cinco a oito anos, 14,1% 

de oito a dez anos, e 10,4% de dez a quinze anos de trabalho no serviço público.  No Gráfico 

15 a seguir pode-se observar o tempo de serviço público desses servidores ao se desligarem: 
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Gráfico 15 – Distribuição por Tempo de Permanência na Unifesp 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Como já descrito no referencial teórico, o fato que muitos desses servidores foram 

aprovados em outros concursos públicos simultaneamente e estavam aguardando nomeação 

futura pode explicar esse índice, o que de fato pode sinalizar o fenômeno da indústria do 

concurso e dos concurseiros e o imediatismo da Geração “Y” mencionados por Bergue (2014).  

 

 

5.3 Entrevistas Telefônicas 
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45,8% de sujeitos do universo pesquisado não foram contatados à responderem a entrevista.  

Dessa forma, de um universo de 170 sujeitos, pode-se considerar 83 (oitenta e três) 
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responder a entrevista, contudo, após cada pergunta realizada pelo entrevistador reagia dizendo: 

“prefiro não responder”.  

Dos 84 (oitenta e quatro) entrevistados, 22 (vinte e dois) se desligaram em 2013, 38 

(trinta e oito) se desligaram em 2014 e 24 (vinte e quatro) se desligaram no ano de 2015, tendo 

o ano de 2014 o maior índice de desligamentos voluntários. Tendo em vista que o maior número 

absoluto de desligamentos voluntários ocorreu em 2014 era esperado que a maior quantidade 

de entrevistas fosse realizada com pessoas que se desligaram neste ano. 

Buscou-se nas cinco questões abertas da entrevista telefônica dar oportunidade ao 

entrevistado de expor os fatores extrínsecos e intrínsecos que o afetaram à época do 

desligamento. As falas dos entrevistados foram estruturadas, conforme descrito no capítulo 3, 

permitindo a formação das categorias e subcategorias para a realização da análise do relato dos 

entrevistados. 

A primeira pergunta da entrevista correspondeu ao objetivo principal deste estudo: 

Pergunta 1: Qual(is)  o motivo(s) que o levaram a sair da Unifesp? 

 As respostas à primeira pergunta foram categorizadas e pode-se observar que 28,6% dos 

entrevistados alegaram o fator “financeiro” como motivo do desligamento da Unifesp. 

Em 2° lugar; 26,2% dos entrevistados alegaram que uma nova oportunidade 

profissional, categorizada pelo autor como “melhor emprego”, seria o segundo motivo para 

seu desligamento; seguida dos 10,7% que saíram para acompanhamento e cuidado mais 

próximo a saúde própria ou de familiar; 7,1% por sobrecarga de trabalho; outros 7,1% por 

oportunidade de carga horária de 30 Horas semanais em outro órgão; 4,8% por não adaptação 

as atividades e atribuições do cargo; 4,8% por mudança de estado de residência; 4,8% pela 

busca de melhor qualidade de vida; e os demais 6% distribuídos por outros motivos: 1,2% 

conflitos sem resolução no setor de lotação e sentimento de injustiça, 1,2% considerava-se em 

desvio de função; e as demais respostas foram abstenções e recusa em responder.  

O gráfico a seguir melhor demonstra esses dados: 
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Gráfico 16 – Distribuição das Respostas sobre Motivos de Desligamento Voluntário 

 

Pergunta 1: Qual(is)  o motivo(s) que o levaram a sair da Unifesp? 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 
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“melhor emprego”. Dentre os 25 (vinte e cinco) servidores que responderam a entrevista e 

alegaram o motivo “Financeiro” para seu desligamento, 12 (doze) pediram exoneração, e 13 

(treze) solicitaram vacância por posse em cargo inacumulável.  

Entretanto, dentre os servidores que alegaram o motivo “Melhor Emprego”, 6 (seis) 

pediram exoneração, 13 (treze) solicitaram vacância por posse em cargo inacumulável e 2 

(dois) solicitaram redistribuição para outra IFE.  

O que se pode associar entre essas respostas é que para os grupos que solicitaram 

exoneração e vacância, o principal motivo é “Financeiro” ou de “Melhor Emprego”, o que 

diverge totalmente do grupo redistribuição, pois nenhum dos 16 (dezesseis) respondentes 

desse grupo mencionou o motivo “financeiro” e apenas 2 (dois) mencionaram sua 

redistribuição para outro órgão motivada por se tratar de “melhor emprego”. A Tabela a seguir 

melhor demonstra esses resultados:  
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Tabela 8 – Motivos x Tipos de Desligamento 

Motivos 

Tipo de Desligamento 

Total Exoneração a 

pedido 

Posse em Cargo 

Inacumulável 
Redistribuição 

30 Horas 0 2 4 6 

Sem resposta 0 0 1 1 

Abstenção 1 0 0 1 

Conflitos 0 0 1 1 

Desvio de Função 0 1 0 1 

Financeiro 12 13 0 25 

Melhor Emprego 6 13 2 21 

Mudança de Estado 1 1 2 4 

Não Adaptação 3 1 0 4 

Particulares 1 0 0 1 

Qualidade de Vida 0 0 4 4 

Saúde 6 2 1 9 

Sobrecarga 4 1 1 6 

          Total 34 34 16 84 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Como já mencionado, a questão da possibilidade de reduzir a carga de 40 horas para 30 

horas semanais foi o motivo citado por 25% dos entrevistados do grupo de servidores que 

pediu redistribuição.  

Outro motivo, também relatado por 25% dos entrevistados, categorizado como 

“Qualidade de Vida”, abrange diversos fatores relacionados a aspectos que impactam a 

qualidade de vida do servidor. Nestes casos a fala do entrevistado continha essa expressão 

exata ou era possível inferi-la, por diversas narrativas como: proximidade da residência com 

o local de trabalho, mudança para o interior em busca de “tranquilidade”, fuga da falta de 

mobilidade urbana, custo de vida mais baixo, etc...  

Retornando ao principal motivo relatado pelos entrevistados, a saber, o categorizado 

como “Financeiro”, percebe-se que, segundo os respondentes, o salário e os benefícios 

oferecidos na Unifesp à época do desligamento, estavam abaixo do esperado em relação a 

outros órgãos públicos, o que condiz com os resultados das pesquisas realizadas por Bergue 

(2014), que enumeram o fator financeiro como sendo uma das principais causas da rotatividade 

de pessoal no setor público.  
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Diante disso, realizou-se busca na internet em sites oficiais como Siape, Diário Oficial 

da União, Plataforma Lattes e outros sites de outras IFES, a fim de identificar quais os órgãos 

que mais absorveram esses servidores: Dos 84 entrevistados, identificou-se o destino de todos 

os 49 (quarenta e nove) entrevistados que se desligaram pela posse em outro cargo público e 

por redistribuição.  

Os órgãos públicos que mais absorveram esses servidores da Unifesp foram o IFSP, 

UFABC, IPEN, IFMG e TRT 2ª Região. O restante distribuiu-se entre diversas instituições: 

CEMADEN, CNEN, CONAB, CPTM, CREFITO, IFSC, IFSP, IPEN, Ministério Público de 

São Paulo, Ministério Público da União, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho (Fundacentro), Prefeitura de Atibaia, Prefeitura de Mauá, Prefeitura de 

São Paulo, Receita Federal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, UFAL, UFMA, 

UFMS, UNB, UNEMAT e UNILA.  

Não houve dados suficientes para apontar o destino dos 34 entrevistados que solicitaram 

exoneração. Infere-se que a maioria desse grupo migrou para a iniciativa privada.  

É fato que a rotatividade desses dois grupos (posse em cargo inacumulável e 

redistribuição) foi absorvida por IFES localizadas em São Paulo e região metropolitana de São 

Paulo. Por hipótese, talvez a mobilidade urbana e o tempo de itinerário residência-trabalho, 

que afetam diretamente a satisfação no trabalho, podem ser as principais razões associadas à 

migração desses servidores para esses órgãos. 

O item 2.4 do 2° Relatório de Gestão da ProPessoas, corrobora com esse cenário: 

“Os dados dos últimos concursos revelaram uma tendência a não fixação dos novos servidores, 

em particular dos TAEs, na Universidade; a perda foi significativa e representou um retrabalho 

importante para a área da posse e concursos. Tal necessidade parece ser maior numa metrópole 

como São Paulo, onde a competição, mesmo entre as instituições federais de ensino, se faz 

presente e as distâncias se ampliam em relação ao tempo despendido para chegar ao trabalho ou 

a casa. Soma-se a isto nossa característica como uma Universidade multicampi e multicidades.” 

Unifesp (2016 - p.19) 

 

 

 

 

Pergunta 2: Qual sua opinião sobre as condições de trabalho na Unifesp? 

 

 

As respostas à segunda pergunta foram categorizadas e pode-se observar que 36,1% dos 

entrevistados consideravam as condições de trabalho na Unifesp como “Boa” à época do 



82 

 

   

 

desligamento voluntário. As respostas à pergunta aberta foram categorizadas em: péssima, 

ruim, razoável e boa. É importante salientar que o oposto da categoria péssima seria muito boa, 

no entanto nenhuma resposta continha elementos que possibilitariam sua classificação na 

categoria muito boa. 

Dessa forma, se analisado o aspecto positivo em detrimento dos demais conceitos 

categorizados, tem-se que a impressão de que a avaliação dos entrevistados é negativa, haja 

vista que os conceitos em ordem percentual são: “Ruim” com 34,9%, seguida de “Razoável” 

com 15,7% e por fim “Péssima” com 13,3%.  

Gráfico 17 – Distribuição das Respostas sobre Condições de Trabalho por Campus  

 

Pergunta 2: Qual sua opinião sobre as condições de trabalho na Unifesp? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

 As condições de trabalho são avaliadas de forma muito diferente nos diversos campus 

da instituição. A reitoria é o local onde a avaliação é mais positiva e o Hospital Universitário e 

o Campus São Paulo são os locais onde ela é mais negativa. Existe uma grande diferença entre 

esses locais de trabalho. O prédio da reitoria caracteriza-se em um ambiente mais corporativo, 

pois concentra as atividades administrativas da Unifesp, desde o ano de 2011. Por ser 

relativamente “novo” foi  planejado para esse fim, contando com ambientes e mobiliário no 

estilo “open desk” onde os servidores podem trabalhar em espaços abertos, compartilhando 

melhor as informações, sem divisórias. O Hospital Universitário e o campus São Paulo, por se 
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tratarem dos primeiros espaços da Unifesp advindos da Escola Paulista de Medicina –EPM,  

cresceram quase que desordenadamente espalhando-se pelo bairro Vila Clementino em casas 

residenciais adaptadas para receber setores, disciplinas e até mesmo ambulatórios da área da 

Saúde. Há ainda o fator das diversas reformas e expansões do prédio do Hospital São Paulo, 

porta aberta na assistência a população, que por si só caracterizam um ambiente diverso por ser 

um local de tratamento de doentes e com recursos escassos do Sistema Único de Saúde- SUS. 

 

 

Pergunta 3: Como descreveria sua relação com a chefia na época do desligamento?  

 

As respostas à terceira pergunta foram categorizadas e pode-se observar que 49,4% dos 

entrevistados consideravam sua relação com a chefia como “Boa” à época do desligamento 

voluntário, seguida de 27,7% que consideravam como ótima, 10,8% como “Razoável”, 8,4% 

consideravam como “Ruim” e 3,6% como sendo “Péssima”. Veja-se o gráfico: 
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Gráfico 18 – Distribuição das Respostas sobre Relação com a Chefia 

 

Pergunta 3: Como descreveria sua relação com a chefia na época do desligamento? 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Isto sugere que as relações interpessoais com a chefia eram boas e não contribuíram de 

forma relevante para a solicitação de saída do sujeito.  

 

 

Pergunta 4: Como descreveria seu relacionamento com os colegas de trabalho? 

 

As respostas à quarta pergunta foram categorizadas e pode-se observar que 60,2% dos 

entrevistados consideravam sua relação com os colegas de trabalho como “Ótima” à época do 

desligamento voluntário, seguida de 32,5% que consideravam como “Boa”, 3,6% como 

“Razoável”, 2,4% consideravam como “Ruim” e 1,2% como sendo “Péssima”. Veja-se o 

gráfico: 
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Gráfico 19 – Distribuição das Respostas sobre Relação com Colegas de Trabalho 

 

Pergunta 4: Como descreveria seu relacionamento com os colegas de trabalho? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Isto sugere que as relações interpessoais com os colegas de trabalho eram muito boas, 

melhores ainda do que as relações com a chefia, e aparentemente não devem ter contribuído de 

forma significativa para a solicitação de saída do sujeito.  

 

Pergunta 5: Você participou de eventos de capacitação e/ou treinamentos que contribuíssem 

para seu crescimento profissional? Quais? 

As respostas à última pergunta, do ponto de vista do entrevistador, foram muito 

comprometidas pelo lapso temporal do que se esperava saber. Esta interpretação baseia-se nas 

características da fala dos entrevistados ao responderem essa pergunta, com a existência de 

pequenas pausas. Este comportamento foi bastante diferente no caso das outras perguntas, 

quando as respostas foram muito mais fluidas e foram fornecidas rapidamente. Pôde-se extrair 

das respostas a afirmativa ou negativa por parte do entrevistado da sua participação em algum 

curso, treinamento, mesmo que na modalidade à distância. Contudo, devido principalmente ao 

intervalo de tempo existente entre a ocorrência do evento de capacitação e/ou treinamento até 

o momento da entrevista, passaram-se muitos  anos, percebeu-se que havia hesitação nas 

respostas e até esquecimento sobre a temática cursada. Contudo, pode-se observar que 74,7% 
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dos entrevistados afirmaram ter participado de algum curso, treinamento ou capacitação à 

distância oferecidos pela Unifesp. 

 

Gráfico 20 – Distribuição das Respostas sobre Capacitação/Treinamentos 

 

Pergunta 5: Você participou de eventos de capacitação e/ou treinamentos que contribuíssem para seu 

crescimento profissional? Quais? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Resultado de Análise Descritiva SPSS. Dados da pesquisa, 2017. 

 

Buscou-se com essa pergunta perceber se os entrevistados consideravam que a Unifesp 

oferecia   programas de capacitações e treinamentos atinentes ao suas atividades.  

 O que se pode extrair das falas dos participantes que participaram desses cursos, é que 

eles avaliaram que a participação nos cursos contribuiu para a execução de suas atividades 

diárias na instituição e que acreditavam que isto foi proporcionado durante o período em que 

trabalharam na Unifesp. Este resultado é coerente com o exposto no 2º Relatório de Gestão da 

ProPessoas (2016) que informa que no ano de 2015, do total de 3.963 servidores Técnicos 

Administrativos em Educação ativos da Unifesp, 2.974 receberam Incentivo à Qualificação, 

ou seja, alcançaram um nível de escolaridade além do exigido para o exercício do cargo que 

ocupavam, em termos percentuais, trata-se de 75% da força de trabalho qualificada. 

Em suma esse fator também não pode ser considerado como um dos principais para o 

desligamento voluntário dos servidores, uma vez que não houve menção ao mesmo na 

primeira pergunta relativa ao motivo e nem nos aspetos relacionados à segunda pergunta 

relativa as condições de trabalho na Unifesp. 
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5.4 Síntese dos Resultados Encontrados 

 

Este trabalho voltou-se para analisar as causas da rotatividade voluntária dos servidores 

da carreira técnico-administrativo em educação que se desligaram da Unifesp nos anos de 2013 

a 2015. A rotatividade demonstrou ser um processo contínuo e não um evento estático, 

envolvendo ações comportamentais cognitivas e afetivas. 

O estudo revelou que o setor público brasileiro carece de pesquisas abrangentes sobre a 

gestão de pessoas e, sobretudo sobre o assunto rotatividade, tendo em vista que as diversas 

organizações públicas e suas especificidades de cargos e carreiras são de modo significativo, 

distantes da realidade das organizações privadas. 

Portanto, nesse contexto, o presente estudo procurou contribuir com a temática de 

rotatividade, investigando os perfis demográficos dos servidores que tiveram rotatividade 

efetiva entre os anos de 2013 a 2015, buscando identificar as principais causas para essas saídas 

e ainda investigando a percepção dos servidores egressos em relação ao clima organizacional, 

as condições de trabalho, as oportunidades de capacitação à época do desligamento, as relações 

com a chefia e com os colegas de trabalho. 

Quanto ao objetivo principal em descobrir qual o motivo da rotatividade dos TAEs nesse 

período, foram estruturados três objetivos específicos para subsidiar essa conclusão, cujos 

principais resultados são descritos a seguir: 

O objetivo específico que tratava da investigação dos perfis demográficos dessa 

população foi alcançado por meio da análise de informações de 170 servidores TAES. Nessa 

população observa-se certa homogeneidade, pois o maior número de desligamentos se deu entre 

sujeitos do sexo feminino, representando 51,2% da amostra e 48,8% do gênero masculino.  

Trazendo isso em números, 87 (oitenta e sete) mulheres e 83 (oitenta e três) homens se 

desligaram da Unifesp, no período em questão. 

Em relação ao maior número de desligamentos em servidores do gênero feminino, já 

era esperado esse resultado uma vez que o quadro de servidores ativos da Unifesp é 

majoritariamente do sexo feminino. As mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no 

mercado de trabalho e registrando as maiores taxas de crescimento no emprego formal, apesar 

das incongruências ainda existentes quanto ao sexo masculino. 
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Entre o grupo dos servidores que se desligaram por posse em cargo inacumulável e no 

grupo da redistribuição, pode-se observar que os órgãos públicos que mais absorveram 

servidores foram outras IFES. Isso pode ter ocorrido por dois motivos: pelo fato desses 

servidores prestarem concursos para cargos com nível de escolaridade acima daqueles 

desempenhados na Unifesp e também pode estar relacionado com o fato de que alguns 

servidores optaram por instituições de ensino de acordo com sua localidade de residência. 

Observa-se um índice importante de servidores desligados com faixa etária entre 26 e 

35 anos, 52,6% dos entrevistados estavam nesse grupo. No período em questão, se desligaram 

13 (treze) servidores com até 25 anos; 89 (oitenta e nove), com idade entre 26 e 35 anos; 47 

(quarenta e sete), com idade entre 36 e 45 anos; 16 (dezesseis), com idade entre 46 e 55 anos; 

05 (cinco), com idade acima de 55 anos. 

O elevado índice de servidores na faixa etária dos 26 aos 35 anos pode ter influência 

com a preparação desses indivíduos ao longo do tempo, pois possivelmente já possuem 

graduação e especialização e interessam-se em melhores oportunidades financeiras tendo em 

vista sua qualificação. 

Quanto à escolaridade pode-se observar que 50,1% dos servidores que se desligaram 

voluntariamente possuíam nível superior; seguido de 23% de sujeitos que possuíam a conclusão 

do o ensino médio; em seguida 16% de posse de diploma de especialização; 8,3% com diploma 

de mestrado, seguidos de 1,3% com doutorado e, por fim, o percentual de 1,3% com o ensino 

fundamental. Interessante verificar que 94,4% dos servidores Nível C (nível Fundamental) 

desligaram-se com escolaridade superior ao exigido pelo cargo; seguido dos 64,5% dos 

servidores de nível D (nível médio), e 41,8% dos servidores nível E (nível graduação), o que 

pode estar associado com o fato de que alguns indivíduos continuam a estudar para outros 

concursos cujos cargos são mais compatíveis com seu grau de escolaridade. 

O local de lotação que mais possuiu servidores desligados no período em questão foi o 

Hospital São Paulo com 32,3% do total de desligamentos, seguido do campus São Paulo com 

27,0% e da Reitoria com 14,1%. Há uma concentração de sujeitos em São Paulo, considerando 

substancial maioria nesta cidade. Pontue-se que a lotação no Hospital Universitário é a maior 

dentre todos os locais de lotação.  

Quanto aos motivos, das três modalidades de desligamento voluntário analisadas, a 

exoneração a pedido, que representa o fim do vínculo estatutário do servidor, foi a mais 

solicitada correspondendo a 41,2% dos pedidos, seguida da modalidade de vacância, ou posse 
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por cargo inacumulável onde não há quebra do vínculo estatutário e o servidor pode continuar 

na mesma regra de aposentadoria da época da admissão.  Para esses servidores já efetivos, existe 

a possibilidade de recondução ao cargo de origem caso desista do estágio probatório no novo 

órgão ou não seja aprovado no estágio probatório. As redistribuições para outras IFES 

corresponderam ao percentual de 19,4% dos desligamentos voluntários. 

Em suma, para alcançar o objetivo específico de identificar as principais causas de 

rotatividade e qual o clima organizacional, condições de trabalho e oportunidades de 

capacitação, à época do desligamento, foram realizadas entrevistas telefônicas com esses 

servidores. 

Foram elaboradas para entrevista telefônica cinco questões abertas visando oportunizar 

ao entrevistado a exposição dos fatores extrínsecos e intrínsecos que o afetaram à época do 

desligamento. As falas dos entrevistados foram estruturadas, conforme descrito no capítulo 3, 

permitindo a construção de categorias e subcategorias para a realização de uma análise  de 

dados mais aprofundada . 

A partir dessas respostas, pode-se considerar que a rotatividade na universidade vem 

ocorrendo principalmente pelos motivos “Financeiro/Melhor Emprego”, o incremento salarial, 

e a estruturação da carreira em outro órgão, são benefícios que atraem esses profissionais e tem 

sido o principal fator associado ao fenômeno de rotatividade voluntária na Unifesp. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho buscou delinear as características da rotatividade na Unifesp 

documentando e trazendo dados reais sobre o fenômeno na instituição. Consideramos que o 

objetivo geral foi alcançado, sendo possível identificar que o índice de rotatividade da Unifesp 

é menor que o índice brasileiro apontado pelo Ministério do Trabalho e está bastante distante 

dos elevados índices do setor privado que crescem exponencialmente, sobretudo após a crise 

política de 2016. Entretanto, apesar da rotatividade na Unifesp ser inferior ao verificados em 

outras organizações, os efeitos negativos do fenômeno também são vivenciados na instituição 

não a isentando das consequências estruturais que o desligamento de trabalhadores pode 

ocasionar. 

Os objetivos específicos do estudo também foram atingidos, visto que o banco de dados 

e o perfil dos servidores que se desligaram da Unifesp puderam ser elaborados e sistematizados 

no SPSS possibilitando a investigação por meio de análises científicas e cruzamento de 

variáveis. Foi possível perceber por meio das entrevistas a percepção dos egressos quanto a 

opinião sobre as condições de trabalho e oportunidades de qualificação à época do 

desligamento.  

A abordagem da rotatividade no âmbito dos desligamentos voluntários sinalizou a 

fragilidade que o alcance da estabilidade entre os servidores vem passando, de modo a não mais 

assegurar a permanência dos mesmos no órgão, o que desafia o enfoque da problemática 

tradicionalmente dado a esse fenômeno. 

Da estruturação do banco de dados até o cruzamento de dados foi possível investigar o 

fenômeno, fornecendo algumas evidências sobre o comportamento da parcela de trabalhadores 

que se desligaram por sua própria decisão. Os resultados demonstraram que o fator financeiro 

é o principal motivo para tomada de decisão, sendo que foi relatada uma insatisfação com as 

condições de trabalho, o que pode ter influenciado ainda que de forma secundária, a decisão do 

servidor de sair voluntariamente da instituição. 

É possível sublinhar que a contribuição prática deste estudo para a organização analisada 

está na possibilidade dos resultados obtidos auxiliarem a compreensão de questões relacionadas 

ao comportamento de seus servidores e ex-servidores e essas informações podem apontar 

oportunidades de melhoria no processo de planejamento de suas políticas e práticas de Recursos 

Humanos, especialmente aquelas relacionadas à retenção de pessoas.  
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Para tanto, sugere-se que sejam feitas sistematicamente pesquisas com o objetivo de 

mensurar as variáveis aqui estudadas, de forma a promover ações que permitam o aumento do 

nível de comprometimento com a instituição diminuindo a intenção de rotatividade existente 

no seu corpo de servidores. 

A análise dos desligamentos por campi e por cargo demonstraram quais foram as 

unidades da Unifesp que mais perderam força de trabalho e quais as profissões mais afetadas 

pelo fenômeno, no período investigado na presente pesquisa, oportunizando um diagnóstico 

preciso para a atuação dos gestores. 

Por fim, a relevância desse estudo pode ser atribuída a uma contribuição sobre o assunto 

no âmbito do serviço público e como subsídio no impulso de uma análise mais aprofundada 

sobre as variadas facetas da movimentação de trabalhadores no mercado de trabalho, a 

multiplicidade dos processos sociais envolvidos e as distintas conjunturas que influenciam o 

fenômeno.  

 

 

 

6.1 Dificuldades Encontradas 

 

 Entre as principais dificuldades encontradas, além da escassez de estudos sobre a 

rotatividade no âmbito do setor público, como já mencionado ao longo do trabalho, podemos 

citar a metodologia utilizada, a saber a entrevista telefônica. Ela foi utilizada porque é uma 

ferramenta bastante versátil e possibilita ao pesquisador entrar em contato direto com o 

entrevistado independente da distância, o que é particularmente importante em São Paulo, que 

é a maior cidade do Brasil e tem sérios problemas de mobilidade urbana. Outro fator relevante 

é que os telefones permitem mais anonimato e privacidade. 

 No entanto a técnica também possui aspectos negativos, que foram vivenciados no 

processo de coleta de dados. A maioria dos entrevistados se distraía do foco das perguntas 

realizadas fazendo uma espécie de desabafo, revelando irregularidades que observaram durante 

a permanência na Unifesp, se desviando assim de uma discussão mais aprofundada do objeto 

de estudo, que era o fenômeno da rotatividade.  
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 Diversas denúncias veladas, pois não havia citação do nome dos autores dos fatos 

narrados, podem ser enumeradas: assédio moral entre o servidor e a chefia, e o assédio moral 

horizontal entre colegas de trabalho e diversas falas sobre desvio de função. Outro ponto a ser 

descrito como de insatisfação girou em torno das designações de Função Gratificada, assunto 

em relação ao qual diversos ex-servidores relataram um sentimento de injustiça quanto aos 

colegas e as atribuições.  

Outra desvantagem a ser relatada é que as entrevistas por telefone devem ser mantidas 

curtas em comparação com entrevistas presenciais. Talvez por falta de tempo, no momento em 

que o contato telefônico foi estabelecido, muitos entrevistados não se aprofundaram nas 

respostas às perguntas, e algumas vezes foram bastante sucintos em suas respostas. 

As entrevistas foram realizadas de um telefone (ramal) da própria Unifesp, que possui 

sistema VOIP, isto é, a ligação é feita por uma tecnologia que permite a transmissão de voz por 

IP (Protocolos de Internet), ou seja, uma chamada que transforma sinais de áudio analógicos 

em dados digitais e transferidos através da Internet. Desse modo as ligações externas para 

universidade são privadas e em telefones residenciais com identificador de chamadas, e nos 

próprios celulares e smartphones dos entrevistados, a chamada não era identificada, o que gerou 

inúmeras tentativas de ligação sem retorno e o pesquisador teve que dedicar um tempo muito 

superior ao inicialmente planejado para a realização das entrevistas, pois essa modalidade de 

chamada é muito utilizada em serviços de telemarketing, o que gerava desconfiança dos 

entrevistados em atender as ligações. 

 

 

6.2 Sugestões para Estudos Futuros  

 

 Como sugestão de pesquisas futuras, consideramos importante uma pesquisa mais 

abrangente que possa comparar os custos da rotatividade e os investimentos em capacitação em 

determinada linha de tempo, na própria carreira TAE. 

 Um instrumento de entrevista de desligamento pode ser introduzido nas Divisões de 

Gestão de Pessoas dos campi e após determinado período pode ser avaliado pelos gestores, 

constituindo um meio de controlar e medir os resultados das políticas de gestão de pessoas da 

organização a retirar-se do diagnóstico das causas da rotatividade de pessoal. A entrevista de 

desligamento aponta eventuais deficiências que podem ser sanadas a fim de reduzir a 

rotatividade na organização evitando a perda do conhecimento, a redução do capital intelectual, 

eventos que podem impactar de forma negativa a produtividade, a aprendizagem e a memória 

organizacional. 
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Outro ponto, que não foi considerado neste estudo e que tem o potencial de contribuir 

com o campo da gestão de pessoas no setor público seria a questão da descontinuidade 

administrativa provocada em razão da rotatividade, uma vez que são assuntos de grande alcance 

e complexidade e merecem atenção por parte da gestão da organização.  

 

 

 

 

  



94 

 

   

 

7 REFERÊNCIAS  

 

ABRUCIO, F. L. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a 

renovação da agenda de reformas. Rev. Adm. Pública [online]. 2007, vol.41, n.spe, pp. 67-

86. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122007000700005 > Acesso em: 23 

Nov. 2015 

 

AGAPITO, P. R., FILHO, A. P., & SIQUEIRA, M. M. M. (2015). Bem-estar no trabalho e 

percepção de sucesso na carreira como antecedentes de intenção de rotatividade. Revista 

De Administração Mackenzie, 16(6), 71-93. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1678-

69712015/administracao.v16n6p71-93> Acesso em: 10 Abr. 2016. 

 

ALBRECHT, P. A. T.; KRAWULSKI, E. Concurseiros e a busca por um emprego estável: 

reflexões sobre os motivos de ingresso no serviço público. Cadernos de Psicologia Social do 

Trabalho, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 211-226, dec. 2011. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25704>. Acesso em: 14 Jan. 2017.  

 

ALMEIDA, W. Captação e seleção de talentos: repensando a teoria e a prática. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

AMARAL, L. A.; LOPES, S. M. A. Rotatividade de pessoal no serviço público federal: um 

estudo de caso na UFPE. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, julho, 2014. 

Brasília, 2014. Disponível em:  <http://banco.consad.org.br/handle/123456789/1165> Acesso 

em: 21 de Nov. de 2015. 

 

ANDRADE, M. V. M.; SANTOS, A. R. Gestão de pessoas no serviço público federal: o 

caso do núcleo de documentação da universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2007 

Disponível em: <www.ndn.uff.br/sobreondctext_tecnicos.asp> Acesso em: 12 de Out. 2015. 

 

BATISTA, R . L. Percepção de suporte organizacional, afeto positivo, afeto negativo e 

resiliência: Antecedentes da confiança do empregado na organização. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia Aplicada) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal de 

Uberlândia, 2010. Disponível em: 

<http://www.pgpsi.ip.ufu.br/sites/pgpsi.ip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/Dissertacao_014_Ro

simeireLuizaBatista.pdf> Acesso em: 11 de Set. 2016. 

 

BERGUE, S. T. Modelos de gestão em organizações públicas: teorias e tecnologias para 

análise e transformação organizacional. Caxias do Sul: Educs, p. 701, 2011. 

 

_____________. Gestão estratégica de pessoas no setor público. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BERNARDES, F. C. Distribuição Salarial no Setor Público: uma análise da remuneração 

no Poder Executivo Federal. Dissertação (mestrado)–Universidade de Brasília. Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade. Programa de Pós-Graduação em Administração. 

Brasília: UnB, 2014. Disponível em: 

<file:///C:/Users/alves/Downloads/fernanda%20bernardes%20dissertao%20_mpa%20face%2

0unb%202014%20(2).pdf>  Acesso em: 08 Out. 2016 

 

 

 

http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25704


95 

 

   

 

BERNARDES, J. F. As políticas de recursos humanos e suas influências na gestão 

universitária. In: III Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. 

Problemática: a Universidade sul-americana perante a crise, a integração regional e o futuro. 

Realizado em Buenos Aires; maio de 2003. Disponível em: 

<http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/III%20Encuentro/Completos/BER 

NANRDES.pdf> Acesso em: 25 de novembro 2015. 

 

BLOCK, P. Talento: regência gerência. São Paulo: Record, 1995. 

 

BORGES, Mauro Ribeiro; GURNISKI, Rosane Maria Fonseca; HILGEMBERG, Emerson 

Martins. Retenção de Talentos no Serviço Público do Estado do Paraná: Uma Proposta de 

Política Pública. 2009. Disponível em: 

<www.escoladegoverno.pr.gov.br/...politicas_publicas...parana> Acesso em: 25 de Nov. 2015. 

 

BOUCKENOOGHE, D., RAJA, U., & BUTT, A. N. Combined effects of positive and 

negative affectivity and job satisfaction on job performance and turnover intentions. 2013. 

The Journal of Psychology,, 105-123. Disponível em: 

<doi:http://dx.doi.org/10.1080/00223980.2012.678411> Acesso em: 18 Mar. 2016. 

 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.> Acesso em: 

25 de Nov. 2015. 

 

________. Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a transformação da Escola 

Paulista de Medicina em Universidade Federal de São Paulo 

 

 . Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 

2006/2005/lei/l11091.htm>. Acesso em: 18 Mar. 2016. 

 . Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estruturação do 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (...), e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2012/lei/l12772.htm>. 

Acesso em: 18 Mar. 2016. 

_______. Ministério do Trabalho e Emprego. Departamento de Emprego e Salário. Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 2015. Disponível em: 

<http://acesso.mte.gov.br/portal-pdet/> Acesso em 02 Abr. 2017 

 

BRESSER-PEREIRA, L. C.; SPINK, P. (orgs.). Gestão do Setor Público: estratégia e 

estrutura para um novo Estado. Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. 

Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, p. 21-38, 1998.   

 

CASCIO, W. F. Managing human resources: productivity, quality of work life, profits. 8th 

ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. 719 p. Disponível em: 

<http://trove.nla.gov.au/work/8650317?q&online=true> 10 Abr. 2016. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-


96 

 

   

 

CHAHAD, J. P. Z. Recursos Humanos e Gastos com Pessoal no Setor Público Brasileiro. 

Revista de Administração Pública, FGV - Rio de Janeiro, v. 27, p. 15-27, 1993. Disponível 

em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8678/7410> Acesso em 

10 Abr. 2016. 

 

CHEN, J., WANG, L., & TANG, N. (2016). HALF THE SKY: The moderating role of 

cultural collectivism in job turnover among chinese female workers. Journal of Business 

Ethics, 2016. Disponível em <doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10551-014-2395-1> Acessso em: 

10 abr. 2016 

 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6a. ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 

CODA, R. Competências Comportamentais: como mapear e desenvolver competências 

pessoais no trabalho. São Paulo: Atlas, 2016. p 8-24. 

 

CODA, R. et al. Strategic HR? A study of the perceived role of HRM departments in Brazil 

and Peru. Brazilian Administration Review, Curitiba, v. 6, n.1, p. 15-33, 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/bar/v6n1/v6n1a03.pdf> Acesso em: 02 Fev. 2017. 

 

CÔRTES, L. Lopes & SILVA, José Roberto Gomes da. Construção do contrato psicológico 

de indivíduos que ingressam em organizações do setor público no atual contexto 

brasileiro: estudo de caso em uma empresa estatal. In: XXX ENCONTRO ANUAL DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

ADMINISTRAÇÃO – ENANPAD. Anais...Salvador: Anpad, 2006. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-gprb-0775.pdf> Acesso em: 02 

fev. 2017. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa – Método qualitativo, quantitativo e 

misto. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2007 

 

DE BONIS, Daniel F. O dirigente público como categoria analítica: um exercício de 

definição. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) – São Paulo: Fundação 

Getúlio Vargas, 2008. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2416/62060100796.pdf?sequen

ce=2&isAllowed=y> Acesso em 28 Jan. 2017. 

 

DE BONIS, D. F.; PACHECO, R. S. Nem Político, Nem Burocrata: o Debate sobre o 

Dirigente Público. In: ABRUCIO, F.; LOUREIRO, M. R.; PACHECO, R. S. (Org.). 

Burocracia e política no Brasil: Desafio para a Ordem Democrática no Século XXI. Rio de 

Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 2009, v. 1, p. 273-295. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3547903/Nem_pol%C3%ADtico_nem_burocrata_o_debate_sobr

e_o_dirigente_p%C3%BAblico> Acesso em: 28 Jan. 2017. 

 

 

DEMO, Gisela et al . Políticas de gestão de pessoas no novo milênio: cenário dos estudos 

publicados nos periódicos da área de Administração entre 2000 e 2010. RAM, Rev. Adm. 

Mackenzie (Online),  São Paulo ,  v. 12, n. 5, p. 15-42,  Oct.  2011 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-

69712011000500002&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em  21  Fev.  2017.   

 



97 

 

   

 

DE MOURA, Ana Lúcia Neves; DE SOUZA, Bruno Campello. Gestão estratégica de pessoas 

na administração indireta do setor público federal: na prática, ainda um discurso. Revista 

do Serviço Público, v. 67, n. 4, p. 575-602, 2016. Disponível em: 

<http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1046> Acesso em: 21 fev. 2017 

 

DU, J. J; ZHOU, J ; LUI, C e PICKEN, D. Exporing Turnover intention of construction 

managers in China. Austrália. Jornal of Construction Research, v. 7, p. 191-205, 2006. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/288995294_Exploring_turnover_intention_of_con

struction_managers_in_China> Acesso em: 18 Jun. 2016 

 

EL-SAKKA, N. Social support and type a behavior pattern (TABP)as moderators between 

person-environment fit (P.E fit) and turnover intention. 2016. Paper presented at the 153-

165. Disponível em: <http://search.proquest.com/docview/1773194955?accountid=26670>   

Acesso em: 01 de Mar. 2016. 

 

FERREIRA, M. C.; FREIRE, O. N. Carga de trabalho e rotatividade na função de frentista. 

Revista de Administração Contemporânea – RAC, v. 5, n. 2, p. 175-200, mai/ago 2001. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v5n2/v5n2a09>. Acesso em: 24 Nov.2016. 

 

FERRI, M. S. Atração e retenção de talentos humanos como estratégia organizacional, na 

Embrapa Pantanal – Município de Corumbá/MS. 2006. Trabalho de Conclusão do Curso 

(Especialização Lato Sensu em Gestão Estratégica de Recursos Humanos) - Universidade para 

o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - UNIDERP, Campo Grande, 2006. 

Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/teses/online/MON07.pdf> Acesso em 18 jan 

2017. 

 

FITZ-ENZ, J. Retorno do Investimento em Capital Humano. Tradução de Celso Roberto 

Paschoa. São Paulo: Makron Books, 2001. 

 

GAERTNER, S. Structural Determinants of Job Satisfaction and Organizational 

Commitment in turnover models.  Human Resource Management Review.  v. 9, n. 4, p. 479-

493, 1999. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/238291792_Structural_Determinants_of_Job_Satis

faction_and_Organizational_Commitment_in_Turnover_Models> Acesso em: 08 Jun. 2016 

 

GHENO, R.; BERLITZ, J. Strategic Remuneration and Benefits Package: a Case Study 

Applied at the Operational Level of a Multinational. Revista de Administração da UFSM, 

v. 4, n. 2, art. 5, p. 268-287, 2011. Disponível em: 

<http://www.spell.org.br/documentos/ver/5173/remuneracao-estrategica-e-pacote-de-

beneficios--um-estudo-de-caso-aplicado-ao-nivel-operacional-de-uma-multinacional> Acesso 

em 12 Jan. 2017 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, v. 5, 2002. 

 

GODOY, A.S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 

Empresas (online). v.35, n.3, p.20-29. 1995. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901995000300004> 

Acesso em: 22 Nov. 2016. 

 

GONZAGA, G. 1998. Rotatividade e qualidade do emprego no Brasil. Revista de 

Economia Política. p.120-140. Disponível em: <https://www.econbiz.de/Record/rotatividade-

e-qualidade-do-emprego-no-brasil-gonzaga-gustavo/10001338225> Acesso em: 12 Jan. 2017 



98 

 

   

 

 

GONZAGA, G.; PINTO, R. C. Rotatividade do Trabalho e Incentivos da Legislação 

Trabalhista. Department of Economics PUC-Rio (Brazil), 2014. Disponível em: 

<http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td625.pdf>. Acesso em: 12 jan 2017 

 

GRIFFETH, R. W;  HOM, P. W; GAERTNER, S.  A Meta-Analyses of Antecendents and 

Correlates of Employee turnover: Update, Moderator Testes and Research Implications 

for the next Millennnium. Jornal of Management, v. 26, n. 3, p. 463-488, 2000. Disponível 

em: <http://www.lps-aix.com/wp-content/uploads/2013/04/Griffeth-Gartner-2000.pdf> 

Acesso em: 08 Jun. 2016. 

 

GROENEVELD, S. Diversity and employee turnover in the Dutch public sector. The 

International Journal of Public Sector Management, Bradford, v. 24, n. 6, p. 594-612, 2011. 

Disponível em: 

<http://search.proquest.com/docview/880041829/fulltext/8326979ECAC64351PQ/1?accounti

d=26670#center> Acesso em: 16 Fev. 2017. 

 

GUIMARÃES R., S. E; BORUCHOVITCH, E. O Estilo Motivacional do Professor e a 

Motivação Intrínseca dos Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da Autodeterminação. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, 2004. p.143-150. Disponível em:  

<http://www.redalyc.org/pdf/188/18817202.pdf> Acesso em 02 Fev. 2017. 

 

HAIR, Joseph F. et al. Análise Multivariada de Dados, 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

688 p. 

 

HUOT, Réjean. Métodos quantitativos para as ciências humanas. Trad. Maria Luísa 

Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2002. 

IRVINE A, DREW P, SAINSBURY R. ‘Am I not answering your questions properly?’ 

Clarification, adequacy and responsiveness in semi-structured telephone and face-to-face 

interviews. Qualitative Research. 2013;13(1):87–106. Disponível em: 

<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468794112439086> Acesso em: 16 jan. 2017. 

JOHNSON, R. D., & YANSON, R. (2015). Job satisfaction and turnover intentions during 

technology transition: The role of user involvement, core self-evaluations, and computer 

self-efficacy. Information Resources Management Journal, 28(4), 38-51.  Disponível em: 

<doi:http://dx.doi.org/10.4018/IRMJ.2015100103> Acesso em 18 mar. 2016. 

 

KLEIN, F. A; MASCARENHAS, A. O. Motivação, satisfação profissional e evasão no 

serviço público: o caso da carreira de especialistas em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental. Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 50, n. 1, p. 17-39,  Feb.  2016. 

Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612146562>. Acesso em:  07  Abr.  2016.  

 

LAMBERT, E. G.; HOGAN, N. L.; ALTHEIMER, I. An exploratory examination of the 

consequences of burnout in terms of life satisfaction, turnover intent, and absenteeism 

among private correctional staff. 2010. The Prison Journal, v. 90, n. 1, p-94-114. Disponível 

em: <doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.01.002> Acesso em: 18 Mar. 2016. 

 

LEE, T. W; MAURER, S. D. The retention of knowledge workers with the unfolding model 

of voluntary turnover.  Human Resource Management Review, v. 7, n. 3, p. 247-275, 1997. 

 



99 

 

   

 

LI, Y; JONES, C. B. A literature review of nursing turnover costs. Journal of Nursing 

Management, 2013, vol.21, p. 405-418, 2013. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406301> Acesso em 10 out. 2016. 

 

MARCONI, N. A evolução do perfil da força de trabalho e das remunerações nos setores 

público e privado ao longo da década de 1990. Revista do Serviço Público, 2003. 

 

MARRAS, J.P. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 3ªed. 

Futura: São Paulo, 2000. 332 p. 

 

MARTINS, S. M.; CUNHA, N. C. Retenção de talentos frente às mudanças no mercado de 

trabalho: uma pesquisa bibliográfica. Revista GeTeC, v. 4, n. 8, 2016. Disponível em: 

<http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/getec/article/view/705/545>  Acesso em 17 fev. 

2017. 

 

MILKOVICH, G.T.; BOUDREAU, J.W. Administração de Recursos Humanos. Tradução 

de Reynaldo C. Marcondes. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MPOG. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Painel do Servidor. 2016. 

Disponível em:  

<https://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim

EstatisticodePessoal.qvw&host=QVS@17-0112-b-ias02&anonymous=true> Acesso em: 02 

Fev. 2017. 

 

MOBLEY, H. M. Turnover: causas, consequências e controle. Porto Alegre: Ortiz, 1992. 

 

MOTTA, P. R. A modernização da administração pública brasileira nos últimos 40 anos. 

Rio de Janeiro: Revista de Administração Pública - RAP, 2007. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000700006> Acesso 

em: 08 jun 2016 

 

NOVICK G. Is there a bias against telephone interviews in qualitative research? Research 

in nursing & health,  2008. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3238794> Acesso em 18 Jan. 2017 

 

PAULA, A. P. P. de. Administração Pública Brasileira Entre o Gerencialismo e a Gestão 

Social. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 45, n. 1, jan-mar, p.36-49, 

2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902005000100005> Acesso em: 02 

Fev. 2017. 

 

PESCE, M. B. A Rotatividade de Servidores de Serviços Auxiliares da Procuradoria-Geral 

do Estado. 2011. Monografia (Graduação em Administração) – Escola de Administração, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2011. Disponível em: < 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/33248>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

 

PHILLIPS, J. J; CONNELL, A. O. Managing Employee Retention: a strategic 

accountability approach. Inglaterra: Improving human performance series, ELSEVIER, 

2003. Disponível em: <http://ansav.com/direct.php?/download-full-text-

ebook/managing_employee_retention_a_strategic_accountability_approach.pdf> Acesso em 

08 jun 2016. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902005000100005


100 

 

   

 

PRAÇA, S., FREITAS, A., & HOEPERS, B. The turnover of trusted servants in the 

brazilian federal government 2010-2011. 2012 Novos Estudos CEBRAP, p.91-107. 

Disponível em <doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002012000300004> Acesso em: 18 

Mar. 2016. 

 

PRICE, J. L. The Study of Turnover. Ames: Iowa State University Press, 1977.  

 

PRICE, J. L. Reflection on the determinants of voluntary turnover. International Journal of 

Manpower, 2001. p.600-624. Retrieved from Disponível em: 

<http://search.proquest.com/docview/231920254?accountid=26670> Acesso em: 16 mar. 2016 

 

RAMLALL, S. Managing employee retention as a strategy for increasing organizational 

competitiveness. Applied H. R. M. Research, p.67-72, 2003. 

 

RASOULI, R., RASHIDI, M., & HAMIDI, M. (2014). A model for the relationship between 

work attitudes and beliefs of knowledge workers with their turnover intention. Periodica 

Polytechnica.Social and Management Sciences, 22(2), 149-155. Disponível em: 

<doi:http://dx.doi.org/10.3311/PPso.7626> Acesso em 18 mar. 2016. 

 

ROCHELEAU, C. M. et al. Effect of survey instrument on participation in a follow-up 

study: a randomization study of a mailed questionnaire versus a computer-assisted 

telephone interview. BMC Public Health, London, v. 31, n. 12, p. 579, 2012. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-579> Acesso em: 12 jan 2017 

 

RODRIGUES, Germana Barros. Rotatividade de Pessoal na Universidade Federal de 

Pernambuco. 2015. Monografia (Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Federal de 

Pernanmbuco, Recife. 2015. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/16426/Dissertacao%20Germana%201

8-10-15%20Revisado%20VF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21 mai. 2016. 

 

SILVA, M. M. O trabalho para jovens graduados no novo modelo de acumulação 

capitalista. Revista Perspectiva, 2004. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/9651/8878> Acesso em: 12 

jan 2017. 

 

SILVA, J. R.; BALASSIANO, M.; SILVA, A. R. L. da. Burocrata proteano: articulações de 

carreira em torno e além do setor público. Rev. adm. contemp.,  Curitiba ,  v. 18, n. 1, Fev. 

2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552014000100002&lng=en&nrm=iso>  Acesso em 12 jan 2017. 

 

SIQUEIRA, M. M. M.; PEREIRA, S. E. F. N. Análise de um modelo afetivo para intenção 

de sair da organização. Revista da SPTM,  p. 48-57, 2001. 

 

STEERS, R. M.; MOWDAY, R. T.. Employee turnover and post decision accommodation 

processes. Research in Organizational Behavior, v.3, p.235-281, 1981. 

 

TETT, R. P; MEYER J. P.  Job Satisfaction, Organizacional Commitment, turnover 

intention and turnover: path analyses based on meta-analytic findings. Personnel 

Psycology, v. 46, 1993.   

 

 

 



101 

 

   

 

TORRES, R..V. B. S. Rotatividade no poder executivo federal: uma análise das intenções 

de sair e de permanecer dos servidores comissionados. 2015. Monografia (Mestrado em 

Administração) – Universidade Federal de Brasília, Brasília. 2015. Disponível em: < 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/18361 >. Acesso em: 21 mai. 2016 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. UNIFESP. Reitoria. Relatório de gestão do 

Exercício de 2013. São Paulo, 2013. 

 

______. UNIFESP. Reitoria. Relatório de gestão do Exercício de 2014. São Paulo, 2014. 

 

______. UNIFESP. Reitoria. Relatório de gestão do Exercício de 2015. São Paulo, 2015. 

 

______. UNIFESP. ProPessoas. 2º Relatório de Gestão da ProPessoas. São Paulo, 2016. 

 

 

VANDENBERG, R. J.; NELSON, J. Barnes. Desegregating the Motives Underling 

Turnover Intentions: When do Predict Turnover Behavior? Human Relations, October, 1999. 

Disponível em: 

<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872679905201005?journalCode=huma> 

Acesso em: 02 Fev. 2016. 

 

VERLEUN, J. A. G. A teoria do consumidor e a teoria dos incentivos aplicadas a um plano 

de carreiras do serviço público brasileiro: uma abordagem sucinta. Anais. XIII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos 

Aires, Argentina, Nov., 2008. Disponível em:   

<http://www1.fazenda.gov.br/spe/publicacoes/estudos/verleun.pdf.> Acesso em: 11 mai. 2016. 

 

VROOM, V. H. Work and Motivation. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1995. 

Originally published: New York: Wiley, 1964. <Disponível em: 

http://trove.nla.gov.au/work/10601654?q&versionId=37268025> Acesso em 10 Out. 2016. 

 

YIN, R. K. E. Estudo de Caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

WALDMAN, David A.; CARTER, Min Z.; HOM, Peter W. A Multilevel investigation of 

leadership and turnover behavior. Journal of Management. 2012. Disponível em: 

<http://jom.sagepub.com/content/early/2012/10/10/0149206312460679.full>. Acesso em 21 

mai. 2016. 

 

 

 


