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Resumo 

 

 

Objetivo – Este estudo pretende investigar os fatores que incentivam a transição de 

carreira de advogados públicos para a área de gestão e identificar o arranjo ideal desses 

fatores para a criação de um sistema de múltiplos incentivos capaz de atrair e reter agentes 

capacitados para a área de gestão no setor público.  

 Abordagem metodológica – Para atingir o propósito desta pesquisa, optou-se pela 

combinação das abordagens qualitativa e quantitativa, cuja primeira etapa consistiu na 

utilização da análise de conteúdo (AC) e na qual o levantamento de dados ocorreu por meio 

de entrevistas; na segunda etapa, de caráter quantitativo, aplicou-se uma conjoint analysis 

(CA), cujos dados foram coletados através de um questionário. O design misto foi 

determinado pela natureza do problema de pesquisa e pela complementariedade dos métodos, 

o que possibilitou a integração dos resultados e maior compreensão do fenômeno em estudo.  

Resultados – A análise dos dados pela abordagem qualitativa demonstrou que no 

contexto estudado um mix de fatores intrínsecos e extrínsecos estimula a transição para a área 

de gestão: natureza da atividade, flexibilização dos arranjos de trabalho, suporte 

organizacional, capacitação e incentivo financeiro. A partir da análise quantitativa mensurou-

se a importância relativa de cada um desses fatores – nesta fase tratados como atributos – o 

que levou à identificação do ideal arranjo para compor um sistema de múltiplos incentivos, 

cujos mais relevantes são: influenciar nos rumos da organização e participar dos processos 

decisórios, bem como a possibilidade de exercer cargos de gestão de forma remota. Também 

foram identificadas algumas variações no arranjo de incentivos a fim de subsidiar as 

organizações públicas na criação de um sistema de múltiplos incentivos de acordo com o 

contexto e a estratégia organizacional. 

Limitações – As limitações desta pesquisa se referem ao número de entrevistas 

efetuadas na fase qualitativa; ao número de atributos que foram testados no método 

quantitativo; bem como às diferenças que pode haver entre as escolhas feitas em situações 

reais e as escolhas efetuadas em uma conjoint analysis, pois nestas as situações postas em 

julgamento são hipotéticas. Outrossim, o fato de o estudo ter sido efetuado em apenas uma 

organização pode limitar a possibilidade de replicá-lo em organizações congêneres. 

Contribuições práticas – Sob a perspectiva prática, esta pesquisa contribuiu na 

transposição da teoria para a realidade organizacional sugerindo inovações à política de 



	
	
	

incentivos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), lócus desta pesquisa, e a 

organizações públicas correlatas.  

Contribuições sociais – Um sistema efetivo de múltiplos incentivos pode atrair não só 

um número maior de agentes, mas agentes mais qualificados que, atuando com 

profissionalismo na gestão pública, contribuirão para melhorar a resposta das organizações à 

sociedade. 

Originalidade – Esta pesquisa aborda aspectos pouco explorados no setor público, 

como a multiplicidade e a dinâmica motivacional dos incentivos, bem como investiga a 

transição de carreira de um ponto de vista pouco usual: a transição vista pelo prisma do 

ingresso na área de gestão, enquanto a maioria da literatura foca na dinâmica que envolve a 

saída de determinada área. Logo, este estudo agrega suporte empírico à teoria dos incentivos e 

à literatura sobre transição de carreira. 

Palavras-chave – Múltiplos incentivos. Burocrata de médio escalão. Transição de 

carreira. Design metodológico misto. 

Categoria – Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

Abstract 

 

 

Purpose – The main purpose of this study is to investigate the factors that guide the 

transition of public lawyers to a management position and identify the ideal arrangement of 

these factors in order to create a multiple incentives system to attract and hold capable agents 

to management area in the public sector.  

 Design/Methodology – To achieve the purpose of this study, a combination of 

qualitative and quantitative approaches was chosen. The first step consisted in using the 

content analysis (AC), whose data were collected by interviews. In the second step, a 

quantitative approach, a conjoint analysis (CA) was applied and the data was obtained 

through a survey. This combination of approaches was chosen because of the nature of the 

object of the study and the complementarity of the approaches, allowing the integration of the 

results and a better understanding of the studied object.  

Findings – The data analysis using the qualitative approach showed that a series of 

intrinsic and extrinsic factors stimulates the career transition to a management area, as the 

nature of the activity, flexibility of the job, organizational support, training and financial 

incentive. By using the quantitative approach it was possible to know the importance of each 

one of these factors – in these phase considered as attributes – leading to Know the ideal 

arrangement to compose a system of multiple incentives, which the most relevant are: 

influencing the direction of the organization and participating in decision-making processes, 

as well as the possibility of acting in management positions remotely. Some variations in the 

incentive arrangement were also identified in order to subsidize public organizations in 

creating a system of multiple incentives according to the organizational context and strategy. 

Limitations – The limitations of this research refer to the number of interviews 

carried out in the qualitative phase; the number of attributes that were tested in the 

quantitative method; as well as the differences that may exist between the choices made in 

real situations and the choices made in a conjoint analysis because here the situations put on 

trial are hypothetical. Furthermore, the fact that the study was carried out in only one 

organization may restrict the possibility of replicating it in similar organizations. 

Practical implications – From a practical perspective, this research contributed to the 

transposition of the theory to the organizational reality, suggesting innovations to the 



	
	
	

incentive policy of the Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), locus of this 

research, and to others related public organizations. 

Social implications – An effective system of multiple incentives can attract not only a 

larger number of agents, but more qualified agents as well, who acting professionally in 

public management, will contribute to improve the response of public organizations to 

society. 

Originality – This research addresses aspects little explored in the public sector, such 

as the multiplicity and motivational dynamics of incentives, as well as investigates the career 

transition from an unusual point of view: the transition seen through the prism of entering the 

management area, while the majority of the literature focuses on the dynamics of leaving a 

certain area. Therefore, this study adds empirical support to the theory of incentives and the 

literature on career transition. 

Keywords: Multiple incentives. Mid-level bureaucrats. Career transition. Mixed 

design. 

Search category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

		 O setor público vem sendo demandado por uma sociedade altamente pluralística, as 

ferramentas de gestão estão se tornando cada vez mais digitais, abertas e interligadas 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE], 2017), e o modo 

como o trabalho é organizado passa por profundas alterações (Lonti, 2003). A rapidez com 

que as mudanças socioeconômicas vem ocorrendo tanto em nível global quanto nacional 

(Rocha, Passador, & Shinyashiki, 2017) desafia o setor público a acompanhar essas 

transformações impondo, de um lado, que os servidores públicos se capacitem, reforçando um 

dos principais valores do profissionalismo público que é o conhecimento especializado 

(Stillman, 2017) e ofereçam um serviço profissional e responsivo (OCDE, 2019a); e de outro, 

que as organizações se modernizem e flexibilizem as condições de trabalho para atrair e reter 

bons profissionais, melhorando a sua capacidade de resposta à sociedade (Bajzikova, 

Sajgalikova, Wojcak & Polakova, 2013; Damij, Levnajić, Rejec Skrt & Suklan, 2015; Wong, 

Wan & Gao, 2017).  

No Brasil o setor público tem se esforçado para melhorar as capacidades dos gestores 

mas ainda carece de uma política estruturada de inovação e incentivo à profissionalização e 

qualificação de lideranças (OCDE, 2019b), lacuna importante sobretudo se considerado o 

papel dos líderes, especialmente no alto e médio escalões. Neste último, destaca-se a figura do 

burocrata de médio escalão (BME), que atua em posições gerenciais, de direção, coordenação 

ou supervisão intermediárias, sendo um componente fundamental para que o setor público 

responda às crescentes demandas da sociedade já que exerce duplo papel, o técnico-gerencial 

(atividades típicas de gestão) e o técnico-político (interação com outros escalões) (Lotta, Pires 

& Oliveira, 2014). 

De regra, as organizações públicas brasileiras não possuem um quadro específico de 

gestores pois os concursos de ingresso nas respectivas carreiras são direcionados para as áreas 

finalísticas e exigem a correspondente expertise, como é o caso dos Procuradores da Fazenda 

Nacional, Procuradores Federais, Advogados da União, Juízes de Direito, Auditores-Fiscais 

do Trabalho e da Receita Federal, Auditores e Analistas de Finanças e Controle, etc. Como as 

organizações precisam fazer a gestão de pessoas, de processos de trabalho e da própria 

atividade finalística, ao longo da vida profissional agentes que ingressaram no serviço público 

para atuar em carreiras técnicas, ainda que temporariamente fazem uma transição de suas 

posições originárias para a área de gestão, sendo considerados como BME enquanto 

estiverem exercendo funções de direção, coordenação e supervisão. Essa mudança de posição 

configura uma forma de transição de carreira: a mudança de área dentro da mesma 
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organização, também chamada de mobilidade interna (Joseph, Boh, Ang & Slaughter, 2012; 

Mangia & Joia, 2015 ). A forma como se dá essa transição varia de acordo com o contexto 

organizacional e por vezes o seu fomento implica verdadeiro desafio para as organizações 

pois é preciso identificar o que atrai e retém qualificados agentes para a área. 

Este é o caso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), organização lócus 

desta pesquisa, que representa a União em causas fiscais, é responsável pela cobrança judicial 

e administrativa dos créditos tributários e não tributários, e pelo assessoramento e consultoria 

no âmbito do Ministério da Economia (ME) (Lei Complementar n. 73, 1993). Essas 

atividades são exercidas por meio dos Procuradores da Fazenda Nacional (PFN), admitidos 

por meio de concurso público que exige formação em Direito e prática da advocacia. Não há 

na estrutura organizacional um quadro funcional específico de gestores, logo, advogados 

públicos especializados em uma área técnica (jurídico-tributária) precisam desempenhar papel 

de gestores, porém, em alguns casos, com pouca ou nenhuma formação e experiência na área. 

Na PGFN a transição dos advogados públicos para a área de gestão se dá por meio de 

um processo seletivo, salvo algumas exceções, dentre as quais os cargos pertencentes à 

estrutura da alta administração. Embora um processo seletivo pressuponha concorrência, pois 

só há escolha quando existe mais de uma opção a ser selecionada, a análise dos processos 

simplificados de seleção de gestores (PSS) ocorridos na PGFN entre janeiro/2017 e 

maio/2019 demonstrou baixo índice de concorrência aos cargos de gestão, uma vez que nos 

145 PSSs efetuados no período, a média geral foi de 1,46 candidatos por vaga (PGFN, 2019), 

inclusive havendo casos sem candidatos inscritos aos cargos vagos (vide Figura 3, capítulo 4, 

seção 4.1.2.1, onde é analisada a questão). Esses dados indicam uma dificuldade da PGFN em 

atrair um número satisfatório de candidatos interessados em assumir cargos de gestão, o que 

inspirou a realização da pesquisa no âmbito do órgão.  

De acordo com a OCDE (2019a), a atração e retenção de competentes agentes 

públicos pode ser alcançada por meio de políticas institucionais que incluam incentivos 

monetários e não monetários. O papel dos incentivos é amplamente abordado pela literatura, 

que aponta que quando adotados na forma de sistemas, são eficazes como meio de direcionar 

o comportamento de agentes ao encontro de determinado interesse organizacional (Adique, 

Arapoc & Valientes, 2017), como por exemplo, mobilizar agentes de uma área para outra e 

como forma de melhorar os resultados das organizações sem a necessidade de pagamento de 

vultosos incentivos financeiros (Burgess, Propper, Ratto & Tominey, 2017). Portanto, quando 

esses sistemas possuem um bom design e são adequados ao ambiente a ser aplicado, terão um 

bom custo-benefício, o que se mostra útil no cenário nacional atual no qual o país enfrenta 
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severas restrições orçamentárias, atingindo em cheio a esfera pública e exigindo que suas 

organizações sejam capazes de criar instrumentos que potencializem a gestão e alcancem 

melhores resultados sem aumentar custos.  

Considerando o exposto, o objetivo desta pesquisa é investigar quais são os fatores 

que estimulam a transição de carreira de advogados públicos para a área de gestão, bem como 

identificar a combinação ideal desses fatores para a criação de um sistema de múltiplos 

incentivos. Para tanto, o estudo se desenvolve à luz da teoria dos incentivos sob a perspectiva 

principal-agente e da literatura sobre transição de carreira e procura responder ao seguinte 

questionamento: em que medida sistemas de múltiplos incentivos influenciam a transição 

de carreira de advogados públicos para a área de gestão?  

Na área pública os incentivos são pouco explorados sob a ótica da multiplicidade e da 

dinâmica motivacional, havendo espaço para avanços nas pesquisas sobre múltiplos 

incentivos (Perry, 2014; Perry & Vandenabeele; 2015) o que, aliado à necessidade de 

evolução dos instrumentos de gestão, torna o momento propício para estudos dessa natureza.  

Parte significativa das pesquisas sobre transição de carreira se concentra no turnover e 

nos aspectos que explicam porque profissionais deixam suas área de atuação e focam no 

indivíduo em detrimento da estrutura de trabalho na qual ele está inserida (Sullivan & Al 

Ariss, 2019). Esta pesquisa, no entanto, explora a interação entre agente (indivíduo) e 

principal (organização) buscando identificar os fatores que podem influenciar na transição de 

carreira e equilibrar essa relação e também foca em outra direção pois investiga como um 

sistema de incentivos pode influenciar o ingresso nela, revelando uma contribuição à 

literatura também neste ponto. 

Portanto, sob a perspectiva teórica, esta pesquisa pode ser vista como um esforço para 

agregar suporte empírico à teoria dos incentivos e à literatura sobre transição de carreira, 

demonstrando como um sistema de múltiplos incentivos pode influenciar advogados públicos 

a fazer uma transição para a área de gestão, profissionalizando a forma de gerir o Estado e as 

organizações públicas e melhorando os seus resultados (Burgess et al., 2017; Lazear, 2018), o 

que justifica este estudo.  

Sob o ponto de vista prático, as implicações desta pesquisa contribuem na transposição 

da teoria para a realidade organizacional por meio de recomendações às organizações públicas 

em geral e de sugestões de inovação à política de incentivos da PGFN, o que representa a so 

what question dos estudos dessa natureza (Christensen, Paarlberg, & Perry, 2017; Ritz, 

Brewer, & Neumann, 2016). 
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Para responder à pergunta de pesquisa, esta dissertação está estruturada em 6 

capítulos. O primeiro deles, composto pela introdução, revela o problema de pesquisa, sua 

justificativa e seu objetivo. O segundo capítulo traz o referencial teórico no qual são 

delineados os principais aspectos sobre sistemas de incentivos e sua aplicação no setor 

público sob a perspectiva principal-agente, a transição para a área de gestão, e a relação entre 

ambos. No terceiro é apresentada uma contextualização da pesquisa. No quarto, é descrito o 

percurso metodológico em duas etapas: método qualitativo, que compreende coleta, 

tratamento e análise de dados, e método quantitativo, no qual estão compreendidos coleta, 

tratamento e análise de dados; O quinto capítulo traz a discussão de resultados que envolve 

uma análise integrativa entre as abordagens qualitativa e quantitativa. Por fim, no sexto, são 

apresentadas as considerações finais que compreendem a conclusão, as limitações da 

pesquisa, sugestões para estudos futuros e as recomendações de inovação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A estrutura teórica que dá suporte a este estudo traz a lume a teoria dos incentivos sob 

a perspectiva principal-agente, pois esse arcabouço teórico explica a relevância de sistemas de 

incentivos como meio para o principal estimular comportamentos dos agentes a fim de 

potencializar os objetivos organizacionais. Partindo-se do pressuposto de que no âmbito desta 

pesquisa o BME é o agente e as organizações públicas são o principal, representados no 

contexto estudado respectivamente pelos PFNs que exercem cargos de gestão e pela PGFN, 

abordou-se as principais notas caracterizadoras do BME, bem como da transição de carreira, 

de modo que o referencial teórico foi estruturado para explicar o papel dos incentivos na 

transição de carreira de advogados públicos para a área de gestão haja vista que, enquanto 

exercem estes cargos, eles integram a categoria de atores governamentais denominados de 

burocratas de médio escalão. 

	

2.1 Os incentivos sob a perspectiva principal-agente  

Uma relação de agência é aquela onde o principal, por meio de um contrato, delega ao 

agente a realização de uma tarefa ou serviço com certo grau de autonomia. Nessa relação o 

agente atua por delegação do principal e suas ações afetam a ambos, mas seus interesses não 

são perfeitamente alinhados, dando origem a conflitos denominados problemas de agência 

(Gayle, Li & Miller, 2018; Jensen & Meckling, 1976; Safriliana, Subroto, Subekti & Fuad 

Rahman, 2018), que ocorrem tanto no setor privado, quanto no público (Dawson, Denford, 

Williams, Preston & Desouza, 2016; Oliveira & Fontes, 2017).  

Além de mecanismos de monitoramento e controle, as organizações podem fazer uso 

de incentivos para solucionar tais conflitos (Laffont & Martimort, 2002), portanto, a 

perspectiva principal-agente indica como o principal, por meio de incentivos, é capaz de 

direcionar o comportamento dos agentes ao encontro dos objetivos organizacionais, 

demonstrando que são bons instrumentos para alinhar os interesses do principal e do agente. 

No contexto estudado o interesse do principal (PGFN) é contar com um corpo de gestores 

qualificado e em número suficiente, e dos agentes (PFNs), dado o baixo nível de concorrência 

aos cargos de gestão, é permanecer desempenhando a atividade especializada de advogado 

público, ao menos para grande parte deles.  

Os incentivos ou recompensas são estudados por distintos campos da ciência, tais 

como a psicologia, a neurociência e a economia. Segundo Hidi (2016), para a psicologia, as 

recompensas ou incentivos são considerados como algo oferecido em troca de outro bem, 

comportamento ou atividade; já os neurocientistas consideram os incentivos como fatores de 
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motivação de comportamento e afirmam que são componentes chave no controle de ações e 

decisões direcionadas a objetivos determinados. Para os economistas, a economia em si é em 

grande parte uma questão de incentivos, para produzir mais, para poupar, investir, estudar, 

etc. Considerando o âmbito organizacional, as ciências econômicas consideram os incentivos 

como meio de direcionamento de comportamentos do agente por parte do principal 

proporcionando o  alinhamento de interesses entre ambos (Laffont & Martimort, 2002).  

Nesta pesquisa é adotada uma conjugação dos pontos de vista da neurociência – 

incentivos são fatores de motivação de comportamento – e das ciências econômicas – 

incentivos são meios de alinhamento de interesses entre principal e agente. Portanto, ao longo 

deste estudo far-se-á referência aos incentivos como fatores dos quais o principal pode lançar 

mão para motivar o agente e direcionar seu comportamento em direção aos objetivos 

organizacionais. No contexto estudado, esse direcionamento pode se dar, por exemplo, com o 

oferecimento de adequados incentivos para estimular os agentes a assumir cargos de gestão 

para que a organização tenha à sua disposição um razoável número de interessados e, segundo 

os critérios que eleger, escolher os mais adequados para cada posto.  

Inicialmente aplicada no âmbito das organizações privadas, a teoria dos incentivos é 

oriunda das ciências econômicas, que permaneceram por muito tempo silentes sobre como o 

principal deveria alinhar os objetivos dos vários tipos de agentes (como trabalhadores em 

geral, supervisores e gerentes) com os seus próprios objetivos. Entretanto, a partir do 

momento que os economistas passaram a analisar mais cuidadosamente as organizações, os 

incentivos se tornaram ponto central na resolução dessa questão (Laffont & Martimort, 2002). 

Avanços teóricos indicam que, para além de tipos diferentes de estímulos, seria mais 

eficaz a adoção simultânea de instrumentos que, combinados entre si, formam sistemas de 

incentivos e otimizam o resultado nas organizações. Exemplo dessa linha de pensamento é 

defendida por Holmström e Milgrom (1994) ao analisarem os efeitos da coordenação entre 

diferentes instrumentos de recompensas e concluírem que o uso de um método de incentivo 

de forma isolada é menos eficiente. Segundo os pesquisadores, um sistema coerente e 

eficiente de incentivos deve lançar mão, simultaneamente, de variados tipos de incentivos, 

combinados e balanceados.  

De acordo com Heinrich e Marschke (2010), os estudos que têm sido desenvolvidos 

na área de incentivos variam de modelos básicos a sofisticados sistemas sócio-psicológicos e 

econômicos que consideram múltiplas relações principal-agente, variados níveis de 
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influência, motivação intrínseca e extrínseca, recompensas monetárias e não-monetárias, entre 

outros.  

Adique, Arapoc e Valientes (2017) e Hosain (2014) estão entre os pesquisadores cujos 

estudos corroboram o pensamento de que sistemas de incentivos conduzem a melhores 

resultados para as organizações. Lazear (2018), por sua vez, fala sob a perspectiva dos 

trabalhadores, sustentando que os incentivos afetam profundamente o comportamento das 

pessoas, e que sistemas de incentivos bem elaborados produzem efeitos positivos tanto na 

produtividade quanto no bem-estar do trabalhador. Ainda, segundo Hidi (2016), diversos 

estudos têm demonstrado que os resultados de um sistema de recompensas são influenciados 

pelo modo como os incentivos são oferecidos e também pelas características individuais de 

quem os recebe (perfil), fator que modifica a percepção de ser uma recompensa mais ou 

menos motivadora. 

 

2.2 Sistemas de múltiplos incentivos no setor público  
A partir da literatura geral sobre incentivos, se depreende que modernamente eles são 

considerados mais efetivos se pensados como integrantes de um sistema do qual as 

organizações podem fazer uso para conduzir os agentes na direção de seus interesses e 

maximizar o alcance dos objetivos organizacionais. Considerando que as relações principal-

agente e consequentemente os conflitos de agência ocorrem igualmente no setor público 

(Dawson, Denford, Williams, Preston & Desouza, 2016; Oliveira & Fontes, 2017), também 

nesta seara se pode lançar mão de sistemas de incentivos para minimizá-los. 

O setor público difere do privado por razões que vão desde a forma de regulamentação 

das organizações, tipo de motivação, falta de competição, pluralidade de principais até a 

finalidade buscada (Dixit, 2002). Respeitadas essas peculiaridades, é possível que estudos 

dessa natureza, com base em teorias originalmente aplicadas no setor privado, sejam 

replicados no âmbito público. Além de defender essa possibilidade de transposição para o 

setor público, Perry (2014) ressalta a relevância de pesquisas empíricas que abordem uma 

configuração múltipla de incentivos na seara pública pois permitem uma visão mais ampla 

sobre os mecanismos que influenciam comportamentos.  

As pesquisas sobre o tema demonstram que os incentivos são amplamente utilizados 

pela administração pública como meio de equilibrar os conflitos oriundos das relações de 

agência (Laffont & Martimort, 2002), podendo apresentar contornos monetários ou não, no 

entanto, a maior parte deles aborda incentivos unitários. Lewin (2003), por exemplo, ressalta 
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o aspecto monetário ao analisar a aplicação de incentivos no setor público norte americano e 

esclarece que há ampla utilização tanto no governo federal quanto no local, não obstante o 

percentual de incentivos comparado à remuneração total ser baixo (wide but not deep); assim 

como Dal Bó, Finan e Rossi (2013) que identificaram correlação entre a intensidade dos 

incentivos financeiros no México e a atração de melhores perfis de candidatos a cargos 

públicos. Lee e Choi (2016) de outro lado, abordam o aspecto da segurança no trabalho 

(estabilidade) como incentivo para o ingresso no serviço público. Burgess, Propper, Ratto e 

Tominey (2017) por sua vez, abordam o aspecto do custo-benefício de um programa de 

incentivos, ressaltando que sistemas com um bom design serão úteis no setor público para 

melhorar os resultados das organizações sem a necessidade de pagamento de vultosas 

quantias, ou seja, um sistema de incentivos bem desenvolvido terá um bom custo-benefício.  

Apesar da aplicação prática no setor público e do volume de pesquisas sobre o tema, 

os incentivos ainda são pouco explorados sob a ótica da multiplicidade. Segundo Perry (2014) 

os estudos sobre motivação no serviço público passaram por uma evolução que compreendeu 

a definição do construto, refinamento de sua mensuração, confirmação e difusão, estando 

agora em uma terceira fase evolutiva (the third wave) cuja agenda inclui, entre outros temas, o 

reforço nos estudos sobre múltiplos incentivos no setor público. Como exemplos de pesquisas 

dessa natureza tem-se o estudo de Taylor e Taylor (2010) que abordou simultaneamente 

remuneração, motivação do servidor público e esforço no serviço público; assim como Lee & 

Choi (2016) que investigaram motivação do servidor público, altos salários e 

segurança/estabilidade no trabalho. 

Outro ângulo dos múltiplos incentivos que precisa ser mais explorado no setor público 

é a sua dinâmica motivacional. De acordo com Perry e Vandenabeele (2015) este é um tema 

que necessita de maiores avanços na literatura para que se investigue como múltiplos 

incentivos podem influenciar a motivação de servidores públicos. Portanto, esta pesquisa 

implica em um esforço para contribuir com a agenda de estudos sobre múltiplos incentivos no 

setor público, pois ao mesmo tempo que aborda o aspecto da multiplicidade, investiga o seu 

papel na motivação de agentes públicos para a transição de carreira. 

 

2.3 Fatores de incentivo e sua relação com a transição de carreira para a área de gestão 

Tendo em mente a influência que um sistema de incentivos pode ter na relação 

principal-agente, passar-se-á a uma revisão específica acerca dos principais fatores abordados 

pela literatura como possíveis componentes de um sistema, bem como sua relação com a 

transição de carreira para a área de gestão. Alguns deles foram identificados previamente na 
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literatura como relacionados ao objeto desta pesquisa e outros passaram a integrar o 

referencial teórico durante a análise de dados, configurando uma grade mista de análise 

(Vergara, 2015) cujo processo é melhor explicado no capítulo que trata do método qualitativo. 

Os fatores que já integravam o referencial teórico são: segurança, capacitação, incentivo 

financeiro e suporte organizacional; e os que passaram a integrá-lo durante a análise de dados 

qualitativos são: natureza da atividade e flexibilização das regras de trabalho. Não obstante 

esses dois últimos fatores tenham sido incluídos no referencial teórico durante a análise dos 

dados, para fins de organização do referencial teórico, optou-se por apresentá-los nessa seção 

juntamente com os demais.  

 

Segurança. A segurança proporcionada pela estabilidade típica do serviço público é 

mencionada na literatura como um importante fator de motivação extrínseca para o servidor 

público especialmente para aquele perfil de indivíduos que valoriza mais a segurança no 

emprego do que as oportunidades de crescimento na carreira, que por vezes são limitadas no 

setor público (Frank & Lewis, 2004). Entretanto, como esse estímulo se mostra relevante por 

ocasião do ingresso no serviço público (Lee & Choi, 2016), não será abordado nesta pesquisa 

haja vista que a população de interesse (os Procuradores da Fazenda Nacional), por já 

integrarem o serviço público, possuem estabilidade por lei, que não é afetada pela mudança de 

posto dentro da organização, ou seja, a estabilidade típica do servidor público concursado não 

sofre qualquer alteração no caso de transição de carreira para outra área da mesma 

organização. 

 

Capacitação. A capacidade de identificar, fomentar e reter talentos é um dos 

diferenciais que fará com que uma organização privada ou pública desempenhe um papel 

significativo na sociedade. Uma das formas de fomentar talentos é proporcionando o 

desenvolvimento das competências pessoais e profissionais por meio de ações sistematizadas 

de capacitação, cujo objetivo é oferecer ao indivíduo conhecimentos e habilidades para o 

desempenho das tarefas inerentes à função que ocupa ou venha a ocupar (Magalhães, 

Oliveira, Cunha, Lima & Campos, 2010; Tasca, Ensslin & Ensslin, 2012).  

As iniciativas relacionadas a treinamento derivam de razões econômicas e não-

econômicas (Esteban-Lloret, Aragón-Sánchez & Carrasco-Hernández, 2018), e geralmente 

impactam positivamente os trabalhadores. Santos Filho e Mourão (2011) em estudo sobre os 

impactos do treinamento no trabalho, identificaram uma relação positiva entre ações de 
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capacitação e o comprometimento no trabalho; Dias (2016) identificou que 69,2% dos 

pesquisados foram impactados positivamente na sua motivação para o trabalho após 

participarem de algum treinamento; de sua vez, Ocen, Francis e Angundaru (2017) e Santos e 

Mourão (2011) encontraram relação positiva entre treinamento e satisfação no trabalho.  

Jakobsen, Jacobsen e Serritzlew (2019) afirmam que o treinamento orientado para 

mudanças (change-oriented training) pode ser utilizado como uma ferramenta gerencial para 

minimizar conflitos de agência, orientando o comportamento dos agentes em direção a 

objetivos específicos do principal. Os autores destacam que o treinamento orientado afeta 

positivamente a produtividade, o comportamento, a lealdade e a motivação já que pode ser 

visto pelos indivíduos como um investimento da organização neles próprios. Portanto, o 

treinamento orientado pode ser utilizado para capacitar os indivíduos especificamente na área 

de gestão, pois ao afetar positivamente a motivação do agente, pode contribuir para que ele se 

sinta motivado a mudar de área e assumir postos gerenciais.  

Em estudo sobre transição de carreiras de profissionais de tecnologia da informação 

(TI), Ramos e Joia (2014) identificaram forte intenção dos profissionais mudar de área após 

certo tempo, e que o oferecimento de programas de capacitação pelas organizações seria uma 

forma eficaz de retê-los na empresa, ainda que em outras áreas. Essa linha de raciocínio pode 

ser aplicada nesta pesquisa à medida que a capacitação gerencial, além de atrair os advogados 

públicos para a área de gestão e conferir maior segurança no desempenho da nova função, 

poderia retê-los por mais tempo na área. 

 

Incentivo financeiro. O incentivo mais frequentemente utilizado é o financeiro, seja 

pela relativa simplicidade na forma de estipulação por parte do principal, seja pela ampla 

aceitação dos agentes. Segundo Baker, Jensen e Murphy (1988), há uma corrente de 

economistas e psicólogos que defende a ideia de que incentivos financeiros em vez de serem 

um fator de motivação para o trabalho, teriam efeito desestimulante. No entanto, os autores 

argumentam que incentivos financeiros são, na verdade, muito efetivos, pois motivam as 

pessoas a fazer exatamente o que delas se espera, e que o problema com os resultados 

contrários de alguns estudos está na dificuldade de se especificar adequadamente o que as 

pessoas devem fazer e, especialmente, como mensurar os resultados, não se relacionando com 

o incentivo financeiro em si. 

A influência do incentivo financeiro tem sido identificada em diversos estudos onde 

foram estabelecidas correlações com desempenho, a exemplo do estudo de Kahn, Silva e 

Ziliak (2001), que encontrou significativo efeito positivo no desempenho de autoridades 
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fiscais brasileiras após a introdução de incentivos financeiros; e com satisfação no trabalho, 

como a identificação de relação positiva entre a intensidade dos incentivos monetários e 

maior satisfação no trabalho (Marsden, French & Kubo, 2001; Pouliakas, 2010).   

Outras pesquisas abordam os efeitos da intensidade dos incentivos financeiros, tais 

como o experimento conduzido por Dal Bó et al. (2013), que demonstrou que incentivos 

monetários elevados atraem indivíduos mais qualificados e com melhores traços de 

personalidade. 

No que se refere à correlação entre incentivo financeiro e a transição para a área de 

gestão, embora possa parecer intuitivo que quanto maior a gratificação paga maior é a chance 

de um indivíduo sentir-se motivado a assumir um cargo gerencial, não foram identificados 

estudos que estabeleçam uma relação direta e positiva entre capacitação e transição para a 

área específica de gestão. Entretanto, Klein e Mascarenhas (2016) em estudo sobre evasão nos 

cargos de gestor governamental, concluíram que fatores extrínsecos, como uma remuneração 

satisfatória, afetam diretamente a possibilidade de evasão do cargo, diminuindo-a. Portanto, 

se o fator monetário impede a evasão do cargo de gestor (turnover), caso a organização 

ofereça um incentivo financeiro condizente com a função, pode motivar agentes que 

valorizam fatores extrínsecos a mudar de área e assumir cargos de gestão, o que será melhor 

investigado na pesquisa de campo. 

 

Suporte organizacional. A percepção de suporte organizacional (PSO) está 

relacionada à sensação que os indivíduos têm a respeito do tratamento recebido da 

organização como contrapartida pelo esforço empregado no trabalho. Se for favorável, essa 

percepção fortaleceria a expectativa esforço-resultado e o envolvimento afetivo do 

empregado, refletindo aumento de seu esforço para atingir os objetivos organizacionais 

(Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa, 1986).  

O suporte organizacional possui dimensões que dizem respeito a práticas 

organizacionais, tais como processos de trabalho, estímulo à participação dos empregados, 

disponibilidade de orientações, jornada e volume de trabalho,  suporte material ao trabalho, 

práticas de promoção e recompensa (Oliveira-Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999), 

oportunidade para usar suas habilidades, clareza do ambiente, segurança física, suporte do 

supervisor (War, 2007). Tais elementos influenciam comportamentos organizacionais e o 

bem-estar dos trabalhadores.  

  Marques (2011), ao pesquisar os aspectos organizacionais que afetam a função dos 

gestores públicos de uma instituição integrante do Poder Judiciário Federal, concluiu que o 
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trabalho desses gestores é facilitado pelo fornecimento de recursos adequados e pessoal 

qualificado. Em estudo sobre os antecedentes do turnover, Allen, Bryant e Vardaman (2010) 

concluem que a falta de clareza no papel que se espera de um trabalhador é uma das causas de 

mudança de emprego. Os autores salientam que as organizações devem se esforçar para 

garantir que o papel que é esperado que um trabalhador desempenhe seja suficientemente 

definido e a ele claramente comunicado, bem como ofereçam suporte organizacional para o 

desenvolvimento desse papel. Finalmente, Ramos e Joia (2014) falam que a criação de uma 

cultura de suporte à mobilidade nas organizações influencia positivamente na retenção de 

profissionais. 

Levando em conta a influência que os elementos que compõem o suporte 

organizacional exercem no comportamento dos indivíduos se, por exemplo, a percepção de 

suporte ao gestor for positiva em determinada organização, é mais provável que os agentes se 

sintam estimulados a assumir cargos de gestão. Esse comportamento poderia ser ainda mais 

estimulado com um suporte específico à mobilidade interna (mudança de área dentro da 

organização) com a oferta de incentivos pois, de acordo com Feldman e Ng (2007), a política 

de incentivos de uma organização afeta a mobilidade na carreira. 

 

Natureza da atividade. Estudos sobre comportamento organizacional têm apontado 

que fatores ligados à natureza da atividade, tais como a percepção da relevância da função e 

senso de propósito têm bastante influência na motivação do servidor público (Bowman, 2010; 

Frank & Lewis, 2004). Segundo Weibel et al. (2010) atividades interessantes e desafiadoras 

são frequentemente relatadas por servidores públicos como estimulantes para o exercício de 

suas funções.  Reforça essa linha de pensamento o estudo de Ramos e Joia (2014) no qual foi 

identificado que o desejo de mudança de área está mais intimamente ligado à busca por 

atividades interessantes e diferentes, e também por experiências desafiadoras.  

De acordo com Hidi (2016), as características ou o perfil individual é um fator que 

modifica a percepção de ser uma recompensa mais ou menos motivadora. Logo, para os 

indivíduos com perfil mais inclinado à valorização de fatores intrínsecos, um dos fatores 

motivacionais, segundo a distinção de Herzberg (1968), mais ligados à natureza do trabalho 

(Klein & Mascarenhas, 2016), se o cargo de gestão (CG) tiver potencial de proporcionar 

experiências interessantes e desafiadoras, pode significar por si só um atrativo para a transição 

para a área de gestão. 
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Flexibilização dos arranjos de trabalho (Flexible work arrangements). As relações 

de trabalho e familiares se entrelaçam e exigem que o trabalhador tenha capacidade de 

equilibrar essas duas dimensões (Oltramari & Grisci, 2014) pois a possibilidade de conflito 

nessa relação é de mão dupla, ou seja,  tanto as responsabilidades no trabalho podem afetar a 

vida familiar, quanto as obrigações familiares podem interferir no trabalho (Oliveira, 

Cavazotte & Paciello, 2013). Os conflitos vivenciados pela falta de equilíbrio entre trabalho e 

família são exacerbados quando se trata de executivos e gestores devido às fortes demandas e 

exigências relacionadas à gestão das organizações (Lima, Carvalho & Tanure, 2012; ); e se 

acentuam ainda mais quando a gestão é exercida por mulheres, pois elas desempenham um 

papel central no lar, executando a maioria das tarefas domésticas, sofrendo para equilibrar 

trabalho e família (Chartered Institute of Management Accoutants, 2010; Fang & Sakellariou, 

2015; Sabharwal, 2015).   

Arranjos mais flexíveis de trabalho, tais como flexibilização de horário (flexi-time), do 

local da sua execução (location flexibility: teletrabalho e home-office) e redução de jornada 

laboral (part-time) (Possenriede, Hassink & Plantenga, 2016) podem ser benéficos tanto para 

os trabalhadores, favorecendo o equilíbrio entre trabalho e família (Wheatley, 2017), quanto 

para as organizações,  proporcionando a atração e retenção de profissionais qualificados que 

não têm tanta disponibilidade de horário ou flexibilidade em relação ao local da atividade 

(Bajzikova et al., 2013).  

Apesar de o home-office, cujas atividades são realizadas em domicílio, e do 

teletrabalho, que se dá por meio não presencial, apresentarem algumas desvantagens como 

diminuição da interação, da socialização com colegas de trabalho e falta de visibilidade 

(Rafalski & Andrade, 2015), os benefícios experimentados pelos trabalhadores e pelas 

organizações são maiores. Para Ceribeli e Mignacca (2019) arranjos laborais flexíveis 

aumentam a satisfação dos indivíduos, logo, as organizações podem se beneficiar tanto com a 

atração e retenção de profissionais competentes, quanto com o maior contentamento desses 

trabalhadores. A maioria dos estudos que abordam essa forma de flexibilização o faz com 

vistas a estudar os mais diversos efeitos em posições fora do core das organizações, a 

exemplo do estudo de Ceribeli e Ferreira (2016) que identificou influência positiva da 

flexibilização do trabalho na diminuição do turnover. Porém, já se pode identificar pesquisas 

sobre os efeitos do teletrabalho nas posições de chefia, a exemplo de Braun, Vierheller e De 

Oliveira (2016), cujo estudo aponta que gestores que fazem uso do trabalho remoto 

demonstram mais satisfação no trabalho, menos intenção de turnover e menos conflitos entre 

trabalho e família. 
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A revisão da literatura neste ponto correlaciona a flexibilização das regras de trabalho 

com satisfação no trabalho, diminuição dos conflitos trabalho-família, atração e retenção de 

profissionais com mobilidade territorial reduzida e menos intenção de turnover. Ainda que na 

literatura que apoia este estudo não tenha sido identificada correlação direta entre a 

flexibilização das regras de trabalho e a transição de carreira para a área gerencial, é provável 

que a flexibilização do local da execução da atividade por meio do teletrabalho motive 

indivíduos que têm afinidade com a área de gestão, mas que não podem mudar de cidade, a 

assumir postos de direção que tradicionalmente exigiriam mudança de domicílio. Portanto, o 

efeito deste incentivo na transição de carreira será explorado na pesquisa de campo. 

 

2.4 A transição de carreira de advogados públicos para a área de gestão 
Na seção anterior foi explorado o papel dos incentivos como meio para o principal 

orientar comportamentos dos agentes na direção dos interesses organizacionais, e nesta, faz-se 

referência a uma categoria específica de agentes – o burocrata de médio escalão (BME) – que 

no contexto estudado é personificado pelo Procurador da Fazenda Nacional que exerce cargos 

de gestão. Assim, aborda-se as principais notas caracterizadoras do BME, a importância do 

seu papel para as organizações e para o Estado, a sua motivação, bem como a relação 

existente entre os incentivos e transição de carreira para a área de gestão, que no caso em 

estudo parte de uma função técnica (jurídico-tributária) para uma função gerencial, conferindo 

status de burocrata de médio escalão aos ocupantes dos cargos de gestão. 

O burocrata de médio escalão caracteriza-se como o servidor público que atua em 

posições gerenciais, de direção, coordenação ou supervisão de nível intermediário. Todavia,  

definir o BME não é tarefa fácil pois a literatura ora o posiciona no meio da estrutura 

hierárquica das organizações, entre o topo e a base da estrutura hierárquica organizacional, 

(Lotta et al., 2014); ora o posiciona na faixa intermediária localizada entre a cúpula do Poder 

Executivo (composta por Secretários e Ministros) e os servidores públicos que não ocupam 

cargos com DAS/FCPE, (Cavalcante & Lotta, 2015). A primeira definição utiliza como 

parâmetro a base e o topo das organizações; a segunda, mais elástica, tem como medida os 

altos cargos do Poder Executivo e os agentes que não ocupam cargos de gestão. 

Aproximando-se da primeira definição, Cavalcante, Camões e Knop (2015) e Silva (2015) 

classificam o BME como os ocupantes de cargo de nível DAS 1 a 5.  

Essa dificuldade de definição do conceito do BME, notadamente o seu 

posicionamento, ocorre porque na prática os limites entre o que se chama de alto escalão (os 
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cargos mais elevados das organizações ou do Poder Executivo), médio escalão (cargos de 

direção, coordenação e supervisão intermediários) e o street level (escalão operacional, 

situado na base da cadeia hierárquica) são tênues e frequentemente ambíguos (Lotta et al., 

2014). Outrossim, as configurações das organizações diferem muito, logo, as posições 

intermediárias variam bastante de acordo com o contexto (Cavalcante, Lotta & Yamada, 

2018). Se de um lado não é fácil definir o BME, de outro, há certas particularidades que 

auxiliam na sua caracterização, como por exemplo, as notas distintivas do médio escalão 

descritas por Pires (2018): a) endogeneidade no acesso: o material humano do médio escalão 

provém, na maioria, do próprio serviço público; b) rotatividade dos cargos: que é maior do 

que a dos outros níveis; e c) um amplo conjunto de tarefas: que compreende desde atividades 

típicas de gestão e administração (competências técnico-gerenciais) até aquelas que exigem 

interações com outros escalões (competências técnico-políticas). 

A literatura sobre o BME destaca a importância desses atores para as organizações e 

para o Estado à medida que desempenham duplo papel: o técnico-gerencial, transformando as 

estratégias e políticas públicas provenientes do alto escalão em ações nas organizações, ou 

seja, implementando as estratégias; e o papel técnico-político, quando se relacionam com os 

agentes da ponta, aqueles que atuam na execução material da atividade-fim, ou com o alto 

escalão, negociando meios e recursos para efetivar os processos em que estão envolvidos 

(Lotta et al., 2014) o que Cavalcante, Lotta e Yamada (2018) denominam, respectivamente, 

de conexões horizontais e verticais. Ainda segundo esses autores, a conexão que o BME faz 

entre a formulação das políticas públicas e a sua implementação transforma-o em um elo de 

ligação entre o alto escalão e os que estão no nível operacional executando as políticas, sendo 

a principal nota distintiva do BME. Estudos como o de Currie e Procter (2005) sobre o poder 

de influência do BME, destacam que devido ao seu poder de persuasão eles influenciam as 

estratégias organizacionais, e Cavalcante e Lotta (2015) e Howlett (2011) destacam a 

influência e relevância do BME no campo das políticas públicas.  

Para efeitos de delimitação, esta pesquisa se aproxima mais do posicionamento de 

Cavalcante, Camões e Knop (2015) e Silva (2015), e considera como BME os PFNs que 

exercem cargos de gestão com níveis de DAS/FCPE 2 a 5, pois ainda que os cargos de nível 

DAS/FCPE 5 não se submetam a processo seletivo para o exercício da função conforme 

esclarecido no capítulo 2, e não componham, portanto, o levantamento feito sobre a 

concorrência aos cargos de gestão (Figura 3, capítulo 4, seção 4.1.2.1), os resultados desta 

pesquisa podem afetá-los, outrossim, em outras organizações essa limitação pode não existir. 

Quanto aos cargos de nível DAS/FCPE 2, ainda que se posicionem mais na ponta da cadeia 
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hierárquica, na prática, cargos desse nível são exercidos em todas as projeções da PGFN e a 

natureza das suas funções é variada, logo, o seu ocupante pode exercer mais ou menos 

influência na organização segundo a unidade de lotação a que pertence, as atribuições do 

cargo e as características pessoais de seu ocupante, o que se encaixa na ambiguidade apontada 

por Lotta et al. (2014).  

Outro fator relevante no que se refere ao BME é a sua motivação no exercício da 

função, e nesta seara, diferentes correntes teóricas explicam a motivação no ambiente 

organizacional (Rodrigues, Reis, & Gonçalves, 2014). Dentre as teorias que enfatizam a 

satisfação das necessidades dos indivíduos, adotaremos a distinção proposta por Herzberg 

(1968) que apresenta a teoria dos dois fatores motivacionais, distinguindo-os entre fatores 

intrínsecos e extrínsecos de motivação. A motivação intrínseca seria mais autêntica, 

originando-se dos aspectos relacionados com a natureza do trabalho, tais como propósitos 

idealísticos ou éticos, pela relevância da atividade, comportamento pro-social, o prazer e a 

identificação com o trabalho, a busca por desenvolvimento pessoal e profissional, o status do 

cargo, reconhecimento de colegas e superiores, entre outros. Já a motivação extrínseca viria 

de fontes externas ligadas à satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, reduzindo 

fontes de desconforto e insatisfação, dentre as quais pode-se citar a política remuneratória, 

benefícios, ambiente organizacional, segurança e saúde no trabalho, etc. (Klein & 

Mascarenhas, 2016). 

No que concerne ao setor público, parte da literatura que adere à teoria dos dois 

fatores afirma que entre os servidores públicos prepondera a motivação intrínseca, e que 

seriam pouco  influentes para a sua motivação os fatores extrínsecos (Bowman, 2010; Dixit, 

2002;  Lee & Wilkins, 2011; Rodrigues et al., 2014; Weibel, Rost & Osterloh, 2010); outra 

vertente, no entanto, entende que os fatores intrínsecos e extrínsecos são igualmente 

relevantes na motivação dos servidores públicos, e considera que ambos podem atrair 

indivíduos para o serviço público ou para uma determinada posição na organização, pois as 

pessoas buscam o melhor ajuste entre suas necessidades e seus valores e os da organização 

para a qual trabalham (Bright, 2008; Dal Bó, Finan & Rossi, 2013; Lee & Wilkins, 2011; 

Perry, 2014; Perry & Vandenabeele, 2015). Nesta pesquisa adota-se este último 

posicionamento, ou seja, de que tanto os fatores intrínsecos quanto os extrínsecos são 

relevantes na motivação dos agentes públicos e, partindo desse pressuposto, classifica-se os 

incentivos abordados na seção anterior da seguinte forma: a) fator intrínseco: natureza da 

atividade; e b) fatores extrínsecos: capacitação, incentivo financeiro, suporte organizacional e 

flexibilização das regras de trabalho. 
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Ainda que a literatura divirja sobre a influência de fatores intrínsecos e extrínsecos, 

certo  é que algo impulsiona o servidor público, logo,  identificar os fatores dessa motivação é 

crucial para que as organizações enfrentem a crítica questão relacionada ao capital humano 

(Bright, 2008) e aprimorem suas estratégias de recrutamento, atraindo um número maior e 

mais qualificado de agentes (Asseburg, Hattke, Hensel, Homberg & Vogel, 2019; Dal Bó et 

al., 2013) para áreas de maior interesse organizacional, favorecendo a mobilidade de carreira. 

A mobilidade na carreira implica a transição de uma posição para outra e pode ocorrer 

por diversos modos (Forrier, Sels & Stynen, 2009). Segundo Feldman e Ng (2007) a 

mobilidade na carreira se dá em três dimensões: a) qualquer mudança significativa quanto às 

responsabilidades, nível hierárquico ou no nome/título do cargo (job change); b) mudanças na 

própria organização, no seu objeto (organizational change); e c) grandes mudanças na 

carreira, com novas rotinas, novas habilidades, novo ambiente de trabalho, exigindo que o 

indivíduo se capacite para isso (occupational change). Também se distingue entre a mudança 

para outras ocupações dentro da mesma organização (mobilidade interna) ou para fora delas 

(mobilidade externa), ocorrendo em alguns casos uma mudança específica para a área 

gerencial (Joseph et al., 2012;  Mangia & Joia, 2015; Ramos & Joia, 2014). Este estudo 

aborda a transição de carreira para a área de gestão dentro da mesma organização, ou seja, a 

mobilidade interna, assim como a mudança ocupacional e no trabalho (occuptional change e 

job change) pois ao deixarem as posições originárias que ocupam, os PFNs podem ter 

mudanças de responsabilidade, de nível hierárquico, do nome do cargo que ocupam, de 

rotinas, das habilidades exigidas para os novos postos e até de ambiente quando, por exemplo, 

um PFN muda de uma unidade Seccional localizada em um estado da federação para assumir 

um posto de coordenação no órgão central, nesse caso o ambiente muda tanto em termos 

geográficos quanto em relação à dinâmica de funcionamento. 

Os estudos predominantes sobre mobilidade interna abordam a transição para posições 

hierárquicas superiores ou internal-upward mobility (Joseph et al., 2012), no entanto, também 

ocorre um tipo de transição linear ou internal-lateral mobility que não reflete necessariamente 

uma promoção, mas sim uma oportunidade para desenvolvimento pessoal e a possibilidade de 

novas experiências em outros postos de trabalho (Greenhaus, Callanan & DiRenzo, 2008). Na 

organização lócus desta pesquisa ocorre tanto a transição com mudança de posição 

hierárquica quanto a linear. 

De acordo com Forrier et al. (2009) a mobilidade na carreira não depende somente da 

facilidade com que o indivíduo pode fazer a transição, mas também da disposição que ele tem 

para isso, bem como da atratividade da nova posição (Gunz, Peiperl & Tzabbar, 2007). Sobre 
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o grau de atratividade, Ashforth (2001) defende que do ponto de vista do indivíduo, a 

transição pode ser menos ou mais atrativa. Quando a mobilidade interessa mais aos indivíduos 

por parecer-lhes mais atrativa, a depender do contexto as organizações precisam usar de 

estratégias para evitar esse movimento (Mangia & Joia, 2015), por exemplo, quando a 

organização precisa reter profissionais que pretendem fazer uma transição de carreira para 

outras organizações; ao contrário, quando a transição é pouco atrativa aos indivíduos, mas é 

de interesse das organizações, exige que estas estimulem a mobilidade. É dessa última que se 

ocupa este estudo, pois os dados levantados a priori indicam uma dificuldade da organização 

em atrair um número satisfatório de candidatos interessados nesses cargos.   

Segundo Feldman e Ng (2007), a política de compensação e incentivos de uma 

organização afeta a mobilidade na carreira, posicionamento que está em consonância com a 

abordagem teórica sobre incentivos exposta neste estudo, donde se infere que um sistema de 

incentivos podem tornar mais atrativos os cargos de gestão e influenciar positivamente a 

tomada de decisão dos indivíduos que consideram fazer uma transição de carreira. O processo 

que leva à tomada de decisão e os fatores que o influenciam é normalmente estudado sob o 

enfoque do indivíduo, e não da estrutura de trabalho na qual ele está inserida, havendo, 

portanto, um campo a ser explorado na área (Sullivan & Al Ariss, 2019) e para a qual esta 

pesquisa pode contribuir uma vez que foca na interação entre agente (indivíduo) e principal 

(organização), buscando identificar os fatores que equilibram essa relação e podem 

influenciar na transição de carreira.  

O embasamento teórico deste estudo demonstra que os servidores públicos, entre eles 

os advogados públicos, são motivados por fatores intrínsecos e extrínsecos e que dentre esses 

fatores os mais significativos são: capacitação, incentivo financeiro, natureza da atividade, 

suporte organizacional e flexibilização das regras de trabalho. Segundo a teoria dos incentivos 

sob a perspectiva principal-agente, o principal pode lançar mão de um conjunto de incentivos 

simultâneos para estimular o agente a se mover na direção de algum interesse organizacional. 

Exemplo disso é o fenômeno em estudo, ou seja, a transição para a área de gestão, que 

depende dos adequados e suficientes estímulos por parte do principal. Portanto, a partir do 

referencial teórico conclui-se que um sistema de múltiplos incentivos é capaz de estimular 

advogados públicos a fazer uma transição para a área de gestão, o que acaba, ao final, por 

otimizar o alcance dos objetivos organizacionais.  
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3 CONTEXTO DA PESQUISA 

A PGFN, ambiente onde esta pesquisa foi desenvolvida, é um órgão de direção 

superior da Advocacia-Geral da União (AGU) e tem entre as suas principais atribuições a 

representação da União em causas fiscais, a cobrança judicial e administrativa dos créditos 

tributários e não tributários, bem como o assessoramento e consultoria no âmbito do 

Ministério da Economia (ME) (Lei Complementar n. 73, 1993).  

Essas atividades são exercidas pelos Procuradores da Fazenda Nacional (PFN), 

admitidos por meio de concurso público que exige formação em Direito e prática da 

advocacia, e cuja remuneração total bruta varia entre 20 e 31 salários mínimos 

aproximadamente.1 Não há na estrutura organizacional um quadro funcional específico de 

gestores, sendo necessário que parte da força de trabalho ocupe cargos de gestão, ainda que 

temporariamente. Logo, advogados públicos especializados em uma área técnica (jurídico-

tributária) desempenham papel de gestores, porém, em alguns casos, com pouca ou nenhuma 

formação e experiência na área.  

A organização conta com 101 projeções (1 Unidade Central, 5 Unidades Regionais e 

Virtuais, 22 Unidades Estaduais e 73 Unidades Seccionais), um quadro com 2.126 

Procuradores (PGFN, 2020) e mais de vinte tipos diferentes de cargos de gestão, dentre eles, 

os cargos em comissão do grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as funções 

de confiança denominadas de Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE), com 

níveis de gratificação de 1 a 5, cujo valor varia de 1,5 a 7,8 salários mínimos 

aproximadamente (quanto maior o nível, mais relevante o cargo e maior o adicional de 

gratificação); além de um cargo de Natureza Especial (NE) ocupado pelo Procurador-Geral da 

Fazenda Nacional, cuja gratificação gira em torno de 16,5 salários mínimos. A distribuição 

das unidades e dos cargos segue o modelo piramidal, com diversos níveis hierárquicos 

exemplificados na Figura 1 (Portaria MF n. 36, 2014). 

																																																													
1A remuneração é composta por uma parte fixa (subsídio) e outra variável (honorários advocatícios). A menor 
faixa salarial é recebida pelos PFNs recém admitidos na carreira; e a maior, pelos que já estão no topo da 
progressão funcional. 
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Figura 1. Representação hierárquica de unidades e cargos de gestão na PGFN. 
Nota. Dados meramente exemplificativos, pois há outros cargos de gestão distribuídos nas projeções da PGFN. 
 
 

 

Atenta à necessidade de aprimoramento das ferramentas de gestão, a PGFN vem se 

desenvolvendo em diversas áreas. Isso se evidencia no aperfeiçoamento do planejamento 

estratégico e nas ações que garantem a sua implementação.  

Da análise dos planejamentos estratégicos da organização (PGFN, 2012; 2013; 2017), 

depreende-se que a gestão tem importante papel institucional e extrai-se as seguintes 

estratégias a ela relacionadas: a) a visão de futuro consigna o comprometimento com a efetiva 

gestão de pessoas e processos; b) a gestão inovadora está elencada como valor institucional; 

c) nas competências organizacionais são destacadas a gestão da informação, a gestão do 

conhecimento, a gestão da identidade, a gestão do risco, a gestão da tecnologia da informação, 

e a governança; d) entre as competências individuais gerenciais, destaca-se o conhecimento 

técnico de gestão, tomada de decisão, capacidade de negociação, liderança orientadora e a 

visão estratégica; e) entre os objetivos estratégicos, está compreendida a  formação de 

lideranças; f) desenvolvimento de instrumentos de gestão que favoreçam a inovação, a 

transparência, a participação e o foco nos resultados; e g) entre os objetivos estratégicos, está 

o aumento da atratividade das carreiras. 

Quanto à implementação das ações ligadas às estratégias acima, destaca-se as 

seguintes: 

a) estruturação de processo decisório colegiado, por meio do Conselho de Gestão 

Estratégica e do Comitê de Tecnologia, no qual importantes temas envolvendo tecnologia e 

estratégias são discutidos e decididos por um colegiado de gestores;  
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b) encontros periódicos de gestão, realizados em âmbito regional e nacional, nos quais 

participam todos os gestores da organização e são realizados treinamentos, oficinas de 

trabalho, compartilhamento de boas práticas, fortalecimento da rede de networking, exposição 

e discussão dos resultados obtidos no ano e planejamento de ações futuras; 

c) oferta de capacitação na área de gestão pública, consistente em cursos rápidos 

(seminários, workshops, treinamentos em geral) e de pós-graduação lato e stricto sensu; 

d) aperfeiçoamento do processo de seleção de gestores, por meio do Processo 

Simplificado de Seleção – PSS (Portaria PGFN n. 299, 2018 ; Portaria PGFN n. 198, 2019), 

que visa o provimento de cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento 

Superiores – DAS e das funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Poder 

Executivo – FCPE (não se submetem ao processo seletivo os cargos em comissão e as 

funções de confiança pertencentes à estrutura da alta administração).  

Os gestores, aqui compreendidos como burocratas de médio escalão, possuem um 

relevante papel na implementação das políticas institucionais, entretanto, parece haver um 

descompasso entre os esforços da organização para incrementar a gestão e a disposição dos 

integrantes da carreira para assumir os cargos correlatos. Essa impressão decorre da análise 

dos processos simplificados de seleção de gestores (PSS) ocorridos na PGFN entre 

janeiro/2017 e maio/2019, que revelou baixo índice de concorrência aos cargos de gestão, 

uma vez que nos 145 PSSs efetuados no período a média geral foi de 1,46 candidatos por 

vaga (PGFN, 2019). Embora um processo seletivo pressuponha concorrência, pois só há 

seleção quando existe mais de uma opção a ser selecionada, o levantamento referido mostra 

que a média de concorrência não chega a 2, havendo casos sem candidatos inscritos aos 

cargos vagos.  

A mesma análise foi feita na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão que assim 

como a PGFN é composto por especialistas na área-fim, sem carreira específica para a área de 

gestão e com processo seletivo de gestores semelhante ao da PGFN. No mesmo período a 

média geral de concorrência na STN foi de 4,08 candidatos por vaga (STN, 2019) o que 

implica uma concorrência 2,79 vezes maior, conforme demonstrado na Figura 3, capítulo 4, 

seção 4.1.2.1, onde esses números são analisados em conjunto com os dados obtidos nas 

entrevistas.  

Apesar da similaridade dos modelos de escolha dos ocupantes de cargos de gestão 

entre PGFN e STN e da similitude quanto à expertise que os profissionais de ambos os órgãos 

detém nas suas respectivas áreas, não houve um aprofundamento quanto a possíveis 

peculiaridades que pudessem explicar a diferença na concorrência acima apontada. Deste 
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modo, a comparação apresentada serve como um indício a mais para que se investigue o 

fenômeno na PGFN, pois o baixo índice de concorrência no órgão sugere, por si só, uma 

dificuldade da organização em atrair um número satisfatório de candidatos interessados 

nesses cargos, problema que pode estar relacionado à falta de um sistema de incentivos capaz 

de preencher o gap entre as ações de melhoria implementadas na gestão pela PGFN e a 

disposição dos integrantes da carreira em concorrer a cargos de gestão, o que levou à 

realização da pesquisa no âmbito da organização. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Contextualizada a questão, passar-se-á a demonstrar o design da pesquisa e o caminho 

percorrido para desenvolvê-la, no qual optou-se pela combinação das abordagens qualitativa, 

a partir da perspectiva da Análise de Conteúdo (AC), e quantitativa, por meio de uma 

Conjoint Analysis (CA). Desta forma, demonstra-se primeiramente como se desenvolveu a 

etapa qualitativa, descrevendo-se os procedimentos metodológicos, ao que se segue a 

apresentação dos resultados desta etapa, os quais informam a fase seguinte. Na sequência, 

detalha-se a fase quantitativa, esclarecendo-se o método utilizado e os resultados desta fase. 

Por fim, no capítulo seguinte, faz-se uma discussão conjunta dos resultados de ambas as 

abordagens com o objetivo de integrar os achados dos métodos. A Figura 2 ilustra o caminho 

percorrido. 

 

 
Figura 2. Representação do design da pesquisa 

 

 

Historicamente se observa uma queda de braço entre os defensores das abordagens 

qualitativa e quantitativa, que atribuem maior cientificidade para um e outro método, a ponto 

de existir uma dicotomia entre ambos. A distinção entre as abordagens situa-se no paradigma 

que as fundamenta, ou seja, em visões diferentes de mundo: enquanto o método qualitativo é 

fundamentado em uma visão subjetiva, interpretativista, o método quantitativo baseia-se na 

objetividade e no positivismo, perspectivas que tradicionalmente são inconciliáveis (Moscoso, 

2017; Souza & Kerbauy, 2017). Segundo a perspectiva qualitativa, os fatos relativos à ação 

humana, por serem singulares, não podem ser medidos e sim interpretados segundo o 

contexto, demandando uma compreensão qualitativa da vida social, pautando-se na 

interpretação dos fenômenos sociais e um certo grau de interação entre pesquisador e objeto 
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pesquisado. De outro lado, a abordagem quantitativa se baseia na neutralidade do 

pesquisador, na mensuração, na estatística para explicar os dados e na generalização dos 

resultados (Santos, 1995; Souza & Kerbauy, 2017).  

Apesar de grande parte da literatura reforçar o caráter competitivo entre os métodos 

qualitativo e quantitativo, tem florescido entre os estudiosos o pensamento de que há 

complementariedade em vez de dicotomia, e que um design misto no qual se combina as 

abordagens não só é possível como enriquece o estudo (Creswell, 2010; Creswell & Clark, 

2011; Denzin & Lincoln, 2018; Flick, 2009). 

Nesta pesquisa, adotando-se o posicionamento de que é possível conciliar as duas 

abordagens e guiando-se pela natureza do problema de pesquisa, fez-se uso de um design 

misto. Assim, ainda que na fase qualitativa não se tenha buscado mensurar o grau de 

influência dos fatores, existiu em certa medida uma quantificação, pois os fatores 

identificados foram os que mais intensamente se manifestaram nas falas dos entrevistados, 

assim como na etapa quantitativa os resultados dependeram de uma interpretação dos dados 

estatísticos. Portanto, considerou-se a importância de ambas as abordagens sem elevar 

qualquer delas a um patamar superior e tampouco definir uma ou outra como sendo a essência 

da pesquisa (Flick, 2009). Por fim, a complementariedade dos métodos possibilitou uma 

integração das análises qualitativa e quantitativa e, consequentemente, uma maior 

compreensão do fenômeno em estudo (Denzin & Lincoln, 2018; Souza & Kerbauy, 2017; 

Teixeira, Nascimento & Carrieri, 2012).  

O objetivo da utilização do método qualitativo prévio ao quantitativo foi o de 

apreender, por meio de entrevistas, a perspectiva dos integrantes da carreira de PFN sobre o 

fenômeno investigado e identificar dentre os fatores ou incentivos tratados pela literatura 

quais se manifestariam no contexto estudado e, na sequência, utilizar esses resultados para 

informar a elaboração da conjoint analysis (Denzin & Lincoln, 2018; Paranhos, Figueiredo, 

Rocha, Silva, & Freitas, 2016). O papel da CA por sua vez, foi o de, por intermédio de um 

questionário, coletar os dados para mensurar a importância relativa dos incentivos bem como 

testar a interação entre eles, lançando mão da combinação de perfis.  Em conjunto com as 

variáveis demográficas, uma cluster analysis (CLA) foi utilizada para agrupar respondentes 

de acordo com suas similaridades para melhor compreender suas preferências, ou seja, para 

entender o peso que cada grupo atribui para cada tipo de incentivo.   

Crê-se que a combinação de métodos, para além de servir ao propósito da pesquisa – 

que é identificar os principais fatores que incentivam a transição de carreira de advogados 

públicos para a área de gestão, bem como investigar qual seria a combinação ideal desses 
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elementos para a criação de um sistema de múltiplos incentivos – pode representar uma 

contribuição para o fortalecimento da aplicação de métodos mistos (Galvao, Pluye & Ricarte, 

2017). 

 

 

4.1 Etapa qualitativa 
Na primeira fase da investigação adotou-se a análise de conteúdo segundo a linha de 

Bardin (2016), para quem o método se ocupa de apreender o significado das falas por meio de 

um conjunto de técnicas e procedimentos. Considerando que o objetivo desta fase qualitativa 

é identificar a percepção dos entrevistados a respeito do fenômeno em estudo, a análise de 

conteúdo mostrou-se apropriada uma vez que permitiu, por meio da interpretação das falas 

dos entrevistados, compreender o pensamento do grupo e apreender as dimensões do 

fenômeno. 

De acordo com Sampaio e Lycarião (2018), a adequação entre os objetivos do estudo e 

o instrumento utilizado implica na validade da pesquisa, portanto, do detalhamento dos 

procedimentos que se demonstrará a seguir depreende-se que a escolha do método foi 

adequada ao propósito desta fase do estudo.  

 

4.1.1 Procedimentos metodológicos  
	

Perfil da amostra. A coleta dos dados foi efetuada por meio de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a 14 Procuradores. O grupo que representa o universo de interesse 

(totalidade dos PFNs) trabalha na mesma organização, partilhando da mesma cultura 

organizacional; tem pelo menos uma formação acadêmica idêntica (Direito) que é exigida 

para o ingresso no cargo; bem como patamar remuneratório muito semelhante, portanto, ainda 

que se considere a individualidade de cada entrevistado, essas características garantem uma 

relativa homogeneidade ao grupo. Segundo Bardin (2016), universos homogêneos requerem 

uma amostra menor do que requer um universo heterogêneo, outrossim, a qualidade dos 

dados não se relaciona diretamente com a quantidade de participantes (Graneheim, Lindgren 

& Lundman, 2017).  

Se de um lado as similaridades do universo de interesse favorecem uma amostra 

enxuta, de outro, é preciso que esta seja representativa daquele, portanto, procurou-se fazer 

uma seleção que espelhasse o máximo possível o conjunto total de Procuradores da PGFN. 
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Logo, a fim de capturar diferentes perspectivas e garantir a representatividade dos 

entrevistados em relação ao conjunto total de PFNs, foram ouvidos Procuradores de ambos os 

sexos, 7 mulheres e 7 homens, com idade e tempo de carreira variados, bem como 

identificados distintos perfis quanto ao exercício de cargos de gestão: Procuradores que nunca 

exerceram cargos de gestão, que exerceram no passado, e outros que estão atualmente em 

diferentes posições de chefia e em distintas áreas da organização, pois desse modo pode-se 

obter diferentes pontos de vista segundo a experiência (ou não) em postos de gestão. Por fim, 

também foram selecionados Procuradores oriundos de diferentes estados do país.  

Considerando que segundo Minayo (2017), a definição do tamanho da amostra em 

estudos qualitativos relaciona-se menos com quantidade e mais com as decisões que levaram 

à escolha da amostra, acredita-se que o número de Procuradores entrevistados é condizente 

com a seleção efetuada e com a natureza deste estudo. 

 

O instrumento de coleta – entrevista semiestruturada – teve seu roteiro construído a 

partir da identificação, na literatura, de que o problema de pesquisa envolve questões acerca 

de motivação e incentivos para a transição de carreira para a área de gestão, desse modo, 

procurou-se incluir no roteiro questões ligadas ao que motiva os entrevistados a exercer 

cargos de gestão, bem como sobre o que os desestimula, pois compreender os aspectos 

negativos auxilia a entender o fenômeno como um todo. O roteiro pode ser examinado no 

Apêndice A.  

 

Coleta dos dados. O contato com os entrevistados foi relativamente fácil haja vista 

que a pesquisadora compõe a carreira de PFN, assim, partiu-se daqueles com quem já possuía 

algum grau de relacionamento e, ao final de cada entrevista foi adotada a técnica snowball, na 

qual se solicitou que o entrevistado indicasse outros colegas a serem ouvidos, o que se 

mostrou muito útil pois proporcionou um rápido acesso a Procuradores de todas as regiões do 

país que se encaixassem nos perfis desejados. 

É preciso esclarecer que as entrevistas foram efetuadas no segundo semestre de 2019, 

momento em que a maior parte dos entrevistados e dos membros da carreira estava exercendo 

suas funções presencialmente na organização, situação que mudou durante a coleta dos dados 

quantitativos conforme será detalhado na seção própria. Durante as entrevistas, após a 

identificação dos dados pessoais, foi solicitado que os entrevistados falassem sobre a 

motivação para o ingresso no serviço público, sobre sua trajetória na PGFN, sobre sua 

percepção acerca da concorrência aos cargos de gestão na organização e sobre se já haviam 
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exercido cargo de gestão na PGFN. Também foi efetuada pergunta aberta sobre o que os 

incentiva ou desmotiva a concorrer a cargos de gestão, ao que se seguiram perguntas mais 

direcionadas, que variavam segundo o entrevistado havia exercido ou não postos de chefia. 

Procurou-se seguir a ordem das perguntas e ao mesmo tempo dar liberdade aos 

entrevistados para falar, o que levou a conteúdos com diferentes formatos conforme o 

entrevistado era mais ou menos falante e influenciou no número de intervenções da 

pesquisadora. As entrevistas foram efetuadas remotamente, por meio do software de 

comunicação Skype, com duração média de 40 minutos cada uma (25min a mais curta e 

1h12min a mais longa) e, com o consentimento dos entrevistados, foram gravadas.  

Destaca-se que a fim de preservar os entrevistados de qualquer constrangimento 

perante a organização ou seus pares, deixou-se de identificá-los durante a análise de dados, 

sendo utilizada uma indexação para os excertos transcritos, conforme ilustrado na Tabela 1, 

que reúne dados demográficos. 

 
Tabela 1  
Dados demográficos dos entrevistados 

 
 
 

 Análise dos dados. O processo de análise de dados, cujo objetivo é a compreensão de 

seus significados (Bardin, 2016) e a obtenção do seu sentido (Creswell, 2010), se desenvolveu 

segundo o percurso a seguir delineado. 

A fim de organizar o material disponível e preparar o processo de análise, os dados 

foram submetidos ao seguinte tratamento: as entrevistas foram transcritas e transpostas para o 
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software Atlas.TI, versão 8.4.4, cujo grande mérito é auxiliar na categorização e 

racionalização do processo de análise (Vosgerau, Pocrifka & Simonian, 2016). A partir de 

então efetuou-se a pré-análise das entrevistas a fim de identificar e organizar o conjunto de 

dados. Anotações foram efetuadas pela pesquisadora e auxiliaram no destaque de pontos 

importantes, o que forneceu uma visualização geral do conteúdo e uma primeira tentativa de 

reconhecimento das categorias empíricas.  

Após essa percepção global, passou-se a analisar as entrevistas linha a linha a fim de 

identificação das categorias empíricas com o auxílio do software Atlas.TI, versão 8.4.4, onde 

trechos significativos das entrevistas eram destacados e agregados por similaridades em 

categorias empíricas criadas e rotuladas de acordo com expressões extraídas das falas dos 

entrevistados (Creswell, 2010). Uma vez criadas as categorias empíricas, o conteúdo nelas 

agregado era comparado com o conteúdo das entrevistas subsequentes, procedimento que 

permitiu identificar pontos convergentes e divergentes, eliminar algumas categorias 

dispensáveis, e agrupar outras similares.  

Ressalte-se que não obstante os principais aspectos do referencial teórico terem sido 

identificados previamente ao levantamento dos dados, este estudo lançou mão de uma grade 

mista de análise (Vergara, 2015) e, à medida que se avançou no processo de análise, houve 

diversos retornos à literatura a fim de buscar suporte teórico para questões que emergiram 

desse processo, interação que permeou todo este estudo. As categorias previamente 

identificadas foram: segurança, capacitação, incentivo financeiro e suporte organizacional; e 

as que passaram a integrar o referencial teórico durante a análise dos dados foram: natureza 

da atividade e flexibilização das regras de trabalho. Ainda que essas duas últimas categorias 

teóricas tenham sido incluídas no referencial teórico durante a análise dos dados qualitativos, 

para fins de organizar o referencial teórico, optou-se por apresentá-las no referencial teórico 

juntamente com as demais, na seção 2.3. 

 

4.1.2 Resultados 
 

4.1.2.1 A concorrência aos cargos de gestão na PGFN: convergência entre os números e 
as falas 

Antes de adentrar na análise das categorias propriamente ditas, retoma-se uma questão 

levantada no capítulo 3 e que é crucial para a compreensão do fenômeno estudado no 

contexto da PGFN: a baixa concorrência aos cargos de gestão. Por meio da análise dos 145 

PSSs realizados entre janeiro/2017 e maio/2019, apurou-se que 212 candidatos se inscreveram 
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para os cargos vagos de gestão nesse período, o que resulta na média geral de 1,46 candidatos 

por vaga, revelando um baixo índice de concorrência, sendo que em alguns casos sequer 

houve candidatos inscritos, ocorrendo o que se denomina internamente de PSS deserto  

(PGFN, 2019). Importante destacar que o número de PSSs desertos vem aumentado, partindo 

de 4 no ano de 2017, dobrando para 8 em 2018, e 8 até maio de 2019.  

Um levantamento similar efetuado no mesmo período na STN, resultou na média geral 

de 4,08 candidatos por vaga (STN, 2019) o que implica uma concorrência 2,79 vezes maior 

em relação à PGFN. Considerando a ressalva feita na contextualização empírica a respeito da 

comparação entre os órgãos, na Figura 3 apresenta-se a média de concorrência por cargo vago 

e total nas duas organizações.  

 

 
Figura 3. Dados comparativos sobre a concorrência a cargos de gestão entre PGFN e STN. 

 

Ainda que esses números sejam significativos, optou-se por incluir na entrevista uma 

pergunta sobre esse fenômeno, questionando os entrevistados sobre se eles percebiam na 

organização alguma dificuldade para preenchimento de certos cargos de gestão, à qual todos 

responderam em sentido afirmativo, demonstrando convergência entre os dados numéricos e 

as falas. Houve diversos relatos sobre a necessidade de as chefias de instância superior 

fazerem um trabalho de convencimento para que alguém se candidatasse à vaga, chegando a 
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representar, em alguns casos, uma pressão para a assunção do cargo. A título exemplificativo, 

transcreve-se alguns excertos de entrevistas: 

  
(PFN 6) E da segunda vez na verdade eu não me candidatei [ao cargo de gestão], eu mais ou menos 

senti uma pressão externa [do superior hierárquico], e uma pressão interna [dos colegas da unidade] 

também pra aceitar a função [de chefia] novamente... 

 

(PFN 13) Tenho certeza disso, principalmente nos cargos de chefias de unidades, nas PSFNs... [...] as 

pessoas ficam implorando pra alguém assumir a unidade como Chefe Seccional, a gente era em 27 

Procuradores, e ninguém queria, a ponto de que a Regional teve de intervir e conversar... 

 

(PFN 12) Enquanto fui chefe estadual, eu precisei em alguns momentos conduzir a transição de chefia 

de Seccionais [unidades locais] e sempre foi muito difícil, não havia uma amplitude de colegas 

interessados em assumir as funções, foi sempre muito difícil, você tinha que procurar motivar as 

pessoas a assumir as responsabilidades... [...] sim, de convencer, de desenvolver os mais diversos 

argumentos para estimular algumas pessoas... 

  

Números e relatos convergem e confirmam o gap ao qual se fez alusão na 

contextualização empírica (capítulo 3), pois enquanto um processo seletivo de escolha de 

gestores pressupõe concorrência, demonstrou-se que no lócus estudado essa concorrência não 

existe de maneira regular, pois ainda que em certos casos exista um trabalho de 

convencimento por parte dos superiores hierárquicos, há vários PSSs desertos e outros com 

apenas um candidato, o que demonstra que a organização é elegível para a investigação do 

fenômeno.  

 

4.1.2.2 Análise das categorias teóricas  

Durante o processo de análise foram identificados diversos elementos que poderiam 

influenciar positiva ou negativamente na opção por cargos de gestão, e os que mais 

intensamente se manifestaram nas falas dos entrevistados deram origem a 17 categorias 

empíricas que,  em cotejo com a literatura que sustenta esta pesquisa, levou à identificação de 

5 categorias teóricas (Graneheim et al., 2017). A evolução do processo de criação das 

categorias é demonstrada na Tabela 2, que deve ser lida da esquerda para a direita. 
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Tabela 2 
Evolução do processo de identificação das categorias teóricas 

 
 

Demonstrado o caminho percorrido para a identificação das categorias empíricas e 

teóricas, passa-se a apresentar o resultado da análise do conteúdo das falas dos entrevistados 

segundo as respectivas categorias teóricas. Esclarece-se que a denominação destas categorias 

coincide com o nome dos incentivos. 

 

Capacitação. Os relatos denotam uma percepção comum entre os entrevistados que 

nunca assumiram posto de chefia e os que exercem ou já exerceram: a consciência de uma 

limitação técnica na área de administração uma vez que a formação acadêmica dos membros 

da carreira é em Direito e a atividade típica do Procurador da Fazenda Nacional implica 

substancialmente conhecimento jurídico. Essa consciência traz consigo uma certa insegurança 

em assumir postos de chefia e, em parte dos casos, além da ausência de preparação técnica, 

falta experiência. A situação é percebida principalmente nos casos de cargos de nível 
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hierárquico inferiores, com níveis de DAS/FCPE também menores. Não é regra, mas são 

postos que costumam significar as primeiras experiências de gestão para os Procuradores, 

sendo comum que sejam ocupados por PFNs pouco preparados tecnicamente no que se refere 

à área de gestão/administração. Logo, a falta de experiência em cargos anteriores, aliada a 

ausência de conhecimento técnico, pode explicar o menor índice de concorrência nos cargos 

com DAS/FCPE menores (Figura 3) uma vez que a soma destes dois fatores aumenta a 

insegurança para a assunção de cargos de gestão. Abaixo, transcreve-se trechos das falas: 
 

 (PFN 6) A gente tem uma formação jurídica e técnica que é totalmente diferente daquilo [da gestão] 

... com capacitação você fica mais técnico e acho que as pessoas podem se sentir mais estimuladas 

quando elas têm uma capacitação melhor, e daí muita gente tem um pouco de insegurança de assumir 

alguma coisa que ela não tem capacitação, uma capacitação técnica, eu acho que a capacitação em 

gestão ela desmistifica um pouco a função [de gestor]. 

 

(PFN 12) A capacitação em gestão é muito estimulante, ela teve um impacto muito significativo nas 

pessoas em assumir cargos de gestão. Inclusive acredito que teve um impacto muito significativo em 

aproximar até os grupos que não exercem a gestão mas que participam de capacitações relacionadas a 

gestão com os gestores, né. Porque ela proporciona uma melhor compreensão do que é gestão, pra 

quem eventualmente depois não atua tão diretamente. 

 

(PFN 8) Eu sou um grande entusiasta também dessas capacitações, dessa nova turma do mestrado [em 

administração pública] aí eu saí fazendo propaganda direto porque eu acho que estimula bastante, 

você passa a ter mais ideias, a ver experiências de outras unidades, de outras pessoas e querer levar 

pra sua unidade, e a partir do momento que você quer levar isso pra lá, ainda que você não esteja em 

um cargo de gestão você está fazendo uma atribuição de gestão, e aí para aparecer uma 

oportunidade e ocupar uma função é um pulo né, é natural. 

 

(PFN 4) Você se dispõe a resolver um problema, agora se você não conhece as ferramentas que 

existem para resolver aquele problema que parece insolucionável, isso afasta a ocupação do posto de 

chefia, então assim, sem dúvida nenhuma [a capacitação] já é uma condição bastante favorável para 

essa ocupação de posto, entendeu? 

 

 Os entrevistados reconhecem que a organização vem investindo em capacitação na 

área de gestão e alguns se mostram entusiasmados com isso (PFN 8), mas acreditam que as 

ações de capacitação poderiam ser intensificadas para melhor desenvolver as competências 

pessoais e profissionais. Essa ideia vai ao encontro do pensamento de Magalhães et al. (2010), 

que acreditam que ações sistematizadas de capacitação são essenciais para desenvolver as 

habilidades dos indivíduos e fomentar talentos. 
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  Expressões como “desmistifica um pouco a função”, “aproximar” e “condição 

bastante favorável” (PFNs 6, 12, e 4, respectivamente) denotam que além de identificarem o 

valor do conhecimento técnico em gestão, eles reconhecem que o papel da capacitação pode 

ser maior, aproximando gestor e gerido, esclarecendo o papel do gestor e proporcionando 

segurança para o exercício do cargo. Portanto, a interpretação das falas permite inferir que a 

percepção dos PFNs está em consonância com o referencial teórico, a exemplo do estudo de 

Jakobsen et al. (2019), no sentido de que a capacitação pode ser dirigida para a área de 

gestão/administração, orientando o comportamento dos agentes e incentivando-os a fazer uma 

transição para uma posição gerencial.  

 

Incentivo financeiro. O incentivo financeiro (gratificação DAS/FCPE) recebido pelo 

exercício de cargo de gestão foi mencionado por diversos entrevistados, conforme transcrição 

de alguns trechos: 

 
(PFN 13) São muitas responsabilidades e a contraprestação financeira é muito baixa [...] A PGFN é 

meu emprego, eu amo, agora você não pode tomar uma decisão dessa a longo prazo, por exemplo, 

tomar decisão de se mudar pra um lugar por 3 anos e a contraprestação financeira que você tem não 

ser capaz nem de arcar com essas diferenças que você vai ter de custo de vida, de ter que arrumar um 

apartamento, de mobiliar, enfim. Então assim, isso é uma coisa que também conta, e eu tenho certeza 

que todo mundo na hora que vai tomar uma decisão pensa nisso.  

 

(PFN 4) Digamos que tem uma lacuna entre a expectativa da Procuradoria e aquilo que ela oferece 

pra um chefe como contrapartida. Para começar eu acho que as gratificações que a gente tem para as 

chefias, elas são muito baixas tendo em vista o nosso salário.  

 

(PFN 11) Pessoalmente, no aspecto profissional, não tive nenhum estímulo, não tinha nenhuma 

vantagem, muito pelo contrário: trabalhava muito mais e o retorno financeiro não era vantajoso nem 

proporcional. 

 

Para alguns entrevistados o incentivo financeiro é pouco relevante sendo, no entanto, 

significativo para outros na decisão de concorrer/assumir cargos de gestão. Os que o 

consideram pouco relevante são, na maioria, aqueles que exercem cargos de gestão 

atualmente e estiveram mais envolvidos com a área ao longo de suas carreiras. Esse grupo 

destacou a importância de aspectos mais relacionados à motivação intrínseca, tais como a 

natureza da atividade (aspecto que será analisado no item seguinte), o que explicaria a pouca 

importância atribuída à gratificação pelo cargo, dada a sua característica extrínseca de 
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motivação. No entanto, a maioria dos entrevistados, exercendo ou não postos de chefia, 

acredita que aumentar o incentivo financeiro poderia incentivar mais PFNs a ocupar tais 

posições. Portanto, o incentivo financeiro, fator extrínseco de motivação (Klein & 

Mascarenhas, 2016), pode significar um incentivo àqueles indivíduos mais inclinados por esse 

tipo de motivação a optarem por cargos de gestão. 

Segundo Weibel et al. (2010) a consideração de fatores contextuais é amplamente 

utilizado nas pesquisas em ciências, assim, as declarações dos entrevistados revelam que o 

contexto organizacional relacionado ao incentivo financeiro não aponta necessariamente para 

a insignificância do seu valor, mas sim para a sua pouca significância comparativamente à 

remuneração fixa percebida pelos integrantes da carreira, bem como a falta de 

proporcionalidade entre as responsabilidades do cargo e o montante do incentivo, conforme se 

extrai dos excertos relativos aos PFNs 4, 11 e 13, respectivamente. 

 

Natureza da atividade. No processo de identificação desta categoria teórica foram 

reunidas quatro categorias empíricas que a pesquisadora, segundo o referencial teórico, julgou 

estarem estreitamente relacionadas com a natureza e relevância da atividade: mecanismos de 

participação, influência na realidade da organização, atividade estimulante e novos desafios. 

Essas categorias empíricas emergiram das respostas à pergunta sobre o que estimula os 

entrevistados a assumir CG e foram mencionadas preponderantemente por aqueles que estão 

ou já estiveram em posições de chefia na organização. 

Primeiramente, destaca-se trechos que demonstram uma percepção positiva, onde são 

mencionadas expressões como “desafios”, “influenciar a realidade da organização”, “tomada 

de decisão”, “senso de propósito”, “alinhamento com valores”, “projetos”: 

 
(PFN 12) A motivação mais fundamental pra mim é conseguir ver um senso de propósito na função que 

você vai exercer. Ter a visão de que aquela função irá te permitir influenciar a realidade, fazer parte 

de um projeto que irá mudar a realidade da organização e que esta mudança está alinhada com 

valores, com aspectos com os quais eu acredito. 

 

(PFN 6) Eu acho que é uma questão de caraterística pessoal, eu gosto de desafios. Aqui na unidade a 

gente tem possibilidade de trabalhar com outras questões que não só o Direito [...] pra mim o que é 

mais desafiador é trabalhar como gestor no órgão descentralizado, e particularmente eu acho que 

gosto muito desse tipo de desafio. 

 

(PFN 2) Poder fazer projetos que melhorem as unidades, tomada de decisão pra definir os fluxos de 

trabalhos, definir os rumos da unidade como um todo. Esses são os aspectos que me atraem 
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fortemente porque eu gosto dessa área [...] eu gosto de fazer coisas diferentes, então esses são os 

aspectos que me atraem fortemente pra isso. 

 

Alguns entrevistados também mencionaram aspectos desestimulantes, como por 

exemplo, a falta de abertura para participação, especialmente para os cargos de chefia de nível 

hierárquico inferior:  

 
(PFN 5) Eu digo que isso pode ser um fator de desestímulo, porque de repente a pessoa tem um 

interesse em ser Seccional [chefe de unidade local], mas ela não vê muita abertura institucional para 

que ela desenvolva projetos próprios, basicamente os Seccionais são cópias daquilo que acontece nas 

Regionais, então o cara pensa: o meu potencial criativo, enquanto gestor dessa unidade, é tolhido pela 

moldura institucional que já está pré-estabelecida, vou chegar aqui e  não vou poder contribuir com 

nada diferente disso. 

 

(PFN 2) Como Seccional [chefe de unidade descentralizada], eu não vejo não, eu não sinto que as 

unidades descentralizadas são chamadas pra definição da estratégia, nem definição dos rumos da 

instituição, nem pra contribuir com ideias ou mesmo com discussões ou ideias a respeito de sistemas 

que são levados a efeito. Eu acho que a tomada de decisão é muito centralizada. 

 

Outros entrevistados abordaram a questão da falta de uma política institucional de 

estímulo à participação na tomada de decisões, no sentido de que isso depende bastante das 

características pessoais dos gestores, que se trata de um esforço pessoal e não institucional: 

 
(PFN 12) Hoje na PGFN a participação, a oportunidade de protagonismo dos gestores, depende dos 

perfis pessoais, da personalidade das pessoas envolvidas, não só da própria pessoa como das pessoas 

que estão ao redor dela, ou na posição imediatamente acima dela na hierarquia da organização [...] 

Não há instrumentos institucionais consolidados no sentido desse estímulo, vai depender de pessoas 

que acreditam e estimulam e proporcionam essa oportunidade. 

 

(PFN 5) O ideal é que esse tipo de coisa não dependesse da personalidade do gestor, então acho que a 

gente precisa sim caminhar pra mecanismos de participação e de integração, de diálogo, de 

institucionalização desse diálogo entre gestão e execução, pra que não dependa da pessoa do gestor. 

 

 A análise conjunta das falas leva a crer que parte dos entrevistados considera 

estimulante ter um papel com certo protagonismo na organização, que os permita participar 

efetivamente da definição dos seus rumos. Essa característica vem ao encontro da literatura 

que dá suporte a este estudo e aponta como importante fator de motivação intrínseca para o 
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servidor público a natureza relevante da atividade (Klein & Mascarenhas, 2016; Weibel et al., 

2010), assim como está intimamente ligada à transição de carreira que é impulsionada, entre 

outros fatores, pela busca de atividades interessantes e desafiadoras (Ramos & Joia, 2014). 

No caminho inverso está a falta de uma política institucional que possibilite que todos 

os gestores influenciem na realidade da organização, pois é apontada como um forte fator 

desestimulante para o exercício da função gerencial, especialmente nos cargos com posição 

hierárquica inferior.   

 

Suporte organizacional. Das falas dos entrevistados emergiram diversos fatores que, 

segundo o contexto organizacional e à luz do referencial teórico, estão ligados à percepção de 

suporte organizacional. Tais fatores são representados pelas seguintes categorias empíricas: 

clareza nas atribuições do cargo, política de transição/sucessão de gestores e suporte/apoio 

técnico e moral à gestão. 

No que se refere às atribuições do cargo, o conteúdo depreendido das falas está em 

sintonia com o pensamento de Allen et al. (2010), pois há uma forte percepção acerca da falta 

de clareza do papel dos gestores e atribuições dos postos de chefia, especialmente em relação 

ao cargo de Procurador-Seccional. A clareza das atribuições não se trata meramente de regras 

escritas sobre os principais contornos de cada cargo, mas de um conjunto de práticas que 

garanta certa uniformidade nas atribuições.  

Esse é um dos fatores que explica o fenômeno em estudo e provavelmente reflete na 

opção por não assumir um novo cargo, pois os indivíduos tendem a evitar a repetição de 

experiências não muito positivas tais como as mencionadas nas citações abaixo: “falta de 

clareza”, “solidão no exercício do cargo”, “falta de noção da abrangência da função”: 

 
(PFN 6) A gente não tinha muita rotina de trabalho, não tinha muito claro o que era a função de 

gestor, não existia uma rotina de trabalho, um tutorial, um modo de fazer, não tinha muito quem me 

socorrer, eu me sentia muito sozinha na função, não tive com quem compartilhar, o gestor antigo que 

saiu não queria mais falar do assunto, não queria saber de mais nada, então eu sentia essa solidão. 

 

(PFN 2) Não, não há clareza nenhuma nas atribuições, não há uma indicação clara para o gestor do 

que a gente tem que observar, a periodicidade que eles têm que observar até o trabalho de auditoria 

que ele tem que fazer sob os trabalhos dos servidores, e o acompanhamento dos trabalhos dos 

Procuradores, não há nada que indique pra você, de maneira formal isso daí, pelo contrário, você vai 

aprendendo no dia a dia. 
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(PFN 8) Eu acho que não tem uma política institucional de incentivo, de preparação para assumir 

Seccional [...] eu imagino que o Procurador-Seccional deve ser o cargo mais “faz tudo” que a gente 

tem na Procuradoria, porque é o cara que faz dívida, é o cara que pega processo quando tem de pegar, 

é o cara que mexe com o sistema, é o cara que trata com o juiz, é o cara que trata com os servidores, 

enfim, é o “faz tudo” [...]. Não há uma política institucional de preparação para isso, de incentivo às 

atribuições e definição específica do papel do chefe, termina sendo esse “faz tudo”. 

 

Outra percepção depreendida das declarações é a falta de suporte técnico e moral, de 

apoio estruturado para que os gestores desempenhem melhor a função, o que é consistente 

com a visão de War (2007), conforme explicitado no referencial teórico. Segundo alguns 

entrevistados, o suporte moral, quando existe, é buscado pelo gestor, e não ofertado de 

maneira institucionalizada pela organização. O PFN 5, por exemplo, fala em “isolamento” do 

ocupante do cargo de Procurador-Seccional: 

 
(PFN 2) Eu buscava a Regional, que sempre se propunha a ajudar, mas era uma coisa que vinha da 

minha necessidade, não era uma coisa que eles buscavam ver o que tinha de dificuldade na unidade. 

O que eu vejo como desestímulo é a sensação de que quando você assume, os problemas recaem todos 

pra você né, você não tem um apoio de maneira mais estruturada para lidar com os desafios que você 

vai possuir na gestão. 

 

(PFN 5) O que eu vejo é que, por exemplo no caso do Seccional [chefe de unidade local], eu acho que o 

que pode afastar o interesse de quem quer ser Seccional é um certo isolamento do Seccional, não 

digo dentro da unidade porque acho que tem muito mais a ver com o clima da unidade, com a 

personalidade das pessoas, mas o que eu digo é que assim, muitas vezes o Seccional se sente 

abandonado pela instituição. 

 

Já quanto ao suporte técnico, que entre outros aspectos compreende o oferecimento de 

meios para o exercício da função, como por exemplo, o suporte de pessoal técnico em 

quantidade suficiente e capacitado para executar tarefas administrativas de apoio à atividade-

fim do órgão, a percepção do grupo não é muito positiva, conforme revela a seguinte fala:  

 
(PFN 16) Esse é o maior problema, falta de pessoal de apoio. Nós temos um índice muito pequeno de 

servidores em relação à demanda de trabalho, é menos de um servidor por Procurador. É algo assim 

totalmente fora da lógica administrativa de qualquer outro órgão similar. 

 

O suporte deve ser garantido linearmente e não depender da sorte de se ter um número 

qualificado e suficiente de servidores de apoio em determinada unidade e tampouco das 
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características dos superiores hierárquicos; o ideal é que façam parte da política institucional. 

Diferentes experiências são vivenciadas por gestores que se deparam com condições distintas 

durante o exercício do cargo, a exemplo daqueles que puderam contar com um suporte de 

pessoal suficiente, e daqueles que, a exemplo do PFN 16, provavelmente enfrentou 

dificuldades por falta de apoio técnico, o que, em última análise, pode levar ao sentimento de 

abandono mencionado pelo PFN 5 e desestimular uma nova experiência na gestão. 

 

A sucessão entre os titulares de cargos de gestão também foi apontada como um fator 

desestimulante para o exercício da função. Quando perguntados a respeito de como se dava a 

transição entre o ocupante que deixava o cargo e o que assumia, os entrevistados declararam 

que a organização não possui uma política de transição, o que implica, na opinião de um 

entrevistado, na perda de processos de trabalho (PFN 6). Os relatos demonstram que uma 

adequada transição somente ocorre caso a caso, ou seja, quando quem deixa e quem assume o 

posto tem a possibilidade e a disposição para fazê-lo (PFNs 9 e 2). Novamente se repete a 

percepção de que o esforço pessoal se sobrepõe ao institucional: 

 
(PFN 6) De uma forma geral a PGFN não tem uma política de transição, acho que os processos de 

trabalho se perdem demais de uma gestão pra outra.  

 

(PFN 9) Eu percebo que é caso a caso, depende muito da articulação de quem está saindo e de quem 

vai entrar [...] não existe nenhuma orientação, e já aconteceu tanto de eu assumir chefia 

completamente atropelada, quanto eu assumir chefia em que foi dada toda a divisão pra mim em 

detalhes da rotina do setor. 

 

(PFN 2) Oficialmente não, na minha realidade eu já era substituto do chefe que sucedi, eu já 

participava, já me dava abertura para participar da gestão da unidade. Então na minha realidade 

houve um trabalho de transição informal [...], mas institucionalmente não há nenhuma política de 

transição. 

 

A interpretação das falas revela que os entrevistados consideram que o atual suporte 

ao gestor é insatisfatório e que isso é desestimulante ao exercício de cargos de gestão. 

Conclui-se, portanto, que intervenções simples e de baixo custo, a exemplo da definição clara 

das atribuições dos cargos, a criação de uma política de transição de cargos e o aumento da 

presença institucional no apoio ao gestor, poderiam significar um bom suporte à mobilidade 

na carreira (Ramos & Joia, 2014). Embora não seja simples de ser implementado devido a 
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fatores legislativos e orçamentários, o aumento do número e da qualificação de servidores de 

apoio também tem bom potencial estimulante para a transição. 

 

Flexibilização dos arranjos de trabalho (Flexible work arrangements). Esta foi uma 

das categorias teóricas cuja organização e análise representou maior desafio à pesquisadora, 

pois abrangeu quatro categorias empíricas que, a princípio, não estavam muito 

correlacionadas entre si, mas que ao final se revelaram estreitamente conectadas, e 

demandaram constante ir e vir dos dados à literatura, são elas: remoção, lotação, impacto do 

trabalho na vida familiar e trabalho remoto na área de gestão.  

Situação frequente no âmbito organizacional dos entrevistados e bastante mencionada 

por eles, se dá quando o cargo de chefia vaga em localidade que desmotiva o potencial 

candidato a concorrer em razão de impedimentos para mudar o local de residência, tais como 

cônjuge estabelecido profissionalmente, filhos estudando, preferência por permanecer no 

local onde exerce o cargo atual ou aumento de custo de vida na localidade do cargo vago. 

Questionados sobre a conexão entre o exercício de cargos de gestão e a vida familiar, 

todos reconhecem uma estreita relação entre o seu exercício e uma maior dificuldade de 

equilibrar a relação entre trabalho e família, o que, para alguns, representa um obstáculo à 

transição para a área de gestão. Quando indagados se estariam dispostos a assumir posições 

mais elevadas na organização, alguns entrevistados de ambos os sexos também mencionaram 

o desejo de assumir novos e mais significantes desafios na carreira, porém ressaltaram a 

impossibilidade, ao menos momentânea de fazê-lo, devido a circunstâncias familiares que 

impedem a mudança de domicílio, condição necessária para o exercício de muitos desses 

cargos que estão disponíveis em capitais e no órgão central, em Brasília. Abaixo transcreve-se 

fragmentos de falas que são representativos dessa circunstância: 

 
(PFN 6) Se eu conseguisse exercer um cargo de maneira desterritorializada, daqui de onde moro, eu 

assumiria sim um cargo mais elevado, mas o que me breca hoje é a minha necessidade de estar aqui 

por conta do meu marido [...] por conta da profissão, ele é advogado privado, tem a banca dele aqui. 

 

(PFN 2) Acho que [CG] influencia negativamente o lado pessoal né, você fica mais horas no 

trabalho, leva trabalho pra casa [...] em termos abstratos, eu assumiria [CG mais elevado], mas 

quando a gente chega a discutir isso concretamente, há vários fatores: minha esposa não é 

funcionária pública, ela trabalha na iniciativa privada, então se eu saísse daqui ela teria que deixar o 

emprego dela. Teríamos que ir pra uma cidade com, provavelmente, custo de vida mais alto, com 

perda de remuneração a nível familiar... isso acaba impedindo que eu assuma uma função que não 
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seja aqui. O que eu tenho feito é que eu acabo assumindo encargos extras, sem prejuízo das minhas 

atividades e sem remuneração, pra poder participar disso, entendeu? participar da definição dos 

rumos da instituição. 

 

(PFN 14) A grande dificuldade pra mim é que para assumir outro cargo teria que deixar minha 

cidade, a cidade que eu moro que está a minha família [...]Se não fosse isso eu poderia pensar, 

dependendo da área, poderia cogitar sim de assumir outra função.  

 

Durante as entrevistas alguns PFNs demonstraram certa frustração com a perda de 

oportunidades (PFN 11), especialmente por quererem “participar da definição dos rumos da 

instituição” (PFN 6), mas não poderem assumir posições mais estratégicas na organização. 

Esse sentimento resulta da combinação entre as circunstâncias pessoais dos entrevistados (que 

não podem mudar de domicílio) e o contexto organizacional no qual estão inseridas 

(necessidade de mudança de domicílio para assumir cargos de gestão, especialmente os mais 

elevados), o que poderia ser amenizado pelo uso do teletrabalho na área de gestão, percepção 

revelada por alguns entrevistados como uma solução natural: 

 
(PFN 2) Eu acho que o  primeiro desentrave que poderia ocorrer é a questão do teletrabalho pra 

cargos de gestão, permitir que você seja gestor sem estar necessariamente comparecendo fisicamente 

na unidade local. Uma coisa que pode facilitar isso é a tecnologia, são as ferramentas de informática 

que aproximam pessoas mesmo à distância, por exemplo, grupos de chat, meeting, hangouts, enfim, 

existem muitas ferramentas que permitem acompanhar e gerir trabalho de equipes sem que você esteja 

ali do lado delas.  

 

(PFN 11) Mas por outro lado também, a Procuradoria, evoluindo do jeito que ela tá, eu fico pensando 

se não dá pra gente fazer gestão à distância. Hoje com a virtualização, eu acho que a gente consegue, 

olha como a gente tá aqui agora, longe e super conectada [referência à entrevista feita remotamente]. 

[...] As oportunidades são oferecidas mais pra quem está lá, presente fisicamente, aí a gente 

desperdiça talentos. 

 

(PFN 6) Eu não vejo porque a gente não possa utilizar a tecnologia a nosso favor e permitir que o 

gestor seja gestor de onde quer que ele esteja, claro que eu acho que pode ter uma perda, a ausência 

física da pessoa diariamente numa equipe de trabalho tem uma perda mas que eu acho que pode 

muito bem ser compensada por uma ferramenta tecnológica adequada. 

 

Os achados do campo demonstram que a maioria considera que a preocupação em 

manter o equilíbrio na vida familiar afeta negativamente a intenção de assumir cargos de 

gestão, espelhando o referencial teórico no sentido de que os conflitos entre trabalho e família 
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exigem grande capacidade de gerenciamento e que esses conflitos são amplificados quando se 

trata de gestores (Lima et al., 2012; Oliveira et al., 2013; Oltramari & Grisci, 2014). Segundo 

os entrevistados, uma forma de mitigar esses efeitos, especialmente os relacionados à 

necessidade de mudança de domicílio, é o teletrabalho, apontado por alguns como a única 

possibilidade de ingressarem ou permanecerem na área de gestão e assumir um posto mais 

elevado na organização.  

Entre as formas de flexibilização dos arranjos de trabalho mencionadas no referencial 

teórico estão o local e a forma como ele pode ser exercido, ambos abrangidos pelo 

teletrabalho/trabalho remoto (Ceribeli & Mignacca, 2019; Wheatley, 2017). O teletrabalho 

está regulamentado pela PGFN mas apesar de não excluir expressamente os cargos de gestão, 

na prática não é utilizado em razão da imprescindibilidade da presença física do gestor. 

Entretanto, esse é um pensamento que parece estar se modificando, ao menos do ponto de 

vista dos entrevistados, especialmente por existir na organização diversos cargos de gestão 

que, pela sua natureza, dispensariam a presença física de seus ocupantes. 

A tecnologia pode aproximar pessoas e proporcionar ferramentas de trabalho cada vez 

mais úteis no mundo organizacional, portanto, o teletrabalho pode representar uma das pontes 

para unir uma necessidade organizacional a um anseio de seus agentes e evitar o “desperdício 

de talentos” (PFN 11). Em outras palavras, a possibilidade de teletrabalho para cargos de 

gestão pode representar um incentivo para aqueles que estão dispostos a fazer uma transição 

para a área mas não têm disponibilidade para mudar seus domicílios. 

 

A percepção geral. Analisados os dados, com a inarredável interpretação do seu 

conteúdo, a pesquisadora procurou traduzir a voz dos entrevistados e extrair significados das 

suas falas. Desse processo, além das impressões já descritas de acordo com cada categoria, é 

possível concluir que, de um modo geral, os entrevistados deixaram transparecer um elevado 

senso de pertencimento e apreço pela organização e reconhecem os avanços já alcançados. Na 

análise dos dados não se deu ênfase a tais aspectos pois o objetivo das entrevistas foi a 

identificação de fatores que poderiam explicar o gap mencionado, o que passa 

necessariamente pelos pontos negativos apontados pelos entrevistados e revela uma 

consciência de que ainda há um bom caminho a ser percorrido para que as estratégias 

delineadas pela PGFN se traduzam em ações concretas que aprimorem a forma como a gestão 

é levada a efeito; o que não significa uma visão negativa dos entrevistados quanto à 

organização como um todo, mas tão somente em relação aos aspectos ligados ao fenômeno 

estudado.  



52 
		

Conclui-se também que alguns entrevistados simplesmente não têm afinidade com a 

área de gestão e não querem assumir postos de chefia, mas nem por isso deixam de perceber e 

opinar sobre como a organização poderia atrair bons profissionais para a área. Boa parte dos 

entrevistados, contudo, manifestou expressamente o desejo de ingressar, permanecer ou 

reassumir cargos de gestão, mas se ressentem da falta de uma política institucional de apoio à 

mobilidade interna e de estímulos para essa transição.  

De acordo com os achados do campo, e corroborando a perspectiva principal-agente 

adotada nesta pesquisa, deduz-se que o descompasso entre os esforços da organização 

(principal) para aprimorar a gestão e a disposição dos indivíduos (agentes) a assumir cargos 

gerenciais pode ser balanceado pelos seguintes fatores que afetam a (não) transição para a 

área de gestão: capacitação, incentivo financeiro, natureza da atividade, suporte 

organizacional e flexibilização dos arranjos de trabalho. A partir desse resultado, passar-se-á 

para a segunda etapa da pesquisa, de natureza quantitativa, onde se investigará quais desses 

fatores têm maior influência na transição de carreira e, consequentemente, maior potencial de 

servir de instrumento para alinhar os interesses entre principal e agente. 

 

 

4.2 Etapa quantitativa 
Nesta segunda etapa, de caráter quantitativo, foi utilizada uma conjoint analysis, 

método pelo qual os respondentes escolhem entre alternativas ou fazem um rating de perfis 

hipotéticos que combinam múltiplos atributos, permitindo que se estime a sua influência na 

escolha ou na classificação (Hainmueller, Hopkins, & Yamamoto, 2014). Esta metodologia é 

amplamente utilizada na área de marketing para identificar preferências e escolhas de 

consumidores e aprimorar o desenvolvimento de produtos e serviços (Rao & Pilli, 2014), mas 

também é uma ferramenta de pesquisa em diversas outras áreas tais como meio ambiente 

(Alriksson & Öberg, 2008), ciência política (Hainmueller et al., 2014), estudos 

organizacionais abordando temas como liderança (Tavares, Sobral, Goldszmidt & Araújo, 

2018), custo-benefício de elementos que compõe um pacote de compensações oferecido a 

empregados de determinada organização (Kienast, Maclachlan, Mcalister & Sampsn, 1983), 

ou a utilidade de um único benefício (Muchinsky & Hoffman, 1996).  

Tal técnica, por permitir compreender como os indivíduos fazem suas escolhas e 

manifestam suas preferências entre diversas alternativas, é útil quando aplicada no âmbito 

organizacional como suporte à tomada de decisões em organizações públicas ou privadas, 
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havendo muitas oportunidades para o uso da metodologia no Brasil (Raghavarao, Wiley & 

Chitturi, 2010; Rao & Pilli, 2014).  

O objetivo da aplicação da conjoint analysis foi mensurar a importância relativa de 

cada um dos fatores/atributos em relação aos demais e a forma como se chegou a essa 

mensuração está descrita nas seções seguintes. 

 

4.2.1 Procedimentos metodológicos 
	

A coleta dos dados que serviram de base para a conjoint analysis foi efetuada por 

meio de um questionário. Elaborado na plataforma Qualtrics, que garante o anonimato dos 

respondentes, o questionário foi idealizado com base no conhecimento teórico adquirido por 

meio da literatura que sustenta esta pesquisa e no conhecimento empírico resultante da análise 

qualitativa com vistas a obter a máxima utilidade dos dados coletados, sendo composto de três 

seções: combinações de atributos, questões de múltipla escolha e dados demográficos, 

conforme o seguinte detalhamento: 

a) a primeira seção consistiu na avaliação de 9 combinações aleatórias, com 7 

atributos distribuídos equitativamente em cada uma; os 6 primeiros atributos de cada 

combinação possuíam 2 níveis (que são valores possíveis para cada atributo, por exemplo, 

“com oferta de capacitação...”e “sem oferta de capacitação...”) e o último, 3 níveis, conforme 

ilustrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 
Incentivos, atributos correspondentes e níveis dos atributos 
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Com a finalidade de deixar as combinações mais amigáveis, os fatores/incentivos 

revelados na etapa qualitativa foram operacionalizados na forma de atributos, cujos nomes 

coincidiram com termos retirados das categorias empíricas (Tabela 2, seção 4.1.2.2) por 

serem mais significativos para os respondentes, pois segundo Daniels e Hensher (2000), 

atributos sem significado para os respondentes e distantes dos seus interesses não são 

avaliados apropriadamente. Os atributos constam por extenso na coluna 2 da Tabela 3 da 

forma como foram submetidos à avaliação pelos respondentes, mas para fins de simplificação 

passaremos a denominá-los a partir de agora de forma resumida: 1-capacitação; 2-gestão 

remota; 3-gratificação (30%)2; 4-influenciar rumos/participar decisões; 5-iniciativa 

inovação/desafios; 6-clareza das atribuições; e 7-servidor apoio qualificado e suficiente.  

  Por meio de uma escala de “0” a “10”, apropriada para estudos que fazem uso de 

ratings (Bigsby & Ozanne, 2002), cada combinação consistiu em um cenário diferente que os 

respondentes classificaram de “0” a “10” segundo julgaram a combinação de atributos mais 

ou menos estimulante para a assunção de CG. Considerando a quantidade de atributos e seus 

níveis, com o auxílio do software R o design fatorial utilizado resultou um número de 

combinações mínimo de 9 e máximo de 14. Optou-se pelo menor número de combinações 

para não fatigar e desestimular os respondentes com uma oferta muito ampla de alternativas já 

que o tempo necessário para responder ao questionário deve ser levado em conta para a 

obtenção de uma quantidade satisfatória de respostas completas (Alriksson & Öberg, 2008);  

b) a segunda seção foi composta por questões de múltipla escolha, especificamente 

acerca do trabalho remoto na área de gestão pois em razão da pandemia causada pela Covid-

19, desde meados de março/2020 a maioria dos respondentes foi obrigada a exercer suas 

funções remotamente, inclusive os gestores. Essa seção foi incluída no questionário por 

representar uma oportunidade de levantar dados empíricos acerca do teletrabalho na área de 

gestão pois no momento da sua aplicação os respondentes já estavam há três meses 

desempenhando suas funções de forma remota; 

c) e a terceira, por fim, foi composta por questões sobre dados demográficos dos 

respondentes. 

Antes de aplicar o questionário, ele foi submetido a um teste com 5 integrantes da 

carreira, o que resultou no aprimoramento do instrumento em aspectos de clareza e 

apresentação, o que é altamente recomendável (Bergmann, Hanley & Wright, 2006). 

Concluído, o instrumento foi disponibilizado para coleta dos dados entre os dias 19/06/2020 e 
																																																													
2 O percentual entre parênteses se refere ao percentual de 30% de aumento na gratificação, nível do atributo 
preferido pelos respondentes 
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08/07/2020, com um breve texto explicativo e um link que direcionava à plataforma 

Qualtrics, por três meios: a) pela rede social WhatsApp, na qual foi disparado em diversos 

grupos integrados somente por PFNs e também de maneira individualizada, na qual se fez uso 

da técnica snowball, em que a pesquisadora solicitou que os respondentes aos quais tinha 

acesso direto transmitissem o link da pesquisa a outros colegas e grupos no WhatsApp; b) 

pelo e-mail institucional da PGFN que foi enviado aos membros da carreira nos dias 

23/06/2020 e 02/07/2020; e c) por meio de divulgação no site PGFN CONECTA (canal de 

comunicação da PGFN) a partir do dia 25/06/2020 até o encerramento da pesquisa.  

 

Cálculo do tamanho da amostra. A estimativa do tamanho da amostra depende da 

natureza da pesquisa e também do método estatístico empregado, ligando-se intimamente à 

confiabilidade do resultado da pesquisa. Para Orme (2010), o tamanho da amostra em uma 

conjoint analysis deve conter em geral de 150 a 1.200 respondentes. Já para Siddiqui (2013) e 

Wittink e Cattin (1989), deve contar com um mínimo de 300 respondentes. De outro lado, 

uma equação é sugerida para determinar o tamanho mínimo da amostra na CA: “M”: 

multiplicador; “C”: maior número de níveis dos atributos; “T”: número de tarefas; e “A”: 

número de alterativas por questão/combinação (Qualtrics, 2020): 

 

Número de respondentes = (M*C) 
         (T*A) 

 

Considerando os dados desta pesquisa, “M”: 750 (multiplicador que deve ser 

considerado para estudos do porte desta pesquisa); “C”: 3 (maior número de níveis de 

atributos); “T”: 1 (uma tarefa que correspondeu a avaliar as combinações); “A”: 7 (sete 

atributos/alternativas), tem-se o seguinte cálculo do tamanho da amostra: 

 

Número de respondentes = (750*3) = 321,42 respostas válidas 
 (1*7)     

 
 

Portanto, a amostra mínima exigível para este estudo é de 321 respostas válidas. 

 

 

 Modelo aditivo. Em um modelo aditivo a utilidade de uma alternativa para o tomador 

de decisão é a soma das utilidades em cada nível de cada atributo de uma alternativa. Foi esse 
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o modelo que serviu de base para a análise dos dados, no qual primeiramente foi efetuada 

uma regressão linear múltipla para estimar as utilidades e o peso de cada nível dos atributos 

(partworths) de acordo com a equação abaixo:  

𝑌! = 𝑈!(𝑋!!) + 𝑈!(𝑋!!)+𝑈! 𝑋!! +⋯𝑈! 𝑋!" + 𝑒 
 
Em que: 
𝑌!= utilidade total da alternativa i 

𝑋!!= é o nível do atributo 1 para a alternativa i 

𝑈!= (.) é a função part-worth para o atributo 1. 

 

Neste caso, a variável dependente (𝑌!) é a nota de “0” a “10” atribuída pelos 

respondentes, e as variáveis independentes (𝑋!") são variáveis dummies que identificam quais 

níveis dos atributos foram avaliados. Os padrões resultantes desta regressão linear estão 

disponíveis para consulta no Apêndice B.  

Na sequência, a mensuração da importância relativa de cada atributo e a estimativa 

dos pesos de cada variável demográfica de interesse foram efetuadas com o auxílio do 

software R, que possibilita a execução de testes e análises estatísticas refinadas (Sousa, 

Rodrigues, Lima, & Chagas, 2020), para tanto utilizou-se as regressões acima mencionadas 

bem como a seguinte fórmula: 

 

 

  Em que: 
 = Importância do atributo t  

 = Utilidade do mais preferido nível do atributo t 

 = Utilidade do menos preferido nível do atributo t 

 

 

Cluster analysis. Finalmente, com o auxílio do algoritmo K-means clustering, foi 

utilizada uma cluster analysis (CLA), técnica que permite segmentar dados em grupos 

homogêneos, agrupando os respondentes que possuem similaridades entre si (Majhi & 

Biswal, 2018) por critérios demográficos ou ligados às suas repostas (Bigsby & Ozanne, 

2002), de modo que os integrantes de um mesmo grupo sejam similares e os integrantes de 

outros grupos sejam diferentes. Neste estudo a CLA foi aplicada para agrupar os Procuradores 

segundo as similaridades de suas respostas e explorar o seu padrão, o que levou a uma melhor 

compreensão das preferências dos respondentes (Adhau, Moharil & Adhau, 2014). 
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 Considerando que o objetivo desta etapa da pesquisa é a identificação do ideal arranjo 

de fatores na criação de um sistema de múltiplos incentivos, conclui-se pela adequação do uso 

da CA e da CLA, haja vista que a combinação das técnicas possibilita compreender como os 

respondentes manifestam suas preferências, enriquecendo o estudo e permitindo que se 

forneça subsídios para a tomada de decisão em organizações públicas.  

 

 

4.2.2 Resultado da conjoint analysis 

A partir dos dados obtidos com o questionário traçou-se o perfil e a extensão da 

amostra e, por meio da conjoint analysis, mensurou-se a importância relativa dos atributos 

conforme os resultados a seguir demonstrados: 

 

Tamanho da amostra. A população de interesse soma 2.126 PFNs (todos os 

integrantes da carreira de PFN) mas a amostra, de natureza não probabilística por 

conveniência, foi composta por uma base inicial de 854 indivíduos que acessaram o 

questionário. Destes, obteve-se 557 respostas completas e 297 incompletas. Para assegurar a 

confiabilidade dos resultados, foram excluídas da análise as 297 respostas incompletas, e das 

557 que foram completadas foram eliminadas 42 em razão da soma das notas das 

combinações ter sido igual a zero e por terem sido concluídas em menos de 2 minutos 

(condições que foram consideradas insuficientes para a efetiva avaliação das combinações). 

Logo, a amostra final contou com 515 respostas válidas e representa 24,22% da população de 

interesse (número superior ao exigido como amostra mínima para este estudo), e a mediana 

desse grupo foi de 5,82 minutos para responder.  

Portanto, considerando a natureza da pesquisa, o número de combinações utilizados, a 

quantidade de atributos e seus níveis, o tamanho da população de interesse e o cálculo acima, 

que estabelece um mínimo de 321 respostas válidas, a amostra deste estudo – 515 respostas 

válidas – é satisfatória pois atende aos critérios mencionados, conferindo confiabilidade do 

ponto de vista da representatividade. 

 

Perfil da amostra. Das 515 respostas válidas, 42,5% são do sexo feminino e 57,5% do 

sexo masculino, o que muito se assemelha à composição dos membros da carreira por gênero, 

que em meados de 2019 correspondia a 43,23% de mulheres e 56,77% de homens (COGEP, 

comunicação pessoal, 26 de junho de 2019), demonstrando a representatividade da amostra 
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em termos de gênero. A idade média dos respondentes é de 41 anos e o tempo médio de 

carreira na PGFN é de 12,3 anos; 262 respondentes nunca assumiram postos de gestão; 136 

exercem cargo de gestão atualmente e 253 já exerceram pelo menos um cargo de gestão no 

passado, e  destes últimos, 73 exerceram 2 cargos, 49 exerceram 3 cargos, e 18 exerceram 4 

cargos, indicando um número relativamente baixo de indivíduos que tiveram mais de duas 

experiências em postos de gestão, o que parece confirmar a pouca atratividade desses cargos.  

No que se  refere à assunção de cargos por gênero, das 219 mulheres que responderam 

ao questionário, 108 (49,30%) nunca assumiram CG, enquanto que dos 296 homens 

respondentes, 99 (33,40%) nunca assumiu CG, números que, se comparados com o percentual 

de membros na carreira por gênero e de respondentes, denotam que as mulheres são 

proporcionalmente  menos propensas a assumir postos de gestão. 

Quanto à distribuição geográfica, o número de respondentes foi mais expressivo nos 

estados de São Paulo (90), Goiás, que engloba o Distrito Federal (81), Rio de janeiro (45), 

Paraná (39), Rio Grande do Sul (38), Minas Gerais (36) e Santa Catarina (36), o que 

acompanha razoavelmente o número de unidades da PGFN por Estado (dados obtidos do site 

da PGFN), mas em todos os Estados da federação houve participantes.  

Todos os dados da estatística descritiva que serviram de base para identificação do 

perfil da amostra podem ser consultados nos Apêndices B, C e D. 

 

Meios de coleta. No que se refere aos resultados dos diferentes meios de coleta de 

dados referidos na seção 4.2.1 (WhatsApp, e-mail institucional e PGFN CONECTA), apesar 

de não ter sido utilizado instrumento específico para medir os níveis de resposta entre os três 

meios utilizados, pelo retorno recebido diretamente dos respondentes, em conjunto com a 

observação do número de respostas por dia (Figura 4), crê-se que o meio mais eficaz foi pelo 

aplicativo WhatsApp, pois os dias com maior índice de respostas coincidiram com a 

intensificação do contato direto com os integrantes da carreira nesse canal. Isso indica que a 

tecnologia e, principalmente as redes sociais, podem ser um eficiente meio de coleta de dados. 
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Figura 4: Número de questionários completos por dia de coleta 

 

 

Importância relativa dos atributos. Da análise dos dados obtidos na primeira seção do 

questionário, tem-se uma visão geral acerca das combinações submetidas à avaliação pelos 

respondentes. O boxplot (Figura 5) representa graficamente o conjunto das 9 combinações de 

alternativas, cada uma denominada de C1, C2 e assim sucessivamente, donde se conclui que a 

combinação preferida pelos respondentes foi a C2, cuja linha mediana está mais próxima de 

“10” e significa que os respondentes se sentem mais estimulados por essa combinação de 

atributos; a menos valorizada foi a C1, cuja linha mediana está próxima de “0” e significa que 

os respondentes acham a combinação de atributos menos estimulante. 

 

 
Figura 5. Boxplot: representação gráfica das 9 combinações e das preferências dos 
respondentes. 
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Com base apenas nessa classificação das combinações, ou seja, na identificação da 

combinação preferida pelos respondentes, sem estabelecer a importância relativa de cada 

atributo, o sistema de incentivos seria composto pela simples combinação de fatores 

representados na combinação 2 (C2), conforme Tabela 4 (o conjunto completo de 

combinações pode ser consultado no Apêndice E que contém o instrumento de coleta - 

questionário). 

 
Tabela 4 
Combinação 2 com a relação de atributos que a compuseram.  

 
  

 Entretanto, a classificação das combinações é utilizada como meio para se mensurar o 

valor de cada atributo, principal função da CA, o que pode levar a um resultado diferente 

daquele representado pela combinação 2, como de fato levou. É o que se demonstra na coluna 

“Total” da Tabela 5, onde os atributos foram dispostos em ordem decrescente de importância, 

revelando a ordem de preferência dos respondentes por atributo. 

 

Tabela 5 
Representação da importância relativa dos atributos por ordem decrescente 

 
Nota. A idade dos respondentes e o tempo de carreira tiveram alta correlação, por isso optou-se por representar 
na tabela 5 somente o tempo de carreira. 
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O resultado da importância relativa dos atributos fornece uma visão panorâmica sobre 

as preferências dos respondentes, que podem ser comparadas entre si. Considerando o total de 

respostas válidas, os resultados demonstram que foram melhor avaliados os atributos 

“influenciar rumos/participar decisões” (20,90%) e “gestão remota” (15,60%), e que foram 

considerados menos relevantes os atributos “servidor apoio qualificado e suficiente (11,60%) 

e “gratificação (30%)” (7,90%) (coluna 2, “TOTAL”, da Tabela 5). 

A comparação entre os atributos melhor e pior avaliados revela uma grande diferença 

entre “influenciar rumos/participar decisões” e “gratificação (30%)”. Estes atributos, que se 

mostram em extremos opostos quando analisados sob o aspecto da importância relativa, 

também são distintos per se, pois enquanto um se refere às características da atividade 

desenvolvida, tendo notas de subjetividade, o outro é de natureza objetiva e se refere à 

contraprestação financeira pelo exercício do cargo de gestão. Os atributos classificados em 

segundo lugar de relevância: “gestão remota” (15,60%), e penúltimo: “servidor apoio 

qualificado e suficiente (11,60%) se diferenciam por 4 pontos percentuais quanto à 

importância relativa e também quanto à categoria teórica a qual pertencem, flexibilização dos 

arranjos de trabalho e suporte organizacional respectivamente, no entanto, ambos se referem 

às condições em que o trabalho é exercido, relacionando-se com fatores de motivação 

extrínseca, o que vai ao encontro do posicionamento adotado no referencial teórico, no 

sentido de que fatores de motivação extrínseca também são relevantes na motivação dos 

servidores públicos (Bright, 2008; Dal Bó, Finan, & Rossi, 2013; Lee & Wilkins, 2011; Perry, 

2014; Perry & Vandenabeele, 2015). 

Abrindo a comparação entre os dados da amostra total e alguns recortes efetuados, 

nota-se as seguintes distinções e similitudes: 

a) uma interessante convergência em relação ao atributo “gestão remota” entre 

mulheres (coluna 4 da Tabela 5) e aqueles que não exercem e nunca exerceram CG (coluna 9 

da Tabela 5), pois ambos os grupos apresentaram variação positiva de +1,20%3, 

demonstrando que seriam os mais prováveis a fazer a transição para a área de gestão se 

fossem incentivados a exercer cargos de gestão remotamente;  

b) já o atributo “servidor apoio qualificado e suficiente” apresenta importante 

divergência de preferência se comparados os valores relativos por gênero. A avaliação feita 

pelas mulheres varia positivamente em + 3,80%4 em relação aos homens, o que pode indicar 

																																																													
3	Diferença entre a importância relativa atribuída pelos dois grupos (16,80%) e a importância relativa atribuída 
pelo total da amostra (15,60%).	
4	Diferença entre a importância relativa do atributo atribuída pelas mulheres (13,80%) e pelos homens (10%). 
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estilos diferentes de trabalhar, no qual as mulheres valorizam mais a interação com grupos e a 

colaboração dos servidores de apoio do que os homens, o que pode significar uma importante 

informação a ser levada em conta se a organização tiver como objetivo alavancar o número de 

mulheres em postos de gestão; 

c) uma significativa diferença se manifesta em relação ao atributo “influenciar 

rumos/participar decisões”. Os Procuradores com mais de 15 anos de carreira (coluna 7 da 

Tabela 5) avaliaram o atributo com variação positiva de + 4,70%5 em relação aos 

Procuradores com menos de 10 anos de carreira (coluna 5 da Tabela 5), o que é fruto 

justamente da diferença de experiência entre os dois grupos e pode indicar que os mais velhos 

de casa vivenciaram mais situações em que a pouca abertura para participar da tomada de 

decisões estratégicas possa ter sido motivo de frustrações, o que explicaria a valorização do 

atributo por esses indivíduos. Logo, uma maneira de atrair Procuradores mais experientes para 

a área de gestão é dar maior abertura para que o gestor influencie de maneira significativa os 

rumos da organização.  

Embora esses recortes forneçam informações relevantes, os demais dados que compõe 

as colunas 3 a 9 da Tabela 5 apresentam resultados razoavelmente similares aos da amostra 

total. 

 

4.2.3 Resultado da cluster analsysis 

A aplicação da técnica cluster analysis resultou na classificação dos respondentes em 

3 diferentes grupos de acordo com suas similaridades. A escolha do número de clusters foi 

guiada pelas seguintes regras: regra do cotovelo (sugere o uso de 3 ou 4 clusters); regra da 

silhueta (sugere o máximo de 2 clusters); regra gap statistcs (sugere 3 ou 4 clusters); e por 

fim, como as opções mais adequadas pareciam ser de 3 ou 4 clusters, fez-se um teste com 2, 

3, 4, e 5 clusters, o que acabou por reforçar a ideia de que o inúmero ideal de clusters é 3, 

pois a partir de 4 cluster passaria a existir maior sobreposição entre eles (a representação 

gráfica dos parâmetros de escolha está disponível para consulta no Apêndice F). 

Considerando os agrupamentos efetuados, tem-se 3 grupos distintos aos quais foram 

atribuídos nomes segundo as características mais marcantes de cada um:  

a) cluster 1: “quero deixar minha marca”, composto por 230 Procuradores;  

b) cluster 2: “quero deixar minha marca desde que eu saiba onde piso”, integrado por 

98 Procuradores;  
																																																													
5	Diferença entre a importância relativa do atributo atribuída por que tem menos de 10 anos de carreira (17,90%) 
e por quem tem mais de 15 anos de carreira (22,60%).	
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c) cluster 3: “estou dentro desde que eu esteja longe”, constituído por 187 

Procuradores.  

 

Um modelo de regressão linear múltipla com dummies foi utilizado para estimar as 

utilidades e o peso de cada nível do atributo em cada um dos clusters, cuja tabela contendo o 

padrão de resultados pode ser acessada no Apêndice G. Dessa regressão resultou a 

identificação da importância relativa por cluster, ilustrada na Tabela 6, onde se pode observar 

a diferença entre as preferências de cada cluster (colunas 3, 4 e 5) comparativamente às 

preferências da amostra geral (coluna 2). 

 

Tabela 6 
Importância relativa por cluster comparativamente à amostra total. 

 

 

 

A comparação da importância relativa da amostra geral (coluna “Total” da Tabela 6) 

com a importância relativa de cada cluster revela distinções que serão apresentadas 

separadamente, com destaque para os pontos mais relevantes de cada grupo, de acordo com as 

Tabelas 7, 8, e 9: 
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Tabela 7 
Cluster 1: comparação entre a importância relativa da amostra geral e do cluster 1. 

 
Nota. Os percentuais entre parênteses na coluna 3 representam as variações positiva (em verde) e negativa (em 

vermelho) resultantes da comparação entre as importâncias relativas do cluster 1 e da amostra geral. 
 

Ao cluster 1 foi atribuído o codinome “quero deixar minha marca” porque o atributo 

preferido pelos indivíduos que o compõe é “influenciar rumos/participar decisões”, o que 

demonstra que para eles é importante exercer certo protagonismo, ter a oportunidade de 

contribuir para mudar os rumos da organização, enfim, deixar a sua marca durante o período 

em que estiverem na gestão.  

O grupo é formado por maioria de homens e por indivíduos com alguma experiência 

em gestão, e majoritariamente por quem exerce cargos de gestão de base, com posição 

hierárquica e gratificação inferiores. As baixas variações manifestadas pelo grupo (coluna 3 

da Tabela 7) o posicionam mais próximo da média geral, sendo diferenciado apenas quanto à 

alteração na preferência entre o segundo e o terceiro atributos cuja ordem se inverte em 

relação à avaliação da amostra total (colunas 1 e 2 da Tabela 5).  

Ambos os atributos melhor avaliados pelo grupo, “influenciar rumos/participar 

decisões” e  “inciativa inovação/desafios”, pertencem à categoria teórica “natureza da 

atividade”, fator intrínseco de motivação, o que indica que os integrantes do cluster 1, do 

mesmo modo que a amostra geral, são guiados por fatores intrínsecos de motivação, pois 

veem nos cargos de direção uma oportunidade para encarar desafios, desempenhar atividades 

estimulantes e interessantes (Ramos & Joia, 2014). 

O fato desse cluster ser formado pelo maior número de respondentes (230 

Procuradores) e das importâncias relativas dos atributos serem muito similares aos do 

resultado geral da conjoint analysis (Tabela 5) reforça a significância do resultado da CA, 

posto que confirmado pelo cluster com maior número de integrantes. 
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Tabela 8 
Cluster 2: comparação entre a importância relativa da amostra geral e do cluster 2. 

 
Nota. Os percentuais entre parênteses na coluna 3 representam as variações positiva (em verde) e negativa (em 

vermelho) resultantes da comparação entre as importâncias relativas do cluster 2 e da amostra geral. 
 

O cluster 2 foi denominado simbolicamente de “quero deixar minha marca desde que 

eu saiba onde piso” devido à preferência pelos atributos “clareza das atribuições” e 

“influenciar rumos/participar decisões”, indicando que os integrantes do grupo, além de 

valorizarem o protagonismo no exercício do cargo de gestão, antes de assumi-lo preferem 

saber o que efetivamente os espera e o que deles se espera.  

É interessante notar que nesse grupo os 3 atributos melhor avaliados têm valor acima 

da importância relativa apurada na amostra geral, e o atributo mais valorizado apresenta 

diferença positiva de +7,406 pontos percentuais, que é a maior diferença encontrada para um 

atributo em todos os clusters. Isso é bem significativo pois aponta uma preferência muito 

clara do grupo e tem algumas possíveis explicações: a) o grupo é formado por 57% de 

mulheres que, conforme descrito no perfil da amostra (seção 4.2.2), são a minoria  no que se 

refere à assunção de CG, o que pode indicar uma insegurança com o desconhecimento do que 

se enfrentará no exercício da função pela falta de clareza das atribuições dos cargos, o que 

justifica a alta valoração do atributo; b) o cluster é integrado pela maioria de indivíduos 

(52%) que nunca exerceu cargos de gestão, cuja explicação se assemelha à do item anterior; 

c) curiosamente, 48% dos indivíduos que exercem ou já exerceram algum CG também acham 

relevante esse atributo. Apesar dessa parcela do grupo ter certa experiência na gestão, 

confirma a importância de maior definição das atribuições do cargo, mas com maior 

propriedade, já que passaram pela experiência da gestão e podem ter se surpreendido com 

																																																													
6	Diferença entre a importância relativa do atributo “clareza das atribuições” encontrada no cluster 2 (22,30%) e 
na amostra geral (14,90%).	
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exigências da função para as quais não estavam preparados ou cientes. Esse resultado é 

melhor explorado durante a discussão de resultados efetuada no capítulo 5.  

O segundo atributo mais importante para o grupo foi “influenciar rumos/participar 

decisões”, com variação positiva de +1,20%7 e pouca significância estatística, similarmente 

ao cluster 1.  

Apesar de estar posicionado em terceiro lugar para o grupo, o atributo “capacitação” 

teve uma significativa diferença positiva de +4,20%8 em relação à avaliação da amostra total. 

Essa importância é reveladora a medida que foi atribuída por um grupo cuja maioria dos 

integrantes nunca exerceu cargo de gestão e, dos que exercem, 60% ocupa postos de nível 

hierárquico mais inferior (níveis de DAS/FCPE 2 e 3). Quanto aos cargos de nível 

DAS/FCPE 2, geralmente são as “portas de entrada” para a área de gestão na PGFN, 

configurando, não raro, a primeira experiência em gestão, o que também pode contribuir para 

uma certa insegurança. Faz sentido que capacitação e clareza nas atribuições dos cargos 

estejam em destaque no mesmo cluster, pois se relacionam a medida que a deficiência de 

ambos os atributos pode minar a confiança dos indivíduos e desestimular a transição para a 

área de gestão. Encarar desafios de diferentes matizes é inerente aos cargos de gestão no setor 

público, e esses desafios aumentam quanto mais significativo for o cargo, no entanto, estar 

preparado tecnicamente e saber onde pisar são condições irrenunciáveis aos integrantes do 

cluster 2. Há ainda outra conexão entre esses atributos, pois quanto mais esclarecidos sobre as 

peculiaridades das diferentes funções de chefia, mais é possível que se busque capacitação 

específica para suprir vulnerabilidades individuais, o que contribui para o aumento da 

confiança e eleva as chances de assunção de postos de chefia. 

Não obstante se esteja focando nos atributos mais valorizados pelos grupos, chama 

atenção a grande variação negativa de -6,40%9 observada em relação à possibilidade de 

aumento de 30% na gratificação pelo cargo de gestão, que indica que os integrantes do grupo 

buscam, antes de incentivo financeiro, melhores condições de trabalho. Curioso observar que 

no mesmo grupo estejam presentes as maiores variações positivas (+7,40) e negativas (-

6,40%), o que pode indicar posicionamentos bem refletidos, fruto de razoável experiência na 

carreira haja vista que 51% dos integrantes do grupo tem entre 10 e 15 anos na organização. 

 
																																																													
7	 Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 2 (22,10%) e na amostra geral 
(20,90%).	
8	 Diferença entre a importância relativa do atributo encontrado no cluster 2 (17,90%) e na amostra geral 
(13,70%).	
9	Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 2 (1,50%) e na amostra geral (7,90%).	
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Tabela 9 
Cluster 3: comparação entre a importância relativa da amostra geral e do cluster 3. 

 
Nota. Os percentuais entre parênteses na coluna 3 representam as variações positiva (em verde) e negativa (em 

vermelho) resultantes da comparação entre as importâncias relativas do cluster 3 e da amostra total. 
 

O cluster 3 foi denominado “estou dentro desde que eu esteja longe” em razão de 

apostar na possibilidade de exercer cargos de gestão de forma remota, estando fisicamente 

distante, mas integrando a área de gestão e participando ativamente dos processos decisórios. 

 Aqui se percebe duas situações opostas em relação à amostra total: a) dois atributos 

são considerados menos importantes: “influenciar rumos/participar decisões” com variação 

negativa de -2,50%10 e “capacitação” com variação negativa de -0,80%11; e b) dois são 

avaliados acima da média: “gestão remota” com variação positiva de +3,50%12 e gratificação 

(30%), com variação positiva de +3,30%13.  

O atributo melhor avaliado pelo grupo é a possibilidade de exercer cargo de gestão 

remotamente, o que indica preocupação com a harmonia familiar, cuja influência do atributo 

nos conflitos trabalho-família (Oliveira et al., 2013; Oltramari & Grisci, 2014) foi identificada 

já na fase qualitativa, indicando que o trabalho remoto seria uma opção para o ingresso ou 

permanência na área de gestão para aqueles indivíduos que não podem mudar de domicílio. 

Ao longo da pesquisa imaginou-se que um maior número de respondentes que nunca exerceu 

cargo de gestão fosse valorizar mais a possibilidade de exercer remotamente funções de 

gestão, e que esse fosse um importante estímulo para quem nunca assumiu qualquer posto de 
																																																													
10	Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 3 (18,40%) e na amostra geral 
(20,90%).	
11	Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 3 (12,90%) e na amostra geral 
(13,70%).	
12	Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 3 (19,10%) e na amostra geral 
(15,60%).	
13	Diferença entre a importância relativa do atributo encontrada no cluster 3 (11,20%) e na amostra geral 
(7,90%).	
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chefia passar a fazê-lo porque talvez a impossibilidade de mudança de domicílio os tivesse 

impedido. Essa ideia, entretanto, não se confirmou para o cluster 3, composto 

majoritariamente por indivíduos com alguma experiência na área de gestão (69%) o que, na 

interpretação da pesquisadora, reforça a preocupação do grupo com os conflitos trabalho-

família já que 57% dos que tiveram experiências na área de gestão assumiu cargos de nível 

mais básico (DAS/FCPE 2) e seria natural que pretendessem optar por cargos mais elevados 

na estrutura hierárquica da organização. Como a maior parte desses cargos se encontra nas 

capitais e no órgão central, em Brasília, para os que residem fora desses centros é necessário 

mudar o local de suas residências, o que impactaria no equilíbrio entre as relações familiares e 

de trabalho.  

Merece destaque também a relevância no aumento da gratificação para esse grupo, 

pois enquanto o atributo apresentou a menor importância relativa na amostra total (7,90%), 

neste cluster sua importância cresceu para 11,20%. Com 69% de indivíduos que exercem ou 

exerceram cargos de gestão, dos quais 57% com gratificação de nível DAS/FCPE 2 (segundo 

nível mais baixo de gratificação), é bem provável que os integrantes do cluster 3 representem 

a parcela dos entrevistados que considera que há falta de equilíbrio entre a gratificação e a 

responsabilidade recebida pelo cargo que exercem ou exerceram, questão que emergiu 

durante a análise qualitativa na categoria teórica “incentivo financeiro”. O grupo é composto 

por 62% de indivíduos com mais de 10 anos de carreira (43% com 10 a 15 anos e 19% com 

mais de 15 anos), o que lhes assegura uma remuneração total bruta próxima a 31 salários 

mínimos, enquanto que o valor do DAS/FCPE 2 (nível de gratificação que a maioria dos 

integrantes do grupo recebeu/recebe) equivale a pouco menos de dois salários mínimos, ou 

seja, em torno de 6% da remuneração. Portanto, esse resultado vai ao encontro dos achados da 

etapa qualitativa que revelou que parte dos entrevistados considera pouco significante o valor 

da gratificação dos cargos de gestão comparativamente às responsabilidades do cargo e à 

remuneração fixa, o que revela um certo pragmatismo dos componentes deste cluster que, 

ainda que pudessem exercer remotamente o cargo de gestão, teriam mais probabilidade de 

fazê-lo se houvesse maior equilíbrio entre o incentivo financeiro e as responsabilidades do 

cargo. 

 

4.2.4 Resultado das questões de múltipla escolha  
Neste ponto traz-se a lume os resultados da segunda seção do questionário, composta 

por questões de múltipla escolha especificamente sobre trabalho remoto na área de gestão.  
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A possibilidade de trabalho remoto para os gestores foi aventada pelos entrevistados 

na fase qualitativa desta pesquisa, momento em que, via de regra, os Procuradores que 

exercem cargos de gestão não trabalhavam remotamente e, apesar de o trabalho remoto estar 

regulamentado no âmbito da PGFN, a maioria dos PFNs, com ou sem cargo de gestão, 

desempenhava suas funções presencialmente. No momento da elaboração do questionário, no 

entanto, a maior parte dos integrantes da carreira estava trabalhando de forma remota por 

causa da pandemia causada pela Covid-19, razão pela qual foi incluída uma seção no 

questionário sobre a viabilidade do trabalho remoto na área de gestão. Ressalta-se que apesar 

desse levantamento não responder diretamente a pergunta de pesquisa, mostrou-se como 

oportunidade de avaliar a percepção dos Procuradores sobre a questão, já que este estudo, 

para além do objetivo acadêmico, se presta a subsidiar a tomada de decisão no âmbito da 

PGFN, lócus desta pesquisa. 

 O resultado da análise demonstra que desde meados de março/2020, 476 

respondentes, o que representa 92% da amostra, trabalharam e/ou estavam trabalhando 

remotamente em diversas funções, inclusive os gestores, conforme retrata a Tabela 10. 

 

Tabela 10 
Resultado das questões sobre viabilidade do exercício da gestão remota. 

 
 

O resultado da conjoint analysis demonstrou que esse atributo está em segundo lugar 

na ordem de preferência, considerada a totalidade dos respondentes; já o resultado da cluster 

analysis o posiciona em primeiro lugar no cluster 3 e em terceiro lugar no cluster 1. Por sua 

vez, o resultado da análise das perguntas de múltipla escolha do questionário (Tabela 10) 

demonstrou que 92% dos respondentes trabalhou remotamente durante a pandemia causada 

pela Covid-19 e avaliou positivamente tanto a sua experiência, seja na gestão ou não, quanto 
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o trabalho exercido por seu superior hierárquico nesse período, e o que é ainda mais 

significativo é que 74,1% considera viável o exercício da gestão de forma remota para os 

cargos cuja ausência física do gestor não prejudique o desempenho de suas funções. Logo, no 

conjunto, o resultado das questões de múltipla escolha acabou por reforçar a relevância do 

atributo e fornecer importante subsídio para a tomada de decisão no âmbito organizacional.  
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5 DISCUSSÃO CONJUNTA DOS RESULTADOS - INTEGRAÇÃO DOS MÉTODOS 

O propósito deste estudo foi identificar um arranjo ideal de fatores para compor um 

sistema de múltiplos incentivos capaz de estimular a transição de carreira de advogados 

públicos para a área de gestão, agregando suporte empírico à teoria dos incentivos e à 

literatura sobre transição de carreira. Com amparo na teoria que sustenta esta pesquisa e nos 

resultados da etapa qualitativa, identificou-se os fatores que foram submetidos à avaliação na 

fase quantitativa, e ambos os resultados são discutidos conjuntamente nesta seção a fim de 

integrar os achados e melhor compreender o fenômeno em estudo. 

Enquanto os resultados da fase qualitativa revelam um panorama geral sobre a 

percepção dos entrevistados acerca dos fatores que influenciam a sua opção em assumir ou 

não cargos de gestão, os resultados da etapa quantitativa fornecem uma visão específica sobre 

as preferências dos respondentes, demonstrando quais atributos mais estimulam a transição 

para a área de gestão, apontando, em última análise, para o desenho ideal de um sistema de 

múltiplos incentivos. 

Os resultados da conjoint analysis revelam que os respondentes valorizam os atributos 

influenciar rumos/participar decisões; gestão remota; iniciativa inovação/desafios; clareza nas 

atribuições do cargo; capacitação em gestão; pessoal de apoio qualificado e em número 

suficiente e aumento de 30% da gratificação, nessa ordem (Tabela 5). Essa combinação de 

fatores representa um elaborado modelo de sistema de incentivos, pois além da característica 

da multiplicidade, os fatores que o compõe são de naturezas distintas: intrínsecos e 

extrínsecos, monetários e não-monetários. A importância de vários incentivos integrarem 

simultaneamente um sistema reside no fato de que as características individuais de quem os 

recebe (perfil) modifica a percepção de ser uma recompensa mais ou menos motivadora (Hidi, 

2016), logo, quanto mais variados os fatores, maiores as chances do sistema estimular agentes 

com diferentes perfis, e isso é especialmente importante quando o objetivo da organização for 

estimular indistintamente os membros da carreira a assumir cargos de gestão, e não somente 

um grupo específico de indivíduos. 

Este resultado é coerente com o referencial teórico pois traduz o pensamento mais 

atual da teoria dos incentivos no sentido de que a adoção combinada e simultânea de 

estímulos é mais eficaz e otimiza o resultado das organizações (Adique, Arapoc & Valientes 

2017; Holmström & Milgrom, 1994; Hosain, 2014) ao mesmo tempo que produz efeitos 

positivos tanto na produtividade quanto no bem-estar do trabalhador (Lazear, 2018).  
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Segundo a perspectiva principal-agente utilizada neste estudo como pano de fundo 

para a teoria dos incentivos, o sistema de incentivos identificado é um instrumento 

potencialmente eficaz para alinhar os interesses entre o principal e o agente (Laffont & 

Martimort, 2002), pois se aquele oferecer estímulos suficientes, os cargos de gestão se 

tornarão mais atrativos e os agentes mais propensos a fazer a transição, o que corrobora a 

literatura que suporta este estudo no sentido de que a mobilidade na carreira depende da 

disposição dos indivíduos para fazer a transição (Forrier et al., 2009) e da atratividade da nova 

posição (Gunz, Peiperl & Tzabbar, 2007). Logo, quanto mais atributos puderem compor um 

sistema de incentivos, maior será o grau de atratividade dos cargos e mais dispostos estarão os 

agentes a fazer a transição.  

Portanto, a partir dos resultados da CA já se pode idealizar um sistema de incentivos 

segundo a preferência revelada para cada atributo considerando o total de integrantes da 

amostra, já que a influência de cada um deles está estimada. Assim, o ideal sistema de 

incentivos é o que lança mão simultaneamente de todos os atributos, mas com intensidades 

que variam de acordo com a preferência revelada, conforme ilustrado na Figura 6. A 

utilização dos atributos respeitando a preferência manifestada pelos respondentes interfere 

diretamente no resultado do sistema de incentivos pois este é influenciado pelo modo como 

ele é oferecido, assim como pelas características individuais de quem os recebe (Hidi, 2016). 

 

 

Figura 6. Sistema de incentivos segundo o método conjoint analysis 
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 Todavia, os contextos organizacionais variam muito, podendo ser influenciados pelo 

cenário político, econômico e até por problemas de saúde pública, como é o caso da atual 

pandemia causada pela Covid-19. Essas mudanças de cenário exigem maior flexibilidade na 

tomada de decisão, o que pode significar, com relação ao fenômeno estudado, que em dado 

momento, por questão de estratégia organizacional, haja necessidade de atrair para a área de 

gestão indivíduos com determinadas características. Nesse caso se mostra de grande utilidade 

a cluster analysis porque agrupa indivíduos segundo suas similaridades, permitindo conhecer 

o seu perfil e identificar os incentivos que mais os atrairia para a área de gestão, facilitando o 

processo de tomada de decisão. 

O resultado do cluster 1 demonstra que esse grupo está na média, ou seja, pouco se 

diferencia da importância relativa apurada na amostra geral. Entretanto, um dado que merece 

destaque é que esse grupo elegeu o mesmo atributo escolhido pela amostra geral como o mais 

importante “influenciar rumos/participar decisões”, assim como elegeu o atributo “inciativa 

inovação/desafios” como o segundo mais importante, ambos com variação positiva (coluna 3 

da Tabela 7). Essa coincidência indica que o cluster 1 é bem representativo da amostra geral, 

e que seus integrantes são fortemente guiados por fatores intrínsecos de motivação. Essa 

característica vai ao encontro da literatura utilizada no referencial teórico (Bowman, 2010; 

Klein & Mascarenhas, 2016; Weibel et al., 2010) que aponta que fatores intrínsecos, como é o 

caso da natureza da atividade, categoria teórica a qual pertencem os atributos em questão, são 

muito valorizados por servidores públicos. Portanto, a natureza da atividade (neste estudo 

representada pelos atributos “influenciar rumos/participar decisões” e “inciativa 

inovação/desafios”) é um forte preditor da transição de carreira para a área de gestão para 

aqueles indivíduos que veem nos cargos de direção uma oportunidade para encarar desafios, 

desempenhar atividades estimulantes e interessantes (Ramos & Joia, 2014)  e melhor atingir 

os propósitos do serviço público, ou seja, aqueles guiados preponderantemente por fatores 

intrínsecos de motivação. 

Neste ponto traça-se um paralelo com a análise qualitativa cujo resultado aponta que a 

maioria dos fatores mencionados pelos entrevistados (capacitação, flexibilização dos arranjos 

de trabalho, incentivo financeiro e suporte organizacional) está relacionada à motivação 

extrínseca. Já o fator denominado “relevância da atividade”, embora tenha sido mencionado 

com intensidade por vários entrevistados na fase qualitativa, é o único fator de motivação 

intrínseca, se mostrando em menor número em relação à quantidade de fatores extrínsecos, 

logo, por esse ângulo (quantidade de fatores) pode-se afirmar que há predominância de 

elementos extrínsecos. Entretanto, pela perspectiva da importância dos atributos apurada na 
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etapa quantitativa, esse fator/incentivo é o mais valorizado pelos respondentes, que elegeram 

os dois atributos que o compõe (“influenciar rumos/participar decisões” e “inciativa 

inovação/desafios”) como primeiro e terceiro na ordem de preferência. Logo, essa divergência 

é apenas aparente, sendo uma questão de perspectiva, pois se olharmos a questão sob o ponto 

de vista da quantidade dos atributos, percebe-se uma predominância de fatores extrínsecos, 

mas se a visualizarmos sob o aspecto da importância relativa dos atributos, a motivação 

intrínseca predomina. Essa dualidade de natureza intrínseca e extrínseca dos fatores de 

motivação corrobora a vertente da literatura que considera que ambos são igualmente 

relevantes na motivação dos servidores públicos uma vez que as pessoas buscam o melhor 

ajuste entre suas necessidades e valores e os da organização para a qual trabalham (Bright, 

2008; Dal Bó, Finan & Rossi, 2013; Lee & Wilkins, 2011; Perry, 2014; Perry & 

Vandenabeele, 2015). 

Já o cluster 2 apresenta peculiaridades interessantes pois o grupo manifesta 

preferências muito claras e distintas da amostra geral, com as maiores variações na 

importância dos atributos, tanto para mais em relação à “clareza das atribuições”, quanto para 

menos em relação a “gratificação (30%)” (Tabela 8). 

Durante a análise qualitativa, foi identificado que a falta de clareza nas atribuições dos 

cargos, uma das dimensões do suporte organizacional (War, 2007), configura um desestímulo 

para a assunção de postos de chefia, pois não raro quem os assume se vê surpreendido por 

demandas para as quais não se sente preparado. Essa percepção foi especialmente mencionada 

em relação ao cargo de Procurador-Seccional, chefe de unidade de base, com nível 

DAS/FCPE 2 e de caráter generalista devido ao variado leque de atribuições inerentes à 

função. Retoma-se aqui a fala de dois entrevistados (fase qualitativa) que se referiram ao 

cargo como um “faz tudo”, bem como a forte percepção dos entrevistados sobre a dificuldade 

de preenchimento de cargos de gestão na PGFN (seção 4.1.2.1), que novamente foi mais 

marcante em relação ao cargo de Procurador-Seccional. Esse resultado chama atenção pois 

apesar de não ser uma regra, por estar posicionado na base da pirâmide hierárquica da 

organização, esse cargo costuma ser uma das primeiras experiências na área de gestão, 

servindo de alavanca para futuras incursões em postos de chefia de nível mais elevado, 

portanto, aumentar o interesse por esse cargo se refletiria positivamente nos demais, e pode 

significar uma importante estratégia organizacional para estimular a transição. 

O resultado do cluster 2 amplia essa visão à medida que demonstra que além dos 

detentores de cargo com nível DAS/FCPE 2, os que exercem função de nível intermediário 

DAS/FCPE 3, compartilham em alguma medida a percepção sobre a falta de clareza nas 
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atribuições do cargo. Observe-se que conforme a coluna 4 da Tabela 8, dos indivíduos que 

exercem ou já exerceram cargos de gestão, 30% recebeu/recebe DAS/FCPE 2 e 30% 

DAS/FCPE 3. Esse último nível (DAS/FCPE 3) comporta cargos com atribuições 

especializadas, como é o caso dos Coordenadores, mas também outros com caráter 

generalista, a exemplo do Procurador-Chefe Estadual que, não obstante seja mais elevado 

hierarquicamente do que o cargo de Procurador-Seccional, parece padecer do mesmo mal 

posto que integra o grupo que valoriza o atributo “clareza das atribuições” acima da média. 

Outrossim, os dados relativos à concorrência nos processos seletivos para preenchimento de 

cargos vagos (Figura 3, capítulo 4, seção 4.1.2.1) reforçam essa conclusão pois demonstram 

que os menores índices de concorrência são justamente para os cargos de nível DAS/FCPE 2 

e 3, cuja média para o período apurado foi, respectivamente, de 1,33, e 1,73.  

O grupo também atribuiu importância acima da avaliação da amostra geral para o 

atributo “capacitação”, o que faz sentido segundo a composição do cluster (formado por uma 

maioria que nunca exerceu cargo de gestão) e se relaciona com o que acaba de ser discutido. 

É que tanto a falta de clareza das atribuições quanto a falta de capacitação na área de gestão 

geram insegurança para a transição de uma posição cujas funções se domina (a jurídica, no 

contexto) para outra cujas características nem sempre são claras e para a qual não há 

suficiente preparação técnica. Essa insegurança transpareceu nos relatos dos entrevistados na 

fase qualitativa em relação às categoria teórica “capacitação” e “suporte organizacional”, da 

qual a “clareza das atribuições do cargo” é uma das dimensões, e reforça a conclusão acima. 

 Logo, aprimorar o suporte organizacional (Ramos & Joia, 2014) por meio de 

mecanismos que esclareçam as peculiaridades de cada cargo e desenvolvam as habilidades 

para o desempenho das tarefas a eles inerentes (Magalhães et al., 2010; Tasca et al., 2012) 

confere maior segurança para o exercício da função, podendo tornar a experiência gratificante 

a ponto de incentivar a busca por novos postos de chefia. Capacitar o corpo funcional é um 

jogo ganha-ganha uma vez que ações dessa natureza podem amenizar problemas de agência, 

suprindo uma necessidade organizacional ao mesmo tempo que desenvolvem competências, 

formam um corpo de gestores mais qualificado e legitimam as organizações para exigir maior 

contrapartida de seus agentes.  

Por fim, o cluster 3 é composto por um grupo que, em suma, quer exercer gestão 

remotamente e ser bem remunerado para isso. No que concerne à gratificação financeira 

recebida pelo exercício de CG, o grupo posiciona o atributo em quarto lugar na ordem de 

importância, destoando do resultado da amostra geral, que classificou o atributo em último 

lugar de importância, mas se assemelha à percepção obtida na fase qualitativa, na qual o 
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desequilíbrio entre a responsabilidade dos cargos de gestão e a respectiva contraprestação 

financeira foi mencionada pelos entrevistados. A divergência entre o resultado da amostra 

geral obtido por meio da conjoint analysis e os resultados do cluster 3 e da fase qualitativa 

pode ser explicada pelo fato de que nas entrevistas os indivíduos falaram sobre tudo o que 

consideram estimulante ou desestimulante para a assunção de cargos de gestão, enquanto que  

na seção de combinações do questionário os respondentes tiveram de fazer opções, o que 

implicou na necessária escolha do que para eles era mais importante dentre as alternativas, 

acabando por posicionar o aumento na gratificação em último lugar. Já o cluster 3 agrupou a 

parcela de indivíduos que mais valoriza o atributo. 

A implicação prática desse resultado se dá quando, ao criar um sistema com múltiplos 

incentivos, por questões estratégicas há necessidade da organização desconsiderar fatores 

menos influentes, a exemplo de um acréscimo na gratificação pelo cargo que, além de ter 

pouca importância relativa, teria pouca possibilidade de implementação no atual contexto 

econômico por implicar aumento de gasto público, pelo menos enquanto perdurar a crise 

orçamentária enfrentada pelo setor público. Para o conjunto total de respondentes, uma 

decisão dessa natureza teria pouco impacto na motivação para a mudança de área já que o 

atributo é pouco valorizado; nenhum impacto causaria para os integrantes do cluster 2 que o 

valorizam menos ainda;  no entanto, impactaria negativamente os integrantes do cluster 3 que 

o consideram relevante. Assim, na impossibilidade de incluir um dos atributos em um sistema 

de incentivos, o tomador de decisão agirá de acordo com o que melhor atender à estratégia 

organizacional e ao contexto. Mas independentemente da ordem de classificação do atributo, 

certo é que os resultados demonstram que o incentivo financeiro, fator de motivação 

extrínseca (Klein & Mascarenhas, 2016) influencia em alguma medida a transição para a área 

de gestão.  

O teletrabalho ou trabalho remoto representa uma das formas de flexibilização dos 

arranjos de trabalho (Ceribeli & Mignacca, 2019; Wheatley, 2017) e a avaliação dessa forma 

de flexibilização especificamente quanto aos cargos de gestão foi um dos atributos de 

destaque tanto no cluster 3 (que o avaliou como o mais importante), quanto para a amostra 

geral (que o considerou como o segundo atributo mais relevante). 

Na etapa qualitativa desta pesquisa, os achados do campo revelaram que muitos 

entrevistados se ressentem pela impossibilidade de assumir cargos de gestão, especialmente 

os melhor posicionados na estrutura hierárquica uma vez que, na sua grande maioria, estão 

distribuídos nas capitais e junto ao órgão central, em Brasília, o que impede que muitos se 

candidatem a tais postos devido à exigência de mudança de domicílio, o que dificultaria a 
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conciliação entre trabalho e família e causaria conflitos dessa natureza (Oliveira et al., 2013; 

Oltramari & Grisci, 2014). Para esses entrevistados a possibilidade de exercer remotamente os 

cargos de gestão significaria a única possibilidade de ingressar ou permanecer na área.  

De acordo com o referencial teórico, os conflitos entre trabalho e família são 

agravados quando a gestão é exercida por mulheres, pois ao mesmo tempo que o cargo por si 

só exige mais de seu ocupante, elas são mais demandadas no ambiente doméstico (Fang & 

Sakellariou, 2015; Sabharwal, 2015). Logo, esperava-se que os resultados da pesquisa 

corroborassem esse pensamento demonstrando que as mulheres valorizam mais a gestão 

exercida de forma remota do que os homens, entretanto, este atributo apresenta uma intrigante 

variação entre os métodos:  

a) na fase qualitativa, entrevistados de ambos os sexos expressaram a mesma 

percepção: que o exercício remoto de cargos de gestão incentiva a transição para a área, sem 

que fosse possível identificar predominância entre os gêneros;  

b) na fase quantitativa pelo método conjoint analysis, o resultado demonstra que as 

mulheres manifestaram maior preferência quanto à forma remota de exercer a gestão tanto em 

relação à mostra geral quanto em relação aos homens, (Tabela 5, colunas 2, 3 e 4), indo ao 

encontro do referencial teórico; e  

c) curiosamente no cluster 3 ocorreu o inverso, pois apesar de ser composto pela 

maioria de homens, o grupo elegeu o atributo como o mais importante, o que se choca com a 

literatura utilizada. 

 Essa variação de resultados pode ser explicada justamente pela diferença de objetivo 

dos métodos: enquanto na fase qualitativa o objetivo foi captar a percepção dos entrevistados 

sobre o que os incentiva ou desestimula a exercer cargos de gestão, identificando as 

impressões mais intensas sem contudo quantificá-las, no método quantitativo o propósito foi 

mensurar a importância dos atributos por meio da conjoint analysis, impondo aos 

respondentes que fizessem escolhas, e nesse caso as mulheres demonstraram maior 

preferência pelo atributo em questão. De outro lado, a cluster analysis identificou um grupo 

específico que considera que a possibilidade de exercer gestão remotamente seria mais 

estimulante para assumir postos de gestão. Importante notar que nenhum resultado exclui o 

outro, são apenas visões distintas sobre o mesmo fenômeno proporcionadas pelos diferentes 

métodos, o que enriquece a pesquisa e fornece maiores subsídios ao tomador de decisão que 

pretender estimular a transição de carreira para um ou outro grupo de indivíduos. 

A relevância desse atributo também é confirmada pelo resultado das perguntas de 

múltipla escolha da segunda seção do questionário (Tabela 10), apontando que 74,1% dos 
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respondentes considera viável o exercício da gestão de forma remota para os cargos cuja 

ausência física do gestor não prejudique o desempenho de suas funções. Embora o foco do 

questionamento tenha sido averiguar a viabilidade do exercício da gestão de forma remota 

pela ótica dos respondentes, esse resultado reforça os demais resultados obtidos, pois 

independentemente do gênero, demonstraram que a possibilidade de trabalhar remotamente 

na área de gestão é estimulante para o exercício de cargos de gestão e também uma viável 

forma de flexibilização dos arranjos de trabalho. Isso indica uma provável mitigação do 

paradigma da indispensável presença física do “chefe” no ambiente de trabalho. 

Segundo a literatura revisada, não foram identificados estudos que demonstrem 

correlação direta deste construto com a transição de carreira para a área de gestão mas sim 

com satisfação no trabalho, diminuição dos conflitos trabalho-família, atração e retenção de 

profissionais com mobilidade territorial reduzida e menos intenção de turnover (Bajzikova et 

al., 2013; Braun et al., 2016; Ceribeli & Mignacca, 2019). No entanto, no contexto estudado a 

análise conjunta dos dados qualitativos e quantitativos evidencia a correlação do construto 

flexibilização dos arranjos de trabalho, na dimensão “trabalho remoto na área de gestão”, com 

a intenção de assumir postos gerenciais.   

Em suma, a configuração ideal do sistema de múltiplos incentivos não é estanque e 

sim dinâmica, e vai depender do contexto e da estratégia organizacional,  podendo assumir as 

seguintes configurações: 

a) a que resulta da conjoint analysis, visando incentivar indistintamente os membros 

da carreira a assumir cargos de gestão, com destaque para o aprimoramento do processo de 

participação na tomada de decisões, implementação do trabalho remoto para cargos de gestão 

e o estímulo a inciativas de inovação, proporcionando maiores desafios aos gestores (Figura 

6); o que se  assemelha à configuração do cluster 1; 

b) a configuração dos clusters 2 ou 3 no caso de ser estrategicamente mais interessante 

atrair determinado grupo de agentes, como por exemplo: 

 - flexibilizar regras permitindo o exercício remoto de cargos de gestão e 

aumentar o incentivo financeiro para atrair homens com experiência prévia na gestão (cluster 

3); 

 - criar instrumentos para garantir a clareza das atribuições dos cargos de gestão 

e aprimorar o processo de participação na tomada de decisões para atrair mais mulheres 

(cluster 2). Como na PGFN as mulheres são minoria nos postos de gestão, se for de interesse 

da organização estimular a participação delas, poderá haver uma combinação destes dois 

incentivos com o estímulo ao exercício de cargos de gestão remota e o reforço na quantidade 
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e qualificação dos servidores de apoio, atributos avaliados acima da média pelas mulheres, 

conforme o resultado da conjoint analysis (Tabela 5).  

Enfim, conhecendo o que desestimula ou incentiva os agentes a fazer a transição de 

carreira para a área de gestão, o processo decisório ganha contornos mais racionais e efetivos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

6.1 Conclusão 
Este estudo contribuiu para a agenda de pesquisas sobre sistemas de múltiplos 

incentivos no setor público, notadamente quanto à sua dinâmica motivacional, demonstrando 

como se dá a influência de fatores quando considerados em conjunto. Por meio da análise de 

conteúdo foi possível identificar como os entrevistados percebem o fenômeno investigado e 

quais os fatores que, de modo geral, influenciam no transição de carreira: natureza da 

atividade, flexibilização dos arranjos de trabalho, capacitação, suporte organizacional e 

incentivo financeiro. Com a utilização da conjoint analysis e cluster analysis, mensurou-se 

respectivamente a importância relativa dos atributos considerando a amostra geral e cada um 

dos 3 clusters, revelando que o arranjo ideal de fatores para compor um sistema de múltiplos 

incentivos pode variar segundo a organização pública pretenda tornar os postos de gestão 

mais atrativos para a carreira como um todo ou para um grupo específico de agentes. Desse 

modo, atingiu-se o propósito do design metodológico misto, que foi combinar as abordagens 

para obter perspectivas diferentes sobre o mesmo fenômeno e melhor compreendê-lo.   

Em relação ao aspecto motivacional dos incentivos, os resultados vão ao encontro da 

literatura pois revelam que os construtos estudados formam um mix de fatores intrínsecos e 

extrínsecos, monetários e não-monetários que influenciam a motivação dos advogados 

públicos na transição de carreira para a área de gestão. No que se refere à flexibilização dos 

arranjos de trabalho na dimensão “trabalho remoto na área de gestão”, não foi identificada no 

referencial teórico correlação direta com a intenção de transição, todavia, no contexto 

estudado restou demonstrada empiricamente a correlação entre ambos, indicando que pode ser 

considerado como um preditor da transição de carreira para a área de gestão, resultado que 

contribui para a ampliação do construto “flexibilização dos arranjos de trabalho”.  

Portanto, em consonância com o suporte teórico, conclui-se que a multiplicidade de 

incentivos, estruturados na forma de um sistema, influencia positivamente a transição de 

carreira, atraindo para a área de gestão agentes com diferentes perfis, ou seja, tanto aqueles 

que se sentem mais motivados por fatores extrínsecos, quanto aqueles que valorizam mais os 

aspectos intrínsecos do trabalho, revelando-se uma excelente alternativa para promover o 

alinhamento de interesses entre o principal e os agentes. Não se trata meramente de atrair 

maior volume de candidatos aos cargos na área de gestão, mas de criar um sistema dinâmico 

que funcione como engrenagens interagindo com os agentes, que capacita para atrair, que 
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retém porque valorizou, que mantém perto aqueles que querem ser gestores ainda que 

exerçam o cargo remotamente, que faz com que o suporte organizacional chegue a todos e ao 

mesmo tempo deixa que todos se aproximem e participem do processo de tomada de decisões 

estratégicas, enfim, trata-se de um sistema capaz de atrair e reter qualificados agentes para a 

área de gestão. 

Conforme explicitado ao longo deste estudo, o burocrata de médio escalão, 

representado pelos PFNs em posições gerenciais, desempenha variados papeis e é 

extremamente importante para a administração pública, daí a relevância de investir nesse ator, 

pois suficientemente motivado, exercerá a gestão com profissionalismo, diminuindo riscos 

para a administração pública, melhorando a confiabilidade e a capacidade de resposta das 

organizações públicas à sociedade.  

 

 

6.2 Limitações e sugestões para estudos futuros  
Esta pesquisa, não obstante apresente contribuições acadêmicas e práticas, possui 

limitações. A primeira delas está relacionada ao número de entrevistas efetuadas na fase 

qualitativa (14), pois ainda que a população de interesse seja composta por um grupo 

relativamente homogêneo e que a definição do tamanho da amostra em estudos qualitativos 

não se relacione exatamente com quantidade, um maior número de entrevistados poderia, em 

tese, acrescentar outras perspectivas ao estudo. 

No método quantitativo aponta-se como limitação o número de atributos que foram 

testados na conjoint analysis (7). Esses atributos foram extraídos das categorias empíricas 

(Tabela 2), mas devido ao excessivo número de combinações que resultariam do uso de todos 

os atributos passíveis de serem testados, optou-se por limitá-los a sete. Outrossim, pode haver 

diferenças entre as escolhas feitas em situações reais e as escolhas efetuadas em uma conjoint 

analysis, uma vez que nestas as situações postas em julgamento são hipotéticas. 

Outra limitação da pesquisa se refere ao âmbito do estudo, que foi efetuado em apenas 

uma organização, pois ainda que a PGFN se trate de um órgão de projeção nacional e conte 

com mais de 2.000 PFNs, isso implica em restrições quanto à possibilidade de replicar o 

estudo em organizações congêneres pois peculiaridades próprias de cada órgão podem, 

teoricamente, exigir adaptações, o que poderia ser identificado em estudo comparativo com 

organizações correlatas, o que se sugere para estudos futuros.  
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 Sugere-se também novos estudos para um aprofundamento do construto flexibilização 

dos arranjos de trabalho, na dimensão “trabalho remoto na área de gestão” e a sua relação 

com a transição de carreira para a área de gestão a fim de melhor explorar os seus contornos e 

investigar os possíveis efeitos em diferentes estruturas organizacionais, bem como melhor 

explorar os seus efeitos especificamente quanto ao gênero. 

 

 

6.3 Recomendações de inovação   

Considerando o resultado deste estudo e, como meio de transpor a teoria para a 

prática, apresenta-se recomendações à organização onde esta pesquisa se desenvolveu. Ainda 

que tais recomendações sejam direcionadas à PGFN, grande parte delas é aplicável a outras 

organizações públicas a medida que derivam da confrontação dos dados empíricos com a 

teoria.   

A recomendação geral é a criação de um sistema de múltiplos incentivos para 

aumentar a atratividade dos cargos de direção, coordenação e supervisão, estimulando a 

transição para a área de gestão por meio das seguintes iniciativas: 

a) a implantação formal do teletrabalho na área de gestão para aqueles cargos cuja 

presença física do gestor não prejudique o desempenho de suas funções, o que deve ser 

avaliado por cada organização. Esta inovação, para além de estimular a transição de carreira 

para a área de gestão dos advogados públicos em geral, pode ser utilizada para impulsionar a 

participação feminina em cargos de gestão dada a valorização do atributo pelas mulheres;  

b) aprimoramento da política de capacitação na área de gestão, de modo que a sua 

oferta tenha caráter contínuo e que as capacitações de maior impacto e custo sejam oferecidas 

mediante exigência de contrapartida dos participantes, como por exemplo, assumir dentro de 

determinado lapso temporal um cargo de gestão. Essa exigência de contrapartida pode tornar 

a oferta de capacitação implicitamente mais dirigida a quem tem interesse na área de gestão, e 

acaba sendo interessante para a organização por implicar em diminuição de custos de 

capacitação específica para um público que não pretende assumir cargos de gestão;  

c) a modificação de exigências nos editais de concursos públicos de ingresso nas 

carreiras finalísticas para que se exija conhecimentos mais robustos em administração e 

gestão pública, o que pode significar um corpo funcional mais preparado para atuar na área de 

gestão; 
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d) ainda que o momento seja de austeridade orçamentária em todo o setor público, 

sugere-se um estudo para melhor equilibrar a relação entre incentivo financeiro e as 

responsabilidades dos gestores; 

e) o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação no qual os gestores de todas as 

projeções da PGFN tenham a possibilidade de efetivamente influenciar nos rumos da 

organização; bem como o estudo de meios para proporcionar atividades estimulantes e 

desafiadoras a cargos de todos os níveis hierárquicos; 

f) o oferecimento de suporte à gestão de maneira sistemática, com mecanismos de 

apoio direto e de reconhecimento ao mérito em todos os níveis;  

g) a formalização e ampla divulgação das atribuições de todos os cargos de gestão e a 

exigência desse conhecimento por ocasião da seleção de gestores, bem como a criação de uma 

política de transição de cargos de gestão, com regras claras aplicáveis a todos os níveis 

hierárquicos de modo que a memória institucional seja passada adiante e que os processos de 

trabalhos não se percam; 

h) direcionar um olhar mais atento para o cargo de Procurador-Seccional da Fazenda 

Nacional, repensando seu papel, uma vez que o resultado da pesquisa demonstra ser o cargo 

mais afetado pelos fatores que compõe as categorias empíricas e teóricas. Apesar de não ser 

uma regra, por estar posicionado na base da pirâmide hierárquica da organização, esse cargo 

costuma ser uma das primeiras experiências na área de gestão, servindo de alavanca para 

futuras incursões em postos de chefia de nível mais elevado, portanto, aumentar o interesse 

por esse cargo se refletiria positivamente nos demais, e pode significar uma importante 

estratégia organizacional para estimular a transição. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Roteiro das Entrevistas 

 
 

 Perguntas gerais: 
 
- Dados demográficos: nome, sexo, formação acadêmica, tempo na carreira e função atual na PGFN e 
unidade atual; 
 
- Você poderia dizer porque entrou/optou pelo serviço público? Fale da sua trajetória na PGFN. 
 
- Exerce ou já exerceu algum cargo de gestão na PGFN? Qual? 
 
- Você acha que na PGFN há alguma dificuldade para preencher determinados cargos de gestão? 
Porque? 
 
 
Perguntas a quem já exerceu ou exerce cargo de gestão: 
 
- O que o incentivou/estimulou a assumir o cargo? Quais as maiores dificuldades e as maiores 
satisfações no exercício do cargo?  
 
- Você acha que existem fatores que podem desestimular um PFN a assumir um cargo de gestão? 
Porque, quais?  
 
- Se já exerceu mas já não exerce, poderia descrever os motivos (organizacionais e/ou pessoais) 
pelos quais não permanece na área?  
 
- Se você tivesse a oportunidade de voltar para a área, voltaria? Porque? 
 
- Você se candidataria a um cargo de gestão mais elevado? Porque?  
 
- Já fez cursos de capacitação na área de gestão oferecido pela PGFN? quais?  
 
- Acha que capacitação na área de gestão estimula o exercício do cargo? Porque? 
 
- Que relação que você vê entre assumir um cargo de gestão e a sua vida familiar? Muda algo? Por 
que? 
 
- Você acha que há equilíbrio entre as responsabilidades/exigências do cargo e a retribuição 
(monetária ou não) pelo cargo?  
 
- A maneira como você percebia as atribuições do cargo antes e depois de tê-lo exercido é a mesma?  
Você sabia exatamente as atribuições/funções que teria de exercer no cargo?  
 
- Você pode falar sobre como você percebe a política de transição dos cargos de gestão? Como foi sua 
experiência com relação a isso? 
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Perguntas a quem nunca exerceu cargo de gestão 
 
- Você gosta da PGFN e do que faz? Pensa em deixar a PFN em algum momento próximo ou futuro? 
Porque? 
 
- Porque nunca exerceu cargo de gestão? Há algo que te impede/desestimula do ponto de vista 
organizacional ou pessoal? 
 
- O que mais te atrairia para a área de gestão na PGFN? Quais estímulos você considera que seriam 
importantes para que você  assumisse um cargo de gestão? 
 
- Como você vê o papel dos gestores na PGFN quanto à possibilidade de alterar/influenciar nos rumos 
da organização e sua valorização por parte da instituição? 
 
- Você já fez algum curso de capacitação na área de gestão oferecido pela PGFN? Quantos, quais? 
 
- Acha que capacitação na área de gestão poderia te estimular a exercer um cargo de gestão? Porque? 
 
- Vc acha que há equilíbrio entre as responsabilidades e exigências do cargo e a retribuição (monetária 
ou não) pelo cargo?  
 
- Assumir um cargo de gestão interferiria de alguma maneira na sua vida familiar? Por que?  
 
 
Perguntas comuns aos dois grupos: 
 
- Como você vê o papel dos gestores na PGFN quanto à possibilidade de influenciar a tomada de 
decisões? 
  
- Como você observa as regras de escolha de gestores na PGFN (PSS)? Teria algum elogio ou crítica? 
 
 
- Você poderia me indicar algum colega para eu entrevistar?  
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Apêndice B – Regressão Linear Múltipla – CA 
	
	

	
Estimativa da utilidade e do peso dos níveis dos atributos 
 
 

	
Estimativa da importância relativa dos atributos 
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Apêndice C -  Resumo de Dados Estatísticos 
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99 
		

Apêndice D – Gráficos com média de idade, tempo de carreira e por Estado 

 
 

 

 

 

Gráficos representativos de idade média e tempo médio de carreira dos respondentes 

 

 

 

 

Gráfico representativo do número de respondentes por Estado 
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Apêndice E – Instrumento de Coleta de Dados – Questionário 
 
 

A fim de concluir a dissertação do Mestrado Profissional em Administração Pública (oferecido pela 
FGV e patrocinado pela PGFN), solicito sua colaboração para responder a este questionário, cujo 

objetivo é investigar a relação existente entre incentivos e o exercício de cargos de gestão. Tendo por 
base prévia pesquisa qualitativa, se identificou atributos em torno dos quais as questões foram 
formuladas. Ressalta-se que as perguntas referem-se ao contexto organizacional da PGFN e a 

identidade dos respondentes será preservada. 
 

Espera-se um mínimo de 5 minutos para ler e responder às perguntas. 
 

Ao clicar no botão abaixo, você declara concordar em participar da pesquisa. 
 

Muito obrigado! 
 

Em caso de dúvidas, entre em contato com: 
Rosangela Dalla Vecchia 

rosangela.vecchia@pgfn.gov.br 
 
 
Baseados em alguns atributos, será mensurado o quão atrativo seria para você um cargo de gestão. A 
seguir, há 9 combinações de 7 atributos (capacitação, trabalho remoto na área de gestão, gratificação, 
participação na tomada de decisões da PGFN, atividades desafiadoras e inovadoras, clareza nas 
atribuições do cargo e servidores de apoio). Cada combinação consiste em um cenário diferente que 
pode ser mais ou menos estimulante para a assunção de um cargo de gestão.  
 
Considerando essa combinação de atributos, o quão provável é que você aceite ou se candidate a um 
cargo de gestão na PGFN? 
  
Por favor, leia cuidadosamente cada combinação e atribua uma nota de 0 a 10, onde 0 significa “nada 
estimulado” e 10 significa “muito estimulado” a aceitar/assumir um cargo de gestão. 
  
IMPORTANTE: Esta primeira seção da avaliação demanda mais atenção e tempo do que a 
segunda parte, que não demorará mais do que 30 segundos para ser respondida.  
  
Quando você tiver avaliado todas as combinações, compare-as entre si e faça os ajustes 
necessários para assegurar que as combinações com maior probabilidade de você assumir um cargo 
de gestão sejam melhor avaliadas do que as combinações com menor probabilidade.  
  
 Só passe para a página seguinte após responder, pois não é possível retornar. 
 
  
 
PRIMEIRA SEÇÃO: 
 

C1: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Sem possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 15% da gratificação (DAS/FCPE) 
Com poder de influenciar nos rumos da PGFN e participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Sem definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores, porém sem qualificação 
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C2: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Com oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Com poder de influenciar nos rumos da PGFN e participar de decisões estratégicas 
Com abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Sem definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores, porém sem qualificação 
 
 
C3: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Sem poder de influenciar nos rumos da PGFN nem participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Com definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores, porém sem qualificação 
 
 
C4: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Com oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 15% da gratificação (DAS/FCPE) 
Sem poder de influenciar nos rumos da PGFN nem participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Sem definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com servidores qualificados, porém, em número insuficiente 
 
 
C5: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Sem possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Sem poder de influenciar nos rumos da PGFN nem participar de decisões estratégicas 
Com abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Sem definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com servidores qualificados, porém, em número insuficiente. 
 
 
C6: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Com poder de influenciar nos rumos da PGFN e participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Com definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com servidores qualificados, porém, em número insuficiente 
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C7: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Com poder de influenciar nos rumos da PGFN e participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Sem definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores e servidores qualificados 
 
 
C8: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Com oferta de capacitação específica na área de gestão 
Sem possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 30% da gratificação (DAS/FCPE) 
Sem poder de influenciar nos rumos da PGFN nem participar de decisões estratégicas 
Sem abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Com definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores e servidores qualificados 
 
 
C9: AVALIE ESTA COMBINAÇÃO 
Sem oferta de capacitação específica na área de gestão 
Com possiblidade de exercer cargo de gestão remotamente 
Com aumento de 15% da gratificação (DAS/FCPE) 
Sem poder de influenciar nos rumos da PGFN nem participar de decisões estratégicas 
Com abertura para iniciativas de projetos de inovação e atividades desafiadoras 
Com definição clara das atribuições do cargo a ser exercido 
Com quantidade suficiente de servidores e servidores qualificados  
 
Total 
  
 
SEGUNDA SEÇÃO: 
 
Sobre o trabalho remoto desempenhado por gestores e não-gestores durante a pandemia provocada 
pela COVID-19, indaga-se: 
Durante o período em que estiveram vigentes as medidas de prevenção contra a COVID-19, você 
trabalhou remotamente? 

•  Sim 

•  Não 
 
Como classificaria a experiência do trabalho remoto, abstraindo as questões pessoais relacionadas ao 
isolamento social: 

•  Excelente 

•  Boa 

•  Ruim 

•  Péssima 
 

Sendo você gestor ou não, como classificaria a gestão de seu superior hierárquico que trabalhou 
remotamente no mesmo período? 

•  Excelente 
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•  Boa 

•  Ruim 

•  Péssima 
 
Levando em conta a experiência de trabalho remoto, ainda que nas condições adversas causadas pela 
pandemia, como você classifica a possibilidade de teletrabalho para a área de gestão? 

•  viável para todos os cargos de gestão 

•  viável para os cargos cuja ausência física do gestor não prejudique o desempenho das suas 
funções 

•  inviável somente para os cargos de gestão considerados de importância estratégica 

•  inviável para todos os cargos de gestão 
 
 
 
TERCEIRA SEÇÃO: 
 
Sua idade em anos? 

  
 
Sexo: 

•  Feminino 

•  Masculino 
 

 
Tempo de carreira na PGFN (em anos)? 

  
 
Unidade da Federação onde reside? 

  
 
É titular de cargo de gestão na PGFN atualmente? 

•  Sim 

•  Não 
 

 
Qual é o seu cargo de gestão atual? 

  
 
Já foi titular de outros cargos de gestão na PGFN anteriormente? 

•  Sim 

•  Não 
 
Quantos cargos de gestão exerceu na PGFN? 

 
 



104 
	

Apêndice F – Parâmetros para Escolha do Números de Clusters 

 
 

 

 
 
 

 

 
Regra do cotovelo: sugere 3 ou 4 clusters.  
 
 
 
 

 
 
Regra da silhueta: máximo em 2 clusters. Solução em 3 ou 4 clusters indiferente.  
 
 
 
 
 

 
 
Regra Gap statistic: Solução em 3 ou 4 clusters indiferente.	
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Teste	de	sobreposição	de	clusters	
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Apêndice G – Regressão Linear Múltipla - CLA 

 
 
 

 
 
 
 
	


