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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação é o fruto de estudos realizados sobre os reflexos da tendência de aumento da 

expectativa de vida do brasileiro nas organizações. Discute acerca do fato de as pessoas estarem 

vivendo mais e, como uma das consequências, estarem trabalhando mais anos, ficando mais 

tempo vinculadas a uma organização. O estudo transita no território da Administração de 

Recursos Humanos. 

O tema do envelhecimento populacional engloba vários setores da sociedade e seus reflexos 

atingem todos os meios. Optou-se nesta dissertação por tratar do envelhecimento associado ao 

trabalho e às políticas de recursos humanos. E como ambiente de estudo foi eleito o setor público 

brasileiro, representado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Sendo uma tendência nacional e que exige uma adaptação de todos os setores da sociedade, 

procurou avaliar como uma organização pública está se preparando para este novo perfil 

populacional.  

Para abordar a questão o estudo parte de três vetores principais: o envelhecimento populacional 

brasileiro; políticas de recursos humanos; administração pública brasileira. E toda a 

argumentação foi feita em 7 capítulos. 

O Capítulo 1, O Problema e a Metodologia, é composto por uma introdução do tema da 

dissertação; o problema de pesquisa e reflexões sobre o mesmo; os objetivos, delimitação, 

relevância e definição dos termos empregados no estudo; e a metodologia a ele aplicada. 

No Capítulo 2, Administração de Recursos Humanos – Um Histórico, é traçado um panorama 

geral da evolução do papel da área de recursos humanos, tendo como fio condutor as teorias 

organizacionais. 

O Capítulo 3, Panorama da Administração de Recursos Humanos nas Organizações Públicas, 

retrata o papel da administração de recursos humanos no setor público brasileiro. Para tal, toma 

como pano de fundo as reformas administrativas brasileiras. 
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O Capítulo 4, Envelhecimento Populacional, se aprofunda na questão da modificação do perfil 

populacional brasileiro, discute as características desse fenômeno e os reflexos que traz aos 

diversos setores da sociedade. 

O Capítulo 5, O IBGE – o caso do estudo, apresenta a instituição, suas competências, sua 

estrutura e a formação de seu quadro de pessoal. Ele fundamenta a escolha do IBGE como um 

ambiente rico em informações relevantes para a pesquisa em questão, dadas as suas 

características: instituição pública federal; consolidada e respeitada nacionalmente e que vem 

apresentando, nos últimos anos, uma forte tendência de elevação da idade média de seus 

servidores. 

No Capítulo 6, Análise de Dados – Resultados, faz-se uma análise profunda dos dados coletados 

na pesquisa de campo, em especial, nas entrevistas realizadas, aplicando a metodologia da análise 

de conteúdo, dissecando as categorias de análise definidas. 

O Capítulo 7, Conclusões e Sugestões, é o fechamento da dissertação. Como o próprio título diz, 

traz as conclusões extraídas do estudo e faz sugestões para novas pesquisas sobre o tema. 
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo conhecer as expectativas dos servidores do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em relação às políticas de recursos humanos, dada a elevação da 

faixa etária da população dos servidores desta instituição. Tomou como ponto de partida os 

resultados das pesquisas do IBGE - Censo Demográfico e a Pesquisa Nacional de Domicilio - que 

vêm demonstrando ao longo dos anos a tendência de aumento da esperança de vida da população 

brasileira. Tendência essa que se reflete na elevação da faixa etária média dos trabalhadores 

dentro dessa instituição. E ainda, considerou a evolução do papel da Área de Recursos Humanos 

ao longo dos anos e a sua importância dentro da gestão pública brasileira, dado que sempre teve 

um lugar de destaque nas diversas reformas administrativas implementadas. Assim, baseado em 

três vetores: elevação da expectativa de vida do brasileiro, administração de recursos humanos e 

administração pública brasileira, identificou como o IBGE e seus servidores têm vivenciado a 

realidade de um quadro de trabalhadores cada vez mais velhos. As entrevistas realizadas com os 

servidores, analisadas a partir do método da Análise de Conteúdo, revelaram que a questão do 

envelhecimento, apesar de ter reflexos fortes dentro da instituição, ainda não é claramente 

destacada dentro das políticas de recursos humanos, o que faz com que os servidores não 

consigam perceber políticas de RH focadas no envelhecimento do quadro, mostrando-se 

desmotivados e decepcionados quanto ao tema e ao mesmo tempo ansiosos por mudanças claras 

e radicais no que tange a gestão das políticas de RH. 

 

Palavras-chave: Recursos Humanos. Envelhecimento Populacional. Servidor Público. 

Administração Pública. 
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ABSTRACT 

This study aimed to understand the expectations of the servers of the Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) in relation to human resources policies, given the increased age of 

the population of the servers that institution. It took as its starting point the results of surveys of 

IBGE - Demographic Census and the National Household Sample Survey - that have 

demonstrated over the years the trend of increased life expectancy of the population. This trend is 

reflected in the increase of average age of workers within this institution. Also, consider the 

changing role of the Area of Human Resources over the years and its importance within the 

Brazilian public administration, as always had a prominent place in several administrative 

reforms implemented. Thus, based on three vectors: increased life expectancy of the Brazilian, 

human resources management and public administration in Brazil, identified as the IBGE and 

their servers have experienced the reality of a cadre of increasingly older. The interviews with the 

officers, analyzed by the method of content analysis revealed that the issue of aging, despite 

strong reflections within the institution, it is still not clearly highlighted within the human 

resource policies, which makes the servers fail to perceive HR policies focused on the aging of 

the table, being discouraged and disappointed about the topic and at the same time eager to clear 

and radical changes with respect to management of HR policies.  

 

Keywords: Human Resources. Aging Population. Public Servant. Public Administration.  
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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

“Não esqueçamos, contudo, que o ser humano é muito mais do que 

qualquer modelo (econômico, sociológico, psicológico ou antropológico) possa 

dar conta e que qualquer catalogação é uma redução das suas potencialidades 

vistas sob o ângulo que o pesquisador definiu e privilegiou.” 

Maria Ester de Freitas 

 

Neste capítulo é feita uma apresentação do problema objeto da dissertação. São descritos os seus 

objetivos final e intermediários e a abrangência da investigação, ou seja, a delimitação do estudo; 

a relevância; além da definição dos termos conceituais utilizados neste trabalho.  A metodologia 

aplicada à pesquisa também é abordada neste capítulo. O tipo de pesquisa; o universo e a 

amostra; os sujeitos escolhidos como fonte de informações; as formas de coleta e tratamento dos 

dados e as limitações da metodologia de análise aplicada neste estudo. 

1.1 Introdução 

A iniciativa deste estudo surge a partir de conversas e discussões informais com servidores 

públicos de vários níveis e de instituições diversas. Foi notada uma preocupação comum entre 

eles: de que forma manter a qualidade da prestação do serviço diante de uma condição física 

diversa? Lê-se: como manter o vigor laboral que suas atividades requerem quando se tem mais 

idade? De que maneira estão eles amparados pela instituição em relação às suas expectativas 

como trabalhadores? Essas e outras questões surgem quando se trata do tema do envelhecimento 

do trabalhador.  Constituindo, assim, um debate atual e indispensável para a continuidade 

produtiva das organizações públicas.   

Estes questionamentos iniciais brotaram a partir de argumentações sobre um tema mais amplo: o 

envelhecimento populacional - tendência registrada em todo o mundo e que suscita grande 

inquietação em todas as áreas da sociedade. Esta transformação deve provocar uma profunda 

reflexão, pois gera, e gerará ainda mais, alterações no âmago da estrutura social. Promoverá 

mudanças de paradigmas em vários setores como na economia, na psicologia, na sociologia, na 
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administração, nas relações trabalhistas, nas relações familiares, na medicina e em tantas outras 

áreas da vida humana. 

O que desperta a curiosidade pelo tema é justamente a verificação de um certo grau de apatia 

coletiva diante deste fato. O mundo está envelhecendo. E agora? Como viver num mundo que foi 

construído a partir de um ideário juvenil? Um mundo onde tudo foi feito e dirigido para um 

público de jovens? 

A realidade está aí. O século XXI começa fervilhante de novidades eletrônicas, nas relações 

econômicas, nas ciências biomédicas, nas relações políticas, e, sobretudo, novidades nas relações 

humanas. Vive-se mais. A questão agora é: vive-se melhor? Como viver mais, com qualidade e a 

que custo? A sociedade está pronta pra isso? Como prepará-la para que não seja atropelada pelas 

transformações inexoráveis que os novos tempos trazem? 

A ausência de debates sobre o tema de forma consistente - não só na imprensa, nas Academias, 

nas organizações, mas principalmente no dia-a-dia de cada cidadão comum – é uma grande 

preocupação. Até mesmo na elaboração deste trabalho, notou-se, diversas vezes, um certo 

estranhamento ao se declarar qual é o tema central: envelhecimento populacional. É um assunto 

que ainda está em segundo plano nos círculos de debates. Os mais jovens não querem pensar 

nele, pois imaginam que ainda terão muito tempo para isso, até envelhecerem muita coisa vai 

mudar. Os de meia-idade evitam pensar no assunto, pois a proximidade da realidade de se 

tornarem idosos os assusta, então, preferem não pensar para poderem se sentir jovens o maior 

tempo possível. Os idosos, ainda que vivam a realidade da idade, refutam o debate levantando 

discursos como: “velhice está na cabeça”; “eu me sinto jovem”, “sou jovem no coração”, “quem 

gosta de velho é museu”. Todos tentam se esconder de um fato natural da vida. Quem vive 

envelhece. Porém, ainda hoje, ser velho parece ser algo que, em lugar de gerar a sensação de 

alegria por estar vivendo, por conhecer mais, por ser experiente, gera vergonha e 

constrangimento. Todos querem viver muito, mas ninguém quer ser considerado idoso. Todos 

querem viver muitos anos e serem eternamente jovens.  

Porém, a realidade é incontestável. A população envelhece como um todo. E é um dos temas 

mais críticos que provocará reflexo direto em todas as áreas científicas e sociais. E a desatenção 

sobre o mesmo poderá culminar em prejuízos financeiros incalculáveis no futuro. 
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Não se trata de dizer que não há ninguém pensando nisso. Há sim. Diversos setores começam, de 

forma dispersa e pontual a tratá-lo. A questão do envelhecimento populacional está surgindo aqui 

e ali, conforme vão aparecendo interessados sobre o assunto, ou na medida em que vai se 

chocando com as estruturas vigentes e demandando atitudes do governo ou das organizações 

privadas. Porém, o que se nota, são ações que ainda aparecem de modo paliativo. É preciso abrir 

um debate consistente que envolva toda a comunidade cientifica, o governo e a sociedade civil. E 

que a discussão seja abraçada por inteiro para que se tome consciência de que o aumento da 

esperança de vida é algo que atinge a todos. E que todos devem trabalhar da forma mais concisa 

possível no planejamento e construção da estrutura social que está sendo demandada por uma 

população cada vez mais velha.  

No dia-a-dia, é fácil verificar que ainda há uma grande parte dos indivíduos que menospreza a 

questão do envelhecimento. Não se preocupa com este tema, nem de forma a analisar suas 

implicações sociais, tampouco com o seu próprio processo individual de envelhecimento, 

vivendo como se não houvesse o amanhã. Ou pior, como se velhice fosse uma doença a ser 

evitada. Rejeitando a verdade inegável de que se trata apenas de uma fase da vida, tão cheia de 

inquietações, desejos, capacidades e limitações, quanto qualquer outra.   

Seguindo na contramão desta apatia social, este trabalho mergulha no rio de idéias, de novidades, 

de preocupações, de demandas, de transformações que o mundo vive em decorrência do 

envelhecimento populacional. O trabalho é movido pela curiosidade de se saber quais serão os 

rumos a que esta mudança de rota levará; como esta mudança de perfil populacional interferirá na 

sociedade. 

Este estudo toma como foco central o aspecto organizacional e as relações de trabalho. Em 

decorrência da tendência de envelhecimento populacional: como a organização está se 

preparando frente ao seu corpo de funcionários cada vez mais velhos? Como está ocorrendo esta 

transformação frente à relação organização-empregado? Como a área de recursos humanos tem 

vivenciado este processo? E mais: como este processo tem se dado dentro de uma organização 

pública? 

Para tanto foi escolhida uma organização pública federal como objeto de estudo, a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em um ambiente organizacional onde as 
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relações trabalhistas e toda a gestão de pessoal são reguladas por leis e normas, onde há 

estabilidade de emprego, estaria esta gestão preparada, ou se preparando, para absorver a 

realidade de ter um corpo de funcionários com faixa etária média mais elevada de forma a manter 

a motivação dos empregados e a produtividade eficiente de seus serviços? 

A população mundial está envelhecendo. O mundo deve se adaptar a seu novo perfil. É possível, 

a partir desta constatação, fazer uma analogia às organizações públicas. A população de 

servidores públicos está envelhecendo. Ainda que sejam contratados novos servidores, é fato de 

que todos se aposentarão com mais idade, que passarão mais anos de suas vidas dentro de suas 

instituições, que, em média, viverão por mais tempo de forma produtiva e saudável.  A questão é: 

como as instituições públicas estão se preparando para um novo perfil de servidores públicos? E 

como estarão os servidores se adaptando a uma nova realidade? Para avaliar estas tendências 

dentro das instituições governamentais, optou-se por fazer uma análise das condições vigentes 

dentro de uma fundação pública reconhecida nacionalmente e presente em todos os estados do 

Brasil: o IBGE.  

O problema se resume da seguinte forma: 

Quais as expectativas dos servidores do IBGE em relação às políticas de recursos humanos que 

estão sendo implementadas pela Coordenação de Recursos Humanos do IBGE, em função da 

elevação da faixa etária de sua população de servidores? 

Respondê-lo é o objetivo final desta dissertação. 

1.2 Objetivos intermediários 

- Levantar dados que tratem e demonstrem o envelhecimento populacional brasileiro; 

- Investigar as ações da sociedade, em seus diversos setores, em relação aos reflexos causados 

pelo envelhecimento populacional; 

- Levantar o processo de evolução da área de recursos humanos à luz das teorias organizacionais; 

- Identificar as principais fases de desenvolvimento das políticas de recursos humanos no setor 

público brasileiro, à luz das reformas administrativas; 
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- Levantar o quantitativo de servidores do IBGE e sua classificação etária e funcional; 

1.3 Reflexões sobre o problema 

Acerca deste problema, tendo como base aspectos da realidade do IBGE, vários pontos se 

destacam logo de início, tais como: 

- a realocação de funções – primeiro ponto a ser identificado. Algumas atividades requerem vigor 

e agilidade físicos. Como exemplo, vide os funcionários do quadro técnico do IBGE - que 

exercem funções de agentes de coleta de dados no campo para as pesquisas deste Instituto –, que 

têm que visitar vários domicílios caminhando, viajando, percorrendo distâncias em todo o país, e 

necessitam de vitalidade para realizar suas atividades. Fato é que a experiência adquirida ao 

longo dos anos não pode ser ignorada. Levando à reflexão: de que forma a instituição está 

planejando o aproveitamento do potencial do servidor quando este já não tiver mais disposição 

física para exercer sua função com a mesma produtividade, porém, podendo contribuir de outras 

variadas formas para a qualidade, o desenvolvimento e eficiência organizacionais? Como 

aproveitar ao máximo suas competências e experiência de campo? 

- o recrutamento e a seleção – trata-se de pensar de que modo a empresa planeja estruturar seu 

corpo de funcionários. Como ela se vê no futuro?  Muitas iniciativas passam pela utilização de 

contratação de funcionários temporários.  É uma solução para se manter um percentual de 

trabalhadores com uma média de idade baixa - jovens - que estejam iniciando suas atividades no 

mercado de trabalho. Porém, sendo assim, de que forma manter a qualidade das atividades, 

adquirida ao longo dos anos com a experiência? De que forma equilibrar o quadro com a 

experiência da maturidade e a vitalidade da juventude? Que funções e responsabilidades imputar 

a cada um?   

- a medicina do trabalho – funcionários mais velhos têm demandas médicas diferenciadas, 

doenças específicas de sua condição, e tendem a recorrer mais frequentemente à área médica da 

empresa por várias razões.  Como a medicina do trabalho age frente a este fato? Como vê a 

prevenção de acidentes de trabalho ou o absenteísmo, influenciados por fatores inerentes a idade? 

Questões relativas à saúde do trabalhador afetam diretamente a organização.  Influenciam a 

produtividade, o ambiente, a satisfação do trabalhador e a qualidade na prestação do serviço. O 
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modo como a ARH se prepara para possíveis problemas com a saúde de seus trabalhadores é uma 

questão relevante, que passa pela política de incentivo a cuidados com a saúde que promovam o 

envelhecimento saudável e ativo.  O que os trabalhadores esperam, em termos de suporte, deste 

setor?   

- a progressão na carreira – os planos de carreira dos servidores públicos são definidos por lei. Do 

momento em que entram em exercício até o fim de suas carreiras, existe um tempo estipulado 

para que percorram todos os níveis. Estando os servidores mais tempo disponíveis para a 

organização notou-se que eles chegam ao topo da sua carreira, em média, muitos anos antes da 

aposentadoria efetiva. Consequência deste fato é que ficam, de certo modo, congelados num 

determinado nível até o fim de suas atividades. Este congelamento se reflete, logicamente, em sua 

remuneração, o que pode vir a trazer um alto grau de desmotivação. A ARH estaria de alguma 

forma buscando alternativas de incentivos para a motivação e o envolvimento do trabalhador? 

- outras questões – os itens aqui citados de forma resumida tratam de algumas questões 

inicialmente levantadas, por meio de diálogos com pessoas que fazem parte do corpo de 

servidores de algumas instituições públicas, em destaque o IBGE. Estes pontos são aprofundados 

durante a pesquisa, assim como outros que surgem neste processo embasando a investigação, 

tanto na forma de reivindicações dos servidores como nas iniciativas próprias da ARH. 

O problema em questão direciona-se para análise de como a elevação da faixa etária de 

servidores públicos está sendo vivenciada por uma entidade pública federal.  Visa fazer uma 

confrontação entre as ações, políticas, das áreas de Recursos Humanos para se adaptarem a um 

perfil de servidores mais velhos e as expectativas destes servidores em relação às possíveis 

políticas de RH. Identificar a expectativa dos servidores frente às ações da sua Gerência de 

Recursos Humanos correspondente.   

Porém, o enfoque se dá sob a perspectiva de que o setor de Recursos Humanos da entidade é um 

agente-chave que visa ao desenvolvimento organizacional e à manutenção da produtividade. O 

papel do setor de RH é, acima de tudo, dar um suporte à organização, mediando e buscando o 

equilíbrio na relação trabalhador-organização. Um dos seus principais objetivos é criar ações para 

que o trabalhador se sinta motivado e se envolva em prol da qualidade do serviço prestado e a 

organização como um todo obtenha resultados cada vez melhores. 
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A ARH serve à organização. Ao trazer à tona a questão do envelhecimento populacional dentro 

de uma organização pública buscando o olhar das expectativas dos servidores que envelhecem 

sob a égide organizacional, este trabalho tem como foco a preocupação de manter a qualidade dos 

serviços prestados pelo instituto, no curto, e, principalmente, no longo prazo, quando essa 

tendência de envelhecimento se consolidará. Conforme Aquino (1980, p.18): 

“Embora ocorra com freqüência, é utópico e sem sentido estudar e praticar 

Administração de Recursos Humanos ou qualquer outra função administrativa 

dissociadamente dos objetivos da empresa. 

(...) 

Assim, aprioristicamente, para analisar a especialidade, deve-se relacioná-la aos 

fins da empresa e, por extensão, à estrutura organizacional (por meio da qual os objetivos 

empresariais são alcançados), e, em seguida, fazer a ligação do sistema de pessoal com o 

planejamento estratégico e com a função administrativa, concebendo a administração de 

Recursos Humanos do ponto de vista estrutural, em que se apresenta como uma das partes 

do todo.” 

Sendo assim, em se tratando do setor público, a ARH torna-se ainda mais relevante, pois não se 

discute apenas uma questão mercadológica de manutenção da competitividade e lucratividade 

empresarial. A ARH no serviço público busca a melhoria da qualidade do trabalho do servidor, 

tendo como produto a melhoria da estrutura do Estado para a sociedade. 

Tratar da ARH no setor público focando as expectativas dos servidores é de extrema relevância, 

pois o desenvolvimento de toda a sociedade é reflexo também do aprimoramento e fortalecimento 

de suas instituições públicas e da qualidade da prestação dos serviços. Sendo assim, as 

preocupações da ARH no setor público vão muito além da eficiência da produtividade ou das 

melhorias das condições do trabalhador, elas são ferramentas de cidadania e de desenvolvimento 

social. 

1.4 Delimitação do estudo 

Ao iniciar a elaboração do estudo tem-se um impulso de querer incluir todas as variáveis 

influentes, entretanto, seria impossível abordar todos os aspectos que envolvem a complexidade 
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do tema.  Ficaria inviável o aprofundamento de cada aspecto determinante, caindo assim na 

armadilha da quantidade de informação com superficialidade.   

O envelhecimento médio da população é um fenômeno identificado em todo o mundo, 

principalmente nos países chamados desenvolvidos, e atualmente com mais força nos países em 

desenvolvimento. E requer novas atitudes, projetos, análises profundas em um incontável 

universo de variáveis.  

É inviável abraçar o assunto sob todos os seus aspectos, portanto, para fins deste trabalho, o foco 

se limita ao universo do serviço público brasileiro. Foram estabelecidos alguns fatores 

delimitadores, para que se direcionasse o esforço nas variáveis principais. 

Não são consideradas para fins deste estudo, ao se tratar das expectativas dos servidores, as 

percepções destes ante o ambiente externo a organização, ou interesses de cunho estritamente 

particular. 

Quando se trata de políticas de recursos humanos, não são consideradas as políticas que estejam 

dissociadas do fator Envelhecimento Populacional. Todas as políticas de RH selecionadas para 

avaliação neste estudo o foram por refletir na, ou ser reflexo da elevação da idade média dos 

servidores ativos. 

 

1.5 Relevância do Estudo 

A questão da longevidade ainda é negligenciada não só pelas instituições (públicas e privadas), 

mas pela população como um todo, mesmo entre aqueles que pertencem ao grupo dos idosos, ou 

que estão próximos de chegar nesta fase da vida. A sociedade ainda não despertou para o tema, 

que não é questão para o futuro, é contemporânea. Ela persiste em coroar apenas a juventude, 

com sua beleza e vitalidade, em detrimento da experiência, da sabedoria e da maturidade, guiada 

pelo imediatismo de suas necessidades emocionais ou capitais. Todas as fases da vida têm sua 

beleza e seu valor. Porém, há distorções de valores que fazem com que se perca tempo frente às 

questões emergentes do desenvolvimento humano. Não é raro ver pessoas com idades mais 

elevadas serem tratadas de forma pejorativa, preconceituosa e marginal. Em programas 
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humorísticos, por exemplo, aparecem como centro de piadas jocosas, em que a debilidade física é 

motivo de lamentáveis risos. Até quando os olhos estarão fechados para a realidade inerente a 

todo ser vivente? 

A importância deste trabalho se dá na medida que alerta para a mudança no paradigma social do 

envelhecimento. Não se envelhece hoje, como se envelhecia antigamente. Antes, por volta dos 40 

anos de idade, um trabalhador fazia planos para sua aposentadoria visando à inatividade. 

Atualmente, nesta idade, o trabalhador está no auge de sua carreira, no clímax de sua 

produtividade, fazendo planos, se atualizando, lutando por seu espaço no mercado de trabalho. 

Ele vive mais anos dentro das organizações, contribuindo e progredindo como indivíduo e se 

aposentando com idade cada vez maior. O trabalhador na idade madura disputa lado a lado com o 

jovem por uma boa colocação nas empresas. Em muitos casos, após a aposentadoria continuam 

no mercado, buscando novas formas de ocupação e de complementação de renda. 

Este trabalho faz uma ligação entre três temas: Gestão de Recursos Humanos, Administração 

Pública e Envelhecimento da População Brasileira, aqui refletido pela elevação da idade média 

dos servidores públicos. Para tanto, toma como fio condutor para o seu desenvolvimento o 

contraponto entre as políticas de RH adotadas por organização pública federal frente à 

problemática da elevação da idade média de seus servidores versus a perspectiva do servidor, 

como ele vê essas políticas, quais são suas expectativas.  

Como pode ser verificado nos resultados das pesquisas do IBGE, esta tendência de aumento da 

faixa etária da população deveu-se à influencia de vários elementos, tais como: avanço da 

medicina; melhora das condições de vida com saneamento básico, distribuição de água potável, 

instrução com redução do analfabetismo, acesso ao atendimento médico, acesso à informação. 

O aumento da faixa etária média da população deve-se, também, a uma redução da taxa de 

natalidade, pelas mesmas razões anteriormente citadas para a redução da taxa de mortalidade.  

Verifica-se a tendência de uma forte modificação da pirâmide etária brasileira, que na década de 

80 possuía base larga e topo estreito, refletindo uma população extremamente jovem.  

Atualmente, esta pirâmide está um pouco diversa: possui uma base um pouco mais estreita e o 

topo cada vez mais largo, com a tendência de que esta configuração se acentue cada vez mais nos 

próximos anos. Note-se que a pirâmide demográfica brasileira ainda reflete uma população 
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bastante jovem, porém os dados apontam para o aumento da expectativa de vida da população em 

conjunto com uma forte redução da taxa de natalidade. 

Neste ponto emerge a preocupação da sociedade em se adaptar a este novo perfil populacional. 

Essa população cada vez mais velha vai exigir uma estrutura social diferenciada. No nível 

governamental, as preocupações vão desde a reformulação da estrutura de assistência médica do 

Sistema Único de Saúde (SUS) à sustentabilidade da previdência social, passando por uma 

reforma urbana, com implemento de ônibus adaptados, manutenção de calçadas, acessibilidade 

aos órgãos públicos, entre outros. Atentar para o fato de haver uma transformação da pirâmide 

etária brasileira é uma questão social que não pode passar despercebida. É questão de cidadania. 

Para Brasil (2009), “a responsabilidade pelas transformações urgentes deve ser compartilhada 

pelo setor público e pela sociedade, representada, principalmente, pela família” (BRASIL, 2009). 

E ainda, continua Brasil, “é válido destacar iniciativas de empresas que proporcionam 

oportunidades de emprego em vagas nas quais a experiência acumulada é fator determinante na 

recolocação do profissional no mercado de trabalho” (BRASIL, 2009). É possível observar uma 

alteração na postura de toda a sociedade acerca da esperança de vida do brasileiro, não apenas 

frente à demanda econômica, mas também ante a cidadania.  

O setor público em seu ambiente organizacional é tomado aqui como ilustrativo desta realidade 

do envelhecimento. Alguns fatores, já citados, explicam esta tendência dentro da realidade 

nacional e que tem seu reflexo na realidade organizacional, como, por exemplo: a elevação 

natural da expectativa de vida; redução da taxa de mortalidade aumentando a expectativa de vida 

dos servidores; e também temos um fator legal, que trouxe um reflexo direto devido à alteração 

na Constituição Federal, por meio de Emenda Constitucional, que impôs novas regras para 

aposentadoria no serviço público federal. Dentre elas, a elevação nos prazos para aposentadoria.   

A Constituição Federal, em seu artigo 40, trata do regime de aposentadoria para os servidores 

públicos.  Estes são especificados como: servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos 

efetivos da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal, e ainda, conforme Emenda 

Constitucional número 20 de 1998, inclui aí os Magistrados, os membros do Ministério Publico e 

dos Tribunais de Contas. 
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O Regime de Aposentadoria dos servidores públicos sofreu alterações após a EC número 20 (de 

15/12/1998, publicada em Diário Oficial da União em 16/12/1998) e pela EC 41 (de 18/12/2003, 

publicada em Diário Oficial da União em 19/12/2003). Estas alterações, comumente batizadas de 

“Reforma da Previdência” tiveram como um dos seus pontos principais a alteração dos prazos 

para aposentadoria. Essa alteração legal é reflexo da mudança do perfil populacional e do peso 

dos encargos sobre as contas do governo - do custo da previdência.  

Com essas modificações que elevaram a idade mínima para a aposentadoria e fixaram o tempo de 

contribuição como requisitos necessários para o gozo pleno do direito, houve também uma 

modificação na expectativa de cada servidor diante da organização, e ainda, a necessidade de 

uma atuação da organização, por meio da área de Recursos Humanos e da Direção, no que tange 

à implementação de políticas que adaptem a estrutura organizacional a um perfil etário em 

transformação. 

Estas modificações podem trazer questões a serem avaliadas pela organização, como: 

readaptação dos planos de carreiras; realocação dos servidores nas funções; adaptações nas 

políticas de saúde relativas à medicina do trabalho; mudança de estratégia na política de 

recrutamento e seleção de novos funcionários; programas de incentivo; programa de preparação 

para aposentadoria; entre outras. 

No Brasil, segundo dados do IBGE, a expectativa de vida da população brasileira se elevou de 

66,57 anos para 72,48 anos nos períodos de 1990 a 2007. 

Com base nestas informações, toda a sociedade brasileira deve estar atenta às novas necessidades 

de políticas públicas. Entidades públicas e privadas devem estar atentas à prestação de seus 

serviços ao seu cliente. As redes hospitalares, tanto públicas como privadas, devem se preparar 

para atender situações de doenças características de pessoas mais velhas, como por exemplo, 

problemas cardíacos, variações de pressão arterial, osteoporose, fraturas ocasionadas por quedas, 

e um setor de geriatria e gerontologia capacitado. As empresas que investem em entretenimento e 

agências de turismo, também têm buscado atingir o público com atividades e roteiros 

direcionados. Indústrias alimentícias com produção direcionada para alimentos saudáveis, para 

este mesmo público, vendem produtos com menos colesterol, menos açúcares, prometendo maior 
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longevidade a seus consumidores. E uma questão essencial, que deve ser a de maior preocupação 

para todos os governos: a sustentabilidade do sistema de seguridade social. 

Esses são alguns poucos exemplos de alterações imediatas necessárias no ambiente onde vive 

uma população mais velha. 

Em função do exposto, deseja-se saber o que o Estado tem feito para se adaptar a um novo perfil 

social. E mais: o que o Estado tem feito para se preparar para uma alteração deste perfil ainda 

mais acentuada no futuro. 

Toda transformação deve começar de dentro para fora.  Primeiro, mudar a casa; depois, mudar o 

mundo. Partindo deste princípio, quer-se saber como as entidades públicas estão mudando sua 

casa, suas organizações; preparando-se para atender as necessidades da sociedade brasileira? 

Como elas estão se estruturando internamente? Como está sendo vivido este processo de 

adaptação nas entidades públicas dado que também dentro das organizações públicas ocorre o 

processo de elevação da faixa etária dos seus servidores? 

É importante para todo brasileiro saber de que modo essa alteração do perfil etário está se 

refletindo nas organizações públicas, dado que este processo atinge ou pode vir a atingir, negativa 

ou positivamente, a prestação do serviço.  

Este tema, quando tratado no nível da administração pública, de organizações e recursos 

públicos, tem se limitado a debater a questão previdenciária. Fala-se constantemente sobre o 

custo do servidor público; das suas aposentadorias e benefícios; do aumento do tempo de serviço 

e de contribuição. Porém, pouco, ou quase nada, se fala das condições de trabalho deste servidor 

que agora fica mais tempo prestando serviços à sociedade. 

Este trabalho não tem a pretensão de analisar todos os fatores e trazer respostas a todas as 

perguntas. Mas quer trazer para área da administração pública o debate, que vem, pouco a pouco, 

sendo discutido por outros setores como a indústria, o comércio e a medicina, mas ainda pouco 

trabalhado dentro das organizações públicas e mesmo dentro dos estudos sobre Administração 

Pública. 
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1.6 Definição dos Termos 

Segue a definição de termos utilizados neste trabalho, uniformizando o entendimento de cada 

expressão, para que não seja feita interpretação que fuja ao seu objetivo. Visto que os termos 

podem conduzir a interpretações distintas para cada leitor. 

Servidor público  

Primeiro parte-se da definição dada pela lei 8112, em seu art.2º, que estabelece que “servidor é a 

pessoa legalmente investida em cargo público”. A lei versa sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais do Brasil.  Entretanto, o 

termo Servidor Público com a mesma definição poderá ser estendido à pessoa investida de cargo 

público que pertença a esfera estadual ou municipal. 

Para Pinheiro (2009), “Os servidores públicos, por sua vez, são aqueles que possuem um vínculo de 

natureza profissional com a Administração, de forma subordinada, mediante a percepção de 

remuneração”. A definição estabelecida por lei não é clara. Aqui somente serão incluídos os 

servidores estatutários, de cargo efetivo. 

Em resumo, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público; pessoa que 

trabalha para o Estado, regido por normas específicas; com remuneração; vinculadas e 

subordinadas profissionalmente; investidas de cargo público. 

Cargo público 

Segue-se a definição dada pelo artigo 3º da Lei 8112, que diz: “Cargo público é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao 

servidor”, e a partir dela tomar base para a construção do conceito. Atribuições, atividades e 

responsabilidades definidas dentro de uma estrutura organizacional do Estado. 
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Idoso 

Considerando os resultados do Censo Demográfico 2000, realizado pelo IBGE, verifica-se a 

tendência na elevação da proporção de idosos na população brasileira. Utiliza-se a mesma 

definição dada pelo IBGE para idosos: pessoas com 60 anos ou mais. 

Porém, pode-se perceber que este conceito tem se alterado ao longo dos últimos anos com os 

idosos se tornando cada vez mais ativos: no mercado, como pessoas economicamente ativas e 

como consumidores. Como a expectativa de vida com qualidade tem aumentado a cada ano, é 

bem apropriado pensar em uma futura alteração do conceito de idoso.  Hoje, por exemplo, já não 

se pensa mais no antigo estereótipo da senhora idosa como há alguns anos: sentada em uma 

cadeira de balanço, fazendo tricô. Cada vez mais mulheres acima de 50, 60 anos, trabalham 

regularmente, praticam esportes e cuidam da casa como chefes de família. Sendo assim, o 

conceito que existe no inconsciente coletivo está sofrendo um processo de transformação.   

Por hora, para efeitos deste trabalho, idoso é a pessoa acima de 60 anos de idade. 

Aposentado 

Trabalhador que, depois de determinado período de tempo cumprindo as normas legais de 

contribuição, recebe uma remuneração pelos anos trabalhados para se manter. 

Gerontologia 

É o estudo do envelhecimento em todos os seus aspectos, e de todos os fenômenos a ele 

pertinentes: físicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, médicos (geriátricos), entre 

outros. 

Geriatria 

É a área da medicina dedicada ao tratamento de doenças relacionadas à velhice. 

1.7 Tipo de Pesquisa 

Esta é uma pesquisa que parte da perspectiva qualitativa. Ou seja, faz uma abordagem qualitativa, 

em que, conforme Godoi, há “várias possibilidades de estudar os fenômenos que envolvem os 
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seres humanos e suas intrincadas relações sociais” (GODOI, 1995). Nesta abordagem, ela 

continua, “o fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é 

parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes” (GODOI, 1995). 

Dados quantitativos são utilizados e analisados, porém, sempre visando fundamentar os dados e 

análises qualitativos da pesquisa. 

1.7.1 Quanto aos fins 

- Quanto aos Fins – Pesquisa Descritiva e Explicativa: 

 Descritiva – é pesquisa descritiva na medida em que identifica as características da população 

representada por uma amostra de servidores públicos. Descreve suas características e as da 

organização e o contexto em que estão inseridos. Identifica como é a relação entre a ARH e o 

servidor. Descreve quais as ações estabelecidas pela ARH para o servidor, e, em contrapartida, as 

expectativas dos servidores em relação àquela área. Tem como foco a elevação da faixa etária dos 

servidores. 

 Explicativa – é pesquisa explicativa, pois, na medida em que identifica os traços do fenômeno, 

pretende explicá-lo, objetivando entender os fatores que contribuem para que ele tenha se 

estabelecido de determinada forma. Faz correlações entre as ações da ARH e as expectativas dos 

servidores como reflexo da elevação da faixa etária.  

1.7.2 Quanto aos meios 

- Quanto aos meios – Pesquisa Documental, Bibliográfica e de Campo. 

 Documental – levantamento e análise de documentos que fazem parte dos arquivos da ARH 

do IBGE, para identificar a estrutura e o perfil da instituição e de suas relações internas, bem 

como dados que demonstram os quantitativos de servidores e sua característica etária. 

Publicações e normatizações internas. 
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 Bibliográfica – análise dos dados referentes ao tema, em livros, artigos, revistas, jornais e 

dados divulgados pelo IBGE sobre à estrutura sóciodemográfica brasileira. Estudos realizados na 

área de recursos humanos. Foi estudada a literatura pertinente ao tema da elevação da esperança 

de vida brasileira sob diversos aspectos e relativa à administração de recursos humanos. 

Pesquisa de Campo - trata da investigação empírica, ou seja, a pesquisa feita dentro do 

ambiente onde se dá o fenômeno que se pretende conhecer. Neste caso, significa dizer que foi 

feita dentro de instituição pública que tem em seu corpo de funcionários servidores públicos de 

cargo efetivo. O campo de estudo é o IBGE, seus servidores e sua ARH. 

1.8 Universo e Amostra 

O universo da pesquisa são os servidores e Gestores do IBGE.  Estes foram escolhidos porque se 

trata de uma instituição que tem um efetivo de servidores bastante elevado e é reconhecida como 

prestadora de serviços públicos de excelência dentro de sua área. Além de conviver, neste 

momento, com um quadro de servidores com uma idade média elevada. 

A amostra abrange servidores do IBGE, gerentes e não-gerentes, e o gestor de RH. No que se 

refere aos servidores, buscou-se entrevistar trabalhadores de todas as idades possíveis, apesar de 

se tratar de assunto mais próximo daqueles com idades mais elevadas. 
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Tabela 1: ENTREVISTA COM SERVIDORES     

Quadro Resumo 

 

  

Total de Entrevistas 43   

Entrevistas Gravadas 39   

Entrevistas Sem Gravação 4   

      

Entrevistados com idade até 40 anos 8   

Entrevistados com idade igual ou superior a 40 anos 35   

Entrevistados com idade igual ou superior a 50 anos 22   

Entrevistados com idade igual ou superior a 60 anos 3   

      

Servidores que já têm tempo para se aposentar 10   

Servidores que poderão se aposentar nos próximos 5 anos (exceto aqueles que já tem tempo) 11   

Servidores que poderão se aposentar entre 5 e 10 anos (exceto aqueles que já tem tempo ou incluindo 5 anos) 5   

      

Pretendem se aposentar no tempo 15   

Pretendem se aposentar no tempo e continuar trabalhando fora do IBGE 10   

Pretendem continuar trabalhando no IBGE depois do tempo: “Enquanto aguentarem” 13   

Não sabem 5 43 

      

Foram entrevistadas 43 pessoas, sendo 20 homens e 23 mulheres. Destes, 24 têm cargo de nível 

médio e 19 têm cargo de nível superior. Quanto à idade, oito servidores entrevistados têm até 39 

anos de idade; 28 têm idades entre 40 e 54 anos, e 8 têm 55 anos ou mais. Ao serem questionados 
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acerca do tempo de serviço no IBGE, pôde-se apurar o seguinte: 12 têm até 10 anos de IBGE; 19 

têm entre 11 e 30 anos; 12 têm 31 anos de IBGE ou mais. 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados por acessibilidade. Primeiro foi solicitada a 

participação dos mais próximos, mais acessíveis à pesquisadora, e a partir daí foi utilizado o 

método do snow ball, em que cada entrevistado indica o próximo. Foi feito contato com a 

Coordenadora de Recursos Humanos do IBGE que também concedeu uma entrevista. 

Maiores detalhes sobre os entrevistados e as entrevistas propriamente ditas podem ser 

encontrados no capítulo 6 deste trabalho, que se refere à análise dos dados coletados. 

1.9 Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de: 

 Observação simples – na medida do possível, procurou-se manter certo distanciamento do 

objeto pesquisado, para identificar as relações, as percepções, e as estruturas sociais dentro da 

organização e embasar a análise das informações coletadas por outros meios. 

 Dados documentais – foram coletados dados por meio de documentos institucionais, tais 

como: informações transmitidas pela intranet da empresa; circulares; normas e estatutos; boletins 

internos; acesso ao banco de dados da Coordenação de Recursos Humanos (CRH), com 

informações referentes à estrutura do quadro de trabalhadores; e publicações internas. 

 Entrevistas semiestruturadas – foram realizadas 43 entrevistas com os servidores, das quais 39 

foram gravadas. Além destas foi realizada uma entrevista com a Coordenadora de Recursos 

humanos, que foi gravada. Todas as entrevistas gravadas foram transcritas, e se encontram 

disponíveis para consulta nos Apêndices C e D. Antes de realizá-las, procedeu-se a três 

entrevistas-pilotos cujos respondentes atuaram como juízes, fazendo críticas ao formato da 

entrevista, às perguntas, e dando sugestões. 

As entrevistas foram feitas pelo próprio pesquisador, pessoalmente e de forma individual, 

ouvindo um entrevistado de cada vez, para melhor detectar suas informações verbais e gestuais. 
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Como se trata de uma pesquisa que busca detectar um aspecto subjetivo (expectativa dos 

servidores), a entrevista torna-se um instrumento de coleta de dados bastante eficiente, pois, 

conforme Vergara, “(...) entrevista é uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma troca 

de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo” (VERGARA, 2009, p.3). 

E, sendo uma troca, o mais livre possível, dentro do objetivo desejado, permite ao entrevistado se 

expressar, tanto verbal quanto fisicamente, deixando sua subjetividade transparecer. Cabe ao 

entrevistador/pesquisador o papel de detectar o máximo de informações possíveis. 

Como se trata de entrevistas com roteiro semiestruturado, foi possível fazer durante o processo 

alterações nas questões, sintetizando-as, transformando-as e simplificando-as para que se pudesse 

extrair as melhores informações dos entrevistados. No Apêndice A encontram-se o Roteiro de 

Entrevista e suas alterações com a exposição dos motivos das mesmas. E no Apêndice B, como 

complemento, encontram-se as três entrevistas-pilotos. 

1.10 Tratamento dos Dados 

Os dados quantitativos do quadro de servidores formados com a idade, tempo de serviço, e 

distribuição nos cargos foram tabulados de forma a demonstrar uma série histórica explicitando a 

tendência de elevação da faixa etária média no tempo. 

O Método raiz utilizado é o Fenomenológico. Com base nele foi feita uma análise qualitativa dos 

dados, visando verificar as características da situação do pondo de vista de quem a vive em seu 

cotidiano, comparando os resultados dos dois grupos (funcionários e gestor). A pesquisa não se 

limitou à pessoa do investigador.  Ela tem um caráter de troca, ou seja, não é unilateral, na qual as 

análises e conclusões são às impressões isoladas do pesquisador, mas procura manter um diálogo 

entre pesquisador e pesquisados. Buscou com as pessoas envolvidas no fenômeno estar o mais 

próximo possível do problema investigado, evitando ao máximo a parcialidade de suas próprias 

reflexões sobre o tema. De acordo com Vergara, 

“Fenomenologia é originada do campo da filosofia. Consiste no estudo 

do fenômeno, entendido este como aquilo que se manifesta como é. (...). A ênfase 

da fenomenologia recai sobre o mundo da vida, o mundo cotidiano. 

(VERGARA,2006, p. 84) 
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Por essa razão ela pareceu ser o melhor caminho a ser utilizado para tratar de um tema que faz 

parte do cotidiano da vida de cada um. É o método ideal para se extrair expectativas de quem 

vive uma determinada situação específica. 

E, em se tratando de uma situação específica, estudo de um determinado caso, ele não poderá ser 

generalizado estatisticamente. É um método apropriado para pesquisas que busquem não só tratar 

de dados brutos, mas que pretendam identificar aspectos subjetivos do ser humano. Quanto a isto, 

Vergara corrobora: 

“Os resultados da pesquisa não são generalizáveis estatisticamente, uma 

vez que se trabalha com amostras intencionais e experiências singulares. 

Exige do pesquisador habilidade para interagir com o pesquisado, 

conduzindo a entrevista sob a forma de um diálogo, reconduzindo a exploração 

de temas no decorrer da entrevista mantendo-se atento a possíveis desvios 

relacionados à autenticidade do relato.” (VERGARA, 2006, p. 86). 

Como método de análise dos dados coletados foi utilizado o da Análise de Conteúdo, que 

segundo Godoi “consiste em um instrumental metodológico que se pode aplicar a discursos 

diversos e a todas as formas de comunicação” (GODOI, 1995). A análise apoiou-se em 

procedimentos interpretativos. 

- Análise de Conteúdo 

Este método de análise, conforme Vergara (2006, p.15), visa identificar o que está sendo dito a 

respeito de determinado tema. Neste caso, o que está sendo dito acerca da elevação da faixa etária 

dos servidores públicos dentro de uma organização.  

Bardin (1977) define a Análise de Conteúdo do seguinte modo: 

“Qu`est-ce que l`analyse de contenu aujourd`hui? Un ensemble 

d`instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en constante 

améliorations s`appliquant à dês “discours” (contenus et contenants) extrêmement 

diversifiés. Le facteur commun de ces techniques multiples et multipliés – Du 

calcul de fréquences fournissant dês données chiffrées à l`extraction de structures 

se traduisant en modeles – est une herméneutique contrôlée, fondée sur la 

déduction: l`inférence. En tant qu`effort d`interprétation, l`analyse de contenu se 
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balance entre lês deux pôles de la rigueur de l`objectivité et de la fécondité de la 

subjectivité. Elle absout et cautionne chez le chercheur cette attirance vers le 

cache, le latent, le non-apparent, le potential d`inédit (du non dit), détenu par tout 

message. Entreprise patiente de “dés-occultation”, elle répond à cette attitude de 

“voyeur” que l`analyste n`ose pás s`avouer et justifie son souci, honnête, de 

rigueur scientifique. Analyser des messages par cette double lecture aù une 

lecture seconde se substitute à la lecture “normale” du profane, c`est se faire 

agente double, detective, espion… De là à investor pour lui-même l`instrumente 

technique, à l`adorer comme une idole capable de toutes lês magies, à enfaire le 

pretexte ou l´alibi cautionnant dês procédures vaines, à le transformer en gadget 

inexpugnable de son piédestal, Il n`ya qu`un pás... qu`Il semble préférable de ne 

pás franchir.” (BARDIN, 1977, p.9) 

Para Bardin, trata-se de um conjunto de instrumentos metodológicos, que permanece em 

evolução, aplicado a discursos. É diversificado. É aplicado o instrumento do cálculo de 

frequências sobre as estruturas dos discursos procurando traduzi-lo em um modelo. Ela esclarece 

que se trata de um passeio entre dois pólos: o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade. Onde existe uma atração pelo não dito, pelo não aparente, pelo latente, pelo 

subentendido de toda mensagem. Ela não se limita apenas ao conteúdo, mas àquilo que o contém. 

Conforme Vergara, 

“Pode-se dizer que a análise de conteúdo tem se desenvolvido desde o 

início do século XX. No começo, a técnica era aplicada, sobretudo, ao tratamento 

de materiais jornalísticos. Hoje, abraça transcrições de entrevistas, documentos 

institucionais, entre outros” (VERGARA,2006, p. 15). 

Complementa Bardin: 

 “Le premier nom que illustre réellement l`hispoire de l`analyse de 

contenu est celui de H. Lasswell: Il fait dês analyses de presse et de propagande 

depois 1915 environ. En 1927 paraît: Propaganda technique in the Word War”. 

(BARDIN, 1977, p.14) 

A análise de conteúdo pode ser dividida em fases: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento e interpretação dos resultados. (BARDIN, 1977, p.93, p.100) 
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A pré-análise refere-se á seleção do material e a definição dos 

procedimentos a serem seguidos. A exploração do material diz respeito à 

implementação destes procedimentos. O tratamento e a interpretação, por sua vez, 

referem-se à geração de inferências e dos resultados da investigação.” 

(VERGARA,2006, p. 18) 

Na pré-análise foi feita a seleção de todo o material oriundo das entrevistas semiestruturadas, dos 

documentos recolhidos e da pesquisa bibliográfica. E em seguida foi feita a exploração de todo o 

material, buscando identificar as informações mais relevantes para explicar o fenômeno estudado. 

Identificaram-se elementos que demonstraram as expectativas dos servidores do IBGE em função 

da questão da elevação da faixa etária dos trabalhadores ativos e ainda o que pensa a 

Coordenação de Recursos Humanos e suas ações diante deste tema. 

A partir daí foram agrupadas as categorias. Inicialmente, foram definidas duas categorias 

principais: Expectativas e Políticas de Recursos Humanos, baseadas no referencial teórico e mais 

diretamente à pergunta-problema. Em seguida, após a coleta de dados no campo (entrevistas) 

percebeu-se a necessidade de se criar novas categorias. Foram criadas subcategorias dentro da 

categoria Políticas de Recursos Humanos, são elas: Saúde; Estrutura; Ambiente; Benefícios; 

Carreira e Comunicação. Assim, o tipo de grade de análise utilizado foi a Grade Mista, 

compreendendo categorias baseadas no referencial teórico e outras extraídas das entrevistas. 

Conforme Vergara, quando se trabalha com grade mista: 

“(...) definem-se preliminarmente as categorias pertinentes ao objetivo 

da pesquisa, porém admite-se a inclusão de categorias surgidas durante o 

processo de análise. Verifica-se a necessidade de subdivisão, inclusão ou 

exclusão de categorias. Estabelece-se o conjunto final de categorias, considerando 

o possível rearranjo.” (VERGARA,2006, p. 17) 

1.11 Limitações do Método 

Todo método possui suas limitações. Não é possível abarcar todas as variáveis de um fenômeno 

em sua integralidade. Seguem as limitações que permeiam este processo de pesquisa: 

Quanto à seleção dos informantes – buscou-se diversificar ao máximo os informantes, dado que 

se tentou fazer as entrevistas com servidores de variadas faixas etárias e gerações da organização. 
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Entretanto, como se trata de uma organização com um contingente de servidores com idade 

elevada, houve uma certa dificuldade em incluir no grupo dos entrevistados servidores jovens. 

Apesar de se tratar de uma instituição presente em todos os estados do Brasil, não foi viável por 

questões financeiras e por uma limitação no prazo disponível para a pesquisa, realizar entrevistas 

com servidores de outros estados além do Rio de Janeiro. Apesar de, esporadicamente, ter havido 

conversas ao telefone com servidores de outras localidades, estas conversas apenas serviram de 

base para análise na consolidação do referencial teórico, não sendo computadas no grupo de 

entrevistas realizadas. 

- quanto tamanho da amostra – o ideal seria que se pudesse entrevistar toda a população de 

trabalhadores do IBGE que se enquadrem no perfil da pesquisa, verificar as impressões de cada 

um.  Porém, seria impossível concluir o estudo desta forma.  Buscou-se determinar uma amostra, 

com a maior variabilidade possível de servidores (de vários níveis e idades) com um número 

determinado, que pudesse expressar o máximo de informações úteis a esta pesquisa. Sendo o 

IBGE uma instituição que está presente em todas as unidades da Federação, seria muito rico caso 

se pudesse entrevistar servidores de todos os estados, de todas as regiões. Mesmo porque, a 

própria questão da percepção de tempo decorrido, de envelhecimento, de sensibilidade diante do 

tempo, além das demais especificidades regionais, poderiam trazer informações bastante 

frutíferas para o estudo. Entretanto, por uma questão de tempo e de restrições de cunho 

orçamentário, não foi viável coletar tais informações. 

- quanto ao levantamento de documentos internos – em geral, os documentos necessários para 

embasar a pesquisa foram obtidos da organização. É possível que algumas informações internas 

relevantes tenham sido omitidas pelo informante por se tratarem de documentos privados e 

sigilosos da instituição.  O que é absolutamente plausível.  

- quanto às entrevistas – Vergara alerta que as entrevistas podem ensejar várias limitações que 

vão desde a dificuldade de comunicação entre entrevistado e entrevistador, podendo resultar em 

pobreza nas respostas até o medo do entrevistado em ser identificado (VERGARA, 2009, p. 22), 

escamoteando ou distorcendo a resposta, procurando responder aquilo que acredita ser a melhor 

resposta para agradar o entrevistador. Um outro ponto em relação às entrevistas é que, algumas 

vezes, o entrevistado, ao se sentir valorizado em ser convidado a contribuir para a pesquisa, ao 

sentir que sua opinião acerca do tema era relevante, acabou se perdendo nas respostas e querendo 
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se expressar sobre diversos outros assuntos que fugiram ao foco. Nestes casos, coube a 

entrevistadora a missão de trazer o entrevistado ao centro da discussão. 

- quanto ao método raiz - sendo o método fenomenológico o que investiga os fatos do ponto de 

vista de quem o vive, existe aí uma limitação, não pode ser generalizada a outras instituições.  

Pode apenas apontar uma tendência ou servir de alerta, em função da situação resultante dos 

dados analisados. E a partir dela cada instituição procurar saber como o processo tem ocorrido no 

seu caso particular 

- quanto à análise de conteúdo – houve certa dificuldade na estruturação das categorizações, dada 

a variedade de dados identificados durante o processo de pesquisa. 

 

Este capítulo tratou do Problema pesquisado neste trabalho, das motivações que levaram a pô-lo 

em pauta. Dos objetivos, da delimitação do estudo, da sua relevância para a sociedade e da 

definição dos termos. Abordou ainda informações principais sobre a metodologia aplicada à 

pesquisa. O tipo de pesquisa, o universo e a amostra, a coleta de dados, a forma de tratamento 

destes e as limitações que permeiam a pesquisa. 

O fio condutor desta investigação é a gestão de recursos humanos, aqui tratada não apenas como 

uma ferramenta técnica utilizada em prol do crescimento institucional, mas também, e 

principalmente, como elemento de interação entre a força de trabalho e a organização. Em 

tempos nos quais, cada vez mais, o homem e suas relações com o meio são encarados em sua 

totalidade, sua subjetividade, seus anseios mais íntimos, seus objetivos pessoais e profissionais se 

equilibram na busca de um ser que quer se realizar por completo, que quer ser inteiro, o quanto 

possível, em todas as áreas de sua vida. A ARH tem um papel extremamente importante, pois 

precisa harmonizar as inquietações humanas com as demandas organizacionais.  

O próximo capítulo trata da evolução da ARH no tempo. É um resumo histórico do 

desenvolvimento deste ramo da administração com base nas teorias organizacionais, mostrando 

como, ao longo dos anos, ela cresceu, e junto com ela a valorização do homem como força de 

trabalho altamente diversificada em suas capacidades e expectativas. 
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2. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – UM HISTÓRICO 

A administração como disciplina começa a se estabelecer a partir do século XVIII com a 

Revolução Industrial. O aumento da complexidade nos sistemas produtivos, no modo de emprego 

da mão-de-obra, na quantidade produzida, no maquinário utilizado, incita a necessidade de 

definição de novas formas de dirigir e controlar o trabalho. Como definem Sobral et Peci, “a 

própria palavra „administração‟ vem do latim ad (direção, tendência para) e minister 

(subordinação ou obediência) e designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um 

grupo” (SOBRAL e PECI, 2008). Antes o que havia era uma produção artesanal, individual. Com 

o surgimento da indústria vem a formação dos grupos produtivos, com trabalho segmentado para 

a produção de bens, regidos por um centro de direção. 

Apesar de ser uma disciplina distinta, a Administração tangencia e interage com outras 

disciplinas, tais como: a Psicologia, a Sociologia, a Economia, a Ciência Política, entre outras. 

Ela necessita da interdisciplinaridade. Principalmente, quando se refere às questões relacionadas 

à administração de recursos humanos. A sensibilidade que é pertinente às relações humanas exige 

da administração uma flexibilidade para passear nas áreas de conhecimento de outras disciplinas. 

Com o passar do tempo, o amadurecimento da administração e suas principais transformações, 

descritos nas teorias organizacionais, estiveram ligados ao fator humano e à evolução de sua 

participação na sociedade como agente ativo. 

Inicialmente, a Administração na área de recursos humanos se limitava ao controle burocrático 

das atividades, da produtividade, dos registros de Departamento de Pessoal. Como se o ser 

humano fosse mais uma máquina a ser contabilizada dentro da indústria. Ao longo do tempo, 

nota-se a necessidade de considerar o caráter subjetivo do humano; de que pessoas não são tão 

previsíveis. Elas têm expectativas. Atualmente, a administração de recursos humanos busca esta 

conciliação de expectativas (da produtividade para a retribuição do capital e da realização 

humana). O trabalhador quer mais do que retribuição material, ele quer uma realização pessoal. 

Quer participar das decisões que afetam sua vida. Como afirmou Toledo (1986, p.20) ao tratar 

das relações do trabalho no Brasil no final do século XX, 

 “(...) no Brasil de hoje se sente em toda parte a mesma participação das pessoas e 

grupos na condução dos seus projetos, sejam individuais, grupais ou nacionais. 
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Focalizando o assunto mais com respeito ao campo das relações no trabalho, o que se 

nota, a nível do operariado, é a disposição teimosa e altaneira de participar dos projetos e 

das decisões que afetam suas vidas como indivíduos e como grupos. Os empregados 

(colarinhos brancos), pessoal profissional, de chefia, professores, profissionais liberais 

buscam também, no seu trabalho, além de uma remuneração adequada, condições para 

uma realização mais plena de si mesmos. Se houver, no Brasil de hoje, um denominador 

comum no mundo do trabalho, este denominador buscará condições de Ter mais e 

também de Ser mais.” 

Assim, este capítulo é um breve histórico da evolução da Administração na sua Área de Recursos 

Humanos tendo como fio condutor o desenvolvimento dos estudos das teorias organizacionais. 

Partindo das teorias organizacionais clássicas até as tendências contemporâneas, vê o papel do 

trabalhador tido inicialmente, pela visão funcionalista, como simples mão-de-obra, ferramenta, 

até a subjetivista onde o trabalhador é compreendido como um ser que exerce influência e possui 

suas demandas dentro da organização – a humanização. Trata-se da evolução do papel do 

trabalhador dentro das organizações ao longo da história.  

2.1 Administração de Recursos Humanos 

A Administração de Recursos Humanos (ARH) é uma especialidade da administração presente 

em todo tipo de organização, ainda que informalmente.  Tendo surgido no início do século XX, 

teve por objetivo inicial amenizar as divergências entre a força de trabalho e os donos do capital.  

Ou seja, controlar os possíveis conflitos entre trabalhadores e organizações.   

Com o passar do tempo a ARH foi evoluindo e ganhando outras características, outras funções 

estratégicas dentro das organizações.  Durante boa parte de sua história se limita à gestão de 

Departamento de Pessoal, com atividades meramente burocráticas, como controle de ponto e 

cálculos trabalhistas, hoje marca sua posição estratégica, relevante em qualquer grande 

organização. 

A competitividade, a expansão dos mercados e a globalização fazem com que as empresas 

busquem outros diferenciais em seus produtos e serviços.  Já não basta se restringir a produzir 

quantidades; outros fatores influem em seu posicionamento no mercado.  Neste momento, 

tornou-se necessária uma mudança na forma de gerir pessoas.  A administração agora visa extrair 

todas as competências possíveis dos funcionários para que eles produzam com o máximo de suas 
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capacidades, para que se envolvam com os objetivos da organização. Em sua evolução os estudos 

organizacionais captam, no que concerne à análise do comportamento humano, os efeitos do 

indivíduo e do grupo nas organizações e nas relações sociais, assim como crescimento do papel 

da ARH no centro da gestão organizacional. 

Peci e Sobral (2008, p.331) distinguem três níveis de atuação da ARH. São eles: o estratégico, o 

tático e o operacional. O estratégico, diretamente ligado ao centro de decisão da organização, tem 

como função definir as políticas e estratégias de recursos humanos, em função do planejamento 

estratégico da organização como um todo, e deste modo dar suporte para o alcance das metas 

institucionais. Neste nível, a ARH busca o envolvimento de cada membro, de forma que se 

sintam motivados e consequentemente se empenhem cada vez mais, levando a um alto padrão de 

desempenho sustentável.  

O segundo nível, prosseguem Peci e Sobral (2008, p. 331), a dimensão tática, é composto pelas 

atividades técnicas que vão desde o recrutamento e seleção, treinamento, à gestão de 

remuneração. E o terceiro nível, operacional, também denominado de departamento pessoal, 

detém todas as atividades correspondentes à rotina burocrática. 

Ao olhar para a ARH nas organizações públicas brasileiras, nota-se que o seu caráter operacional 

é, ainda, o mais proeminente. Este estudo, no entanto, pretende identificar as ações da ARH nos 

seus três níveis, pois acredita que não são excludentes; ao contrário, são complementares. E a 

própria natureza do tema requer que sejam feitas inter-relações e conexões entre seus reflexos em 

cada nível.  

O aumento da expectativa de vida produtiva dentro da organização requer um planejamento de 

ARH de curto, médio e longo prazos, com uma visão estratégica que vai da adaptação das 

condições físicas do ambiente de trabalho às mudanças no processo de seleção de novos 

trabalhadores, passando pela preocupação com os gastos nas folhas de pagamento e previdência. 

Uma das características que determinam a evolução das teorias das organizações passa pelo papel 

do trabalhador. Como este indivíduo é visto. Como a organização gere este trabalhador. O que se 

quer extrair dele tendo como diretriz a melhora da produtividade da organização como um todo, 

de seu desenvolvimento e de seu equilíbrio. A ARH, braço da direção da organização, deve estar 
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em consonância com os objetivos estratégicos desta e a par das expectativas dos empregados. 

Conforme corrobora Aquino (1980, p. 27), 

“(...) a Administração de Recursos Humanos inicia sua formulação operacional a 

partir da definição estratégica da empresa, para que possa funcionar como ponto de apoio 

para a implementação do processo”. 

Sendo assim, sua atuação não se limita ao direcionamento do trabalhador em função das 

necessidades empresariais. O homem, trabalhador, é um ser carregado de subjetividades, de 

expectativas, de objetivos que extrapolam as fronteiras da organização. Cada indivíduo que 

compõe o grupo de empregados tem sua própria subjetividade, suas motivações, seu mundo 

particular, suas demandas e uma bagagem que traz dos demais ambientes que frequenta e em que 

se relaciona. E a ARH deve estar atenta a isto dado que é seu papel considerar que o trabalhador 

não está motivado apenas por uma retribuição material. Ele, a cada dia, requer mais da 

organização. Quer uma compensação que vai além do salário por hora trabalhada. Quer qualidade 

de vida, realização pessoal, prazer no trabalho. O trabalhador é a ponte que liga o mundo exterior 

e a organização. E é papel da ARH buscar o equilíbrio entre as demandas pessoais do 

trabalhador, o mundo exterior a organização e os objetivos centrais desta. Em relação a este 

exercício de equilíbrio de forças administrativo, Aquino declara (1980, p.20): 

“(...) a administração depara-se com uma situação ambivalente e contraditória. De 

um lado, a meta da racionalidade, expressa ao nível cognitivo, por exigência da lógica do 

sistema. E, do outro, a irracionalidade, produto da variável humana, cujas raízes se 

encontram no inconsciente individual e grupal da organização”. 

O indivíduo busca a cada dia mais uma realização completa do seu ser. Ele deseja mais do que se 

alimentar. Ele anseia por prazer, alegria de viver, conforto, segurança, bem estar nos seus 

relacionamentos familiares e profissionais. Considerando que boa parte do tempo diário o 

trabalhador despende dentro do ambiente de trabalho, é natural que ele anseie que neste local 

possa satisfazer parte de sua demanda subjetiva. E a organização, na luta por seus objetivos, na 

manutenção de suas atividades finalísticas, precisa considerar o que move o trabalhador a se 

envolver no processo produtivo, o que o fará dar mais ou menos de si para promover o sucesso da 

organização. Assevera Aquino (1980, p. 32) que, 
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 “(...) a motivação do trabalhador não se encontra apenas nos estritos limites da 

organização, apesar de poder proporcionar condições de trabalho que compensem seu 

problema existencial. E, conseqüentemente, a Administração de Recursos Humanos 

cuidará do homem como empregado e como membro de uma sociedade e não 

simplesmente como um mero fator de produção”. 

É preciso ver o homem como um todo, como um indivíduo singular com expectativas, sonhos, 

conflitos interiores e como agente social - como fruto de relações sociais e transformações do 

meio. Pois, tudo isso reflete na forma como a organização irá direcionar as atividades da ARH.  

O envelhecimento populacional, por exemplo, é uma mudança na conformação da estrutura 

social que é impulsionada e impulsiona alterações nas relações sociais. Essas alterações movem 

as expectativas dos indivíduos que, quando inseridos nas organizações, trazem mudanças nos 

rumos gerenciais destas.  

Pode-se considerar que as transformações sociais guiaram as políticas empresarias de gestão de 

pessoas durante toda a história das teorias das organizações. Mas nada surgiu de repente. O fator 

humano não foi sempre tomado como um dos elementos chave para o desenvolvimento das 

organizações. Foram necessários anos de evoluções econômicas e sociais para que se chegasse ao 

nível dos dias atuais. Apesar de ainda se verificar muitos problemas de conflitos e injustiças nas 

relações trabalhistas, existe, principalmente para as grandes empresas, um modo de gerir o 

trabalho considerando as necessidades dos trabalhadores. Ainda que o objetivo principal dessa 

gestão seja a estabilidade organizacional. 

 Após esta introdução sobre os aspectos centrais acerca da ARH e suas funções, os próximos 

tópicos deste capítulo tratam da evolução das teorias organizacionais sob o enfoque da gestão de 

pessoas. Evidenciando o fato de que o fator humano conduziu todo o processo evolutivo das 

teorias. Inicia com a escola clássica, chegando até a atualidade com o enfoque estratégico. 

2.2 Escola Clássica – funcionalismo metodológico 

A Escola clássica fortemente fundamentada no funcionalismo e no mecanicismo vê o trabalhador 

como mais uma ferramenta da fábrica. 
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Os principais representantes da Escola Clássica são Henry Ford e Frederick Taylor. Seu modelo 

clássico de gestão fordista-taylorista, apesar da evolução das teorias administrativas, ainda hoje 

faz parte de diversos processos dentro das organizações, tendo como característica principal a 

rigidez na gestão da produção e do trabalho. Explicita Ferreira (2000, p.92) 

 “A contextualização da tecnologia e da organização do trabalho no quadro das 

sociedades industriais de tipo capitalista leva-nos a privilegiar a análise de três períodos 

históricos distintos. O primeiro que tem o seu início na primeira Revolução Industrial e vai 

até finais do século XIX. O segundo que decorre da emergência histórica do taylorismo e 

do fordismo e culmina em finais da década de 60. O terceiro que começa nos princípios da 

década de 70 e culmina nos nossos dias”.  

Frederick Taylor, um técnico por formação, desenvolveu estudos acerca do trabalho do 

operariado. No início do século XX obteve algumas conclusões que foram agregadas aos estudos 

sobre Administração. Baseado no estudo dos tempos e movimentos “concluiu que a 

produtividade está ligada exclusivamente às técnicas de racionalização do trabalho do operário” 

(TENÓRIO, 2002).  Ele lança as bases para uma forma de produção em massa em os Princípios 

da Administração Científica, livro publicado em 1911, em Nova York, que será consolidada por 

Henry Ford. 

Dentre os principais fundamentos da produção em massa estão os estudos de tempos e 

movimentos e estabelecimento de padrões para a produção de ferramentas e instrumentos, para 

que se reduzam as variações no processo de produção; a necessidade de uma supervisão 

funcional e planejamento com clara definição de tarefas e cargos. Conforme esclarece Tenório 

(2002, p. 61): 

“Taylor ao conceber uma nova forma de organizar o trabalho, baseada 

fundamentalmente na subdivisão das tarefas e na segregação entre concepção e execução, 

não apenas simplificou o processo de trabalho permitindo o acréscimo de ganhos de 

produtividade, como também proporcionou o desenvolvimento e a aplicabilidade do 

sistema automático das máquinas, cujo expoente máximo são as linhas de produção em 

série implementadas por Henry Ford”. 

Com os estudos dos tempos e movimentos e as padronizações de todos os gestos e ações dentro 

do processo produtivo veio também a segmentação do trabalho.  Um artífice que antes construía 
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um determinado produto e participava de todo o seu processo produtivo, agora, com a divisão 

racionalizada do trabalho, faz apenas uma parte do processo, se especializando nesta.  Perde, 

assim, a visão do todo, o que fica a cargo dos gestores, que se encontram nos pontos mais altos da 

hierarquia organizacional.  A estes gestores cabe a criação, o controle e o planejamento de todo o 

processo produtivo. Esclarece Ferreira (2000, p.96) que, 

“No processo de produção de mercadorias, a parcelarização e a especialização de 

execução de tarefas levaram também ao aumento da divisão do trabalho. O taylorismo 

resultou assim não só no aumento da divisão vertical do trabalho mas também no sentido 

horizontal”.  

Henry Ford, que também tinha uma formação técnica, era engenheiro e mecânico, idealizou um 

modo de produzir onde houvesse um aumento de produtividade, criando linhas de montagem 

onde um único produto era produzido, em grandes quantidades, seguindo um único modelo, que 

deveria ser o mais simplificado possível; denominado de produção em massa. 

O Fordismo tem como características: intensificação (diminuição do tempo de produção com o 

emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no 

mercado); economicidade (redução ao mínimo do volume do estoque de matéria-prima); 

produtividade (aumento da capacidade de produção do homem no mesmo período de tempo por 

meio de especialização e da linha de montagem), conforme descreve Tenório (2007, p.19). Neste 

período, o trabalhador é tratado como mais uma ferramenta do processo produtivo. Suas 

aspirações, sua subjetividade não eram consideradas. A ARH limitava-se a mero controle feito 

por departamento de pessoal. 

O Fordismo começa a entrar em crise a partir dos anos 50. Novos paradigmas de organização 

surgem em questionamento ao método fordista nas diversas classes da sociedade: operários, 

estudantes, estudiosos e governos. Asseveram Leborgne e Lipietz (1988, p.15-16) que, 

“Uma interpretação comum da “crise da produção em massa” (qualificação um tanto vaga 

do modelo fordista) insiste no “lado da demanda”: a estagnação dos mercados, devido à 

pressão da concorrência internacional, e o caráter crescentemente volátil da estrutura da 

demanda (devido a essa mesma concorrência em um contexto de saturação dos mercados 

centrais para os bens duráveis)”.  
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O sistema de produção fordista, baseado na racionalidade instrumental imposta pelo capitalismo, 

tinha como fundamento a padronização, rigidez, controle e uniformização.  Porém, a partir dos 

anos 50, começa a haver uma modificação em toda a sociedade que vai refletir na produção.  A 

demanda necessita de diversificação, uma produção mais personalizada e com mais qualidade, 

que atenda as especificações do cliente.  Já pelo lado do operariado, há uma crescente 

insatisfação frente ao modelo de produção que tolhe sua criatividade, sua iniciativa, o afasta do 

processo decisório e o objetifica.  O que vai culminar, conforme relata Ferreira, em “uma crise da 

racionalidade instrumental do capitalismo nos princípios da década de 70” (FERREIRA, 2000, p. 

104). Por seu turno, Tenório (2002, p.66) acrescenta: 

“... a crise do fordismo pode ser atribuída à ação gerencial monológica imposta pelo 

modelo rígido de racionalização do trabalho, frente aos novos tempos de mudanças de 

comportamento econômico e social”.  

Segundo Tenório (2000, p. 151) entende-se por ação gerencial monológica a “combinação de 

competência técnica com atribuição hierárquica, o que produz a substância do comportamento 

tecnocrático”. 

Com a crise do Fordismo surgem novas ferramentas gerenciais que vão flexibilizar as relações no 

trabalho e a produção.  Nasce então um novo paradigma: o da flexibilização.  

Um terceiro expoente da Escola Clássica é Max Weber, que definiu a Teoria Burocrática. 

Conforme Sobral e Peci (2008, p. 44), 

“O termo „burocracia‟ é uma conjunção do termo francês bureau, que significa 

„escritório‟ ou „espaço de trabalho‟, com o sufixo grego kratia, que significa poder, à 

regra. Logo, burocracia significa „poder do escritório‟. Max Weber considera que um dos 

traços distintivos das modernas sociedades é seu caráter burocrático. O desenvolvimento 

dessa moderna forma de organização estava presente em todos os setores: Igreja, Estado, 

partidos políticos, empresas, etc..” 

Esta teoria, imbuída pela idéia da racionalidade, a leva para o campo do direito, pregando o 

formalismo e o positivismo legal, em que leis escritas se sobrepunham aos costumes e tradições.  

Para Weber a burocracia é o modelo ideal de gestão, o mais eficiente. O melhor meio de se 

“exercer dominação sobre os seres humanos” (SOBRAL e PECI, 2008, p.44). Tem como 
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principais características a busca da lógica científica, a racionalização aplicada ao 

desenvolvimento de processos produtivos e o impessoalismo (atribuído à eficiência da estrutura 

formal que iguala a todos – todos sujeitos às mesmas regras). 

As teorias clássicas não abordam a questão de recursos humanos como um fator relevante de 

sucesso. Este setor se limitava aos controles de ponto, fichas, folhas de pagamento. Mesmo 

porque, o trabalhador era tido como mais uma máquina. Suas necessidades não eram 

consideradas, ao contrário; eram totalmente sufocadas em favor do “objetivo maior” que era o 

bem único da organização. Seus movimentos eram limitados dentro do processo produtivo, assim 

como seus pensamentos. A ARH pouco evoluiu neste período. Mas, com o passar do tempo, o 

fator humano começou a ser questionado, dando origem às teorias de transição. 

2.3 Teorias de Transição; Escola das Relações Humanas e Enfoque Comportamental 

A partir dos anos 1930 surgem movimentos e estudos que começam a levar em consideração o 

caráter subjetivo do ser humano. Emergem novas abordagens gerenciais que pretendem 

identificar as diferenciações do comportamento humano e como este se reflete nas organizações. 

São as Escolas das Relações Humanas e Comportamental. Elas trazem uma abordagem 

humanista. Identificam o homem como sujeito da ação e não apenas como elemento passivo do 

processo, que recebe ordens e as executa sem questioná-las. Ele questiona sim, ainda que 

interiormente. O homem, segmentado dentro da produção industrial da Escola Clássica, começa a 

ser reconstruído e observado em sua totalidade, como um agente social multidimensional. 

Começa a ser observada a satisfação do trabalhador ao realizar suas tarefas e como esta vai 

interferir na melhoria da produtividade.  

Este olhar voltado ao caráter humanístico está em consonância com o momento histórico vivido 

pela sociedade industrial-capitalista. O fortalecimento dos movimentos sindicais, das lutas por 

melhores condições de trabalho e remuneração, as insatisfações sendo expostas nos movimentos 

classistas alertam para uma mudança do paradigma nas relações de trabalho. O homem não quer 

ser apenas mais uma ferramenta da fábrica, monótono e substituível. Ele quer fazer parte do todo, 

possuir o todo. 
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Nesta fase, destaca-se Mary Parker Follet, com a teoria de que a realização pessoal do indivíduo 

está relacionada à sua participação em um grupo. Ela “foi uma das primeiras a reconhecer a 

importância da gestão de pessoas” (SOBRAL e PECI, 2008, p. 45). Identifica a existência de 

diferenças entre os indivíduos, o que, para ela, culmina em conflitos. 

Follet vê a gestão, conforme afirmam Sobral e Peci (2008, p. 46), de modo interdisciplinar, o que 

denomina de modelo „holístico‟ de controle, que reúne “a política, a economia e a biologia como 

fatores que influenciavam a integração dos grupos sociais”.  

Há também, neste período, Chester Barnard. Ele publica em 1938 As funções do executivo, em 

que defende a existência de uma necessidade de cooperação organizada que provém das 

limitações humanas, e acrescenta ao contexto organizacional a psicologia e a sociologia. Segundo 

Sobral e Peci (2008, p. 47), Barnard sustenta suas teorias  

“(...) no que ele denomina „teoria da autoridade aceita‟, que defende ser possível 

alcançar maior aderência dos trabalhadores às orientações gerenciais e aos objetivos da 

organização caso eles: compreendam o que lhes é solicitado; considerem que as ordens 

são consistentes não apenas com os objetivos da organização, mas também com os 

objetivos pessoais”. 

Enfoque Comportamental 

O enfoque comportamental abrange uma gama diversificada de escolas e teorias e pesquisas 

empíricas, que vão se diferenciar umas das outras no modo como abordam o fator humano. Este 

enfoque vai, segundo Sobral e Peci (2008, p.47), 

“(...) desde a escola de relações humanas nos anos 30, a dinâmica de grupos e 

relações industriais nos anos 40 e 50, o humanismo organizacional representado por 

autores como McGregor, Herzberg e Argyris que marcaram os anos 60 e 70, até as 

preocupações com o empreendedorismo presentes nos anos 90.” 

No início das abordagens comportamentais se detecta a importância social do indivíduo; sujeito a 

diversos estímulos, que o influenciam e que transcendem ao caráter econômico. Existem as 

relações sociais e as ações do indivíduo se pautam a partir dessas relações.  No decorrer do século 

XX, as demais abordagens comportamentais começam a observar o indivíduo não só como ser 

social, mas também a partir de uma certa individualidade. Não só as demandas que derivam de 
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suas relações sociais, mas também seus anseios interiores, particulares, que emergem do âmago 

de sua intimidade: questões relativas à autorrealização, ao ego, à psique. Ou seja, identifica o 

homem como um ser complexo (físico, biológico, social, econômico). 

Escola das Relações Humanas 

O maior expoente desta escola é Elton Mayo (1880-1949), conhecido pela experiência de 

Hawthorne (1929), quando era professor em Harvard. Esta experiência que visava avaliar a 

influência de estímulos pela alteração nas condições físicas do ambiente de trabalho, mas acaba 

detectando que a motivação do trabalhador se dá também por outras vias, como a do desejo de ser 

reconhecido, valorizado, quando observado. 

Esta escola acredita que o bem-estar, um ambiente agradável, o incentivo visando à motivação do 

trabalhador, uma relação mais cordial entre gerência e empregado, traz reflexos positivos na 

produtividade. 

Os estudos iniciados nos anos 1930, com representantes nos anos 1950 e 1960, tem reflexos 

claros nos dias atuais nas políticas de recursos humanos, na administração das empresas. Toledo 

(1986, p. 101) utiliza a expressão Democratização Organizacional. Esta expressão, segundo o 

autor, é utilizada para  

“designar a série de conceitos, princípios de ação e técnicas que se relacionam 

com a operacionalização de maiores índices de participação, por parte de contingentes 

mais numerosos da população de uma organização, nos processos decisórios, no 

planejamento e de controle da execução do trabalho. De certa forma, é uma expressão que 

agasalha as constelações de valores e sugestões de operacionalização de princípios que 

buscam, através da valorização do elemento humano na empresa, ampliar seus níveis de 

justiça e eficácia.” 

Todas as grandes questões relativas à administração de recursos humanos, que tem por objetivo 

ampliar os horizontes do trabalhador dentro das organizações, tornando-o mais produtivo e ao 

mesmo tempo satisfeito, refletindo na melhoria da qualidade dos processos e produtos e no 

crescimento da organização, têm suas sementes plantadas naquele período: a humanização do 

trabalho, a busca pelo entendimento do comportamento do trabalhador e o estudo deste como um 

ser multifacetado, a busca da Qualidade de Vida no Trabalho, a Gestão Participativa. 
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Em resumo, o enfoque comportamental, introduzido a partir dos anos 30, traz teorias e 

contribuições empíricas que analisa o comportamento humano dentro das organizações. A escola 

das relações humanas tem como princípio a ênfase no bem-estar e motivação dos empregados 

refletindo em aumento de produção. Nos anos 40 e 50 surgem as dinâmicas de grupos e relações 

industriais. O humanismo organizacional vem nos anos 60 e 70 com McGregor, Herzberg e 

Argyris. Com o passar do tempo há um crescimento da complexidade da abordagem em relação 

ao ser humano. 

2.4 - Abordagem Quantitativa; Teoria de Sistemas; Abordagem Contingencial 

Por volta dos anos 1950, ao final da Segunda Guerra Mundial, outras abordagens técnicas 

reforçam o grupo das teorias organizacionais. Abordagens que, apesar de não terem o fator 

humano como central, influenciam sobremaneira os estudos organizacionais como um todo, e 

como consequência a ARH.  

A Abordagem Quantitativa consiste no uso de técnicas matemáticas e quantitativas para criação e 

análise de modelos visando à resolução de problemas.  

Já a Teoria dos Sistemas e Enfoque Contingencial têm como expoente Von Bertalanffy, que 

publica “The theory of open systems in physics and biology”, Teoria Geral dos Sistemas, em 

1950. Esta teoria fala da existência de um sistema aberto com um conjunto de elementos 

interagindo com o ambiente continuamente; as organizações devem ser vistas como sistemas 

abertos compostos por partes independentes entre si, interagindo, sempre, com o ambiente a que 

pertence. O Enfoque Contingencial trata da não existência de apenas uma única forma certa de 

administrar; para cada organização, dentro do seu ambiente e com suas características específicas 

poderá haver um modo de administrar a ela adaptado. 

Para a administração de recurso humanos isso significa que não se pode utilizar um modelo 

estático, engessado e uniforme para todos os tipos de organizações. A ARH deve ter jogo de 

cintura, flexibilidade, e buscar o melhor caminho, a melhor forma de gerir o pessoal dentro de 

cada organização, respeitando as contingências do meio, o modelo de produção, e as expectativas 

do trabalhador. 
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Nos anos 1970 esta forma de administrar e, principalmente, administrar pessoas, toma fôlego e se 

impõe. Torna evidente a importância da ARH como fator relevante na estrutura gerencial da 

organização. Conforme destaca o item seguinte. 

2.5 – Administração de Recursos Humanos e a Contemporaneidade – Estratégia 

Os estudos organizacionais evoluíram compilando um conjunto de idéias diversificadas a respeito 

do indivíduo, das organizações e do seu ambiente. A partir daí, então, direcionaram-se no sentido 

de propiciar o crescimento e desenvolvimento do aprofundamento dos saberes sobre motivação 

humana e sua interferência dentro da dinâmica organizacional. 

Um dos temas acerca da análise de ambientes organizacionais, gerenciamento do trabalho e 

motivação mais atuais é o do estudo sobre a Cultura Organizacional, que vem a tona 

principalmente a partir dos anos 1970. 

Um dos principais autores a tratar de Cultura Organizacional é Edgar Schein. Sendo uma 

referência básica, define cultura do seguinte modo: 

“(...) „culture‟ should be reserved for the deeper level of basic assumptions and 

beliefs that are shared by members of an organization, that operate unconsciously, and that 

define in a basic „taken for granted‟ fashion an organization‟s view of itself and its 

environment.” (SCHEIN, 1996, p. 432) 

Para Shein, cultura é um conjunto de pressupostos que são partilhados pelos membros de uma 

organização. Esses pressupostos são construídos no inconsciente, derivados de um conjunto de 

respostas contínuas a determinados problemas (em relação aos meios externo e interno). Sendo 

essas respostas, no decorrer do tempo, eficazes, elas se tornam, para este determinado grupo, a 

forma correta para pensar e agir sobre determinado problema. 

Como comenta Toledo (1986, p.18), após as décadas de 1960/70, houve uma mudança no 

enfoque dos estudos organizacionais em relação à gestão de recursos humanos.  

“(...) foram ricas em expressões de tentativas de operacionalização humanística, 

entendendo-se humanismo como o conjunto de princípios que reconhece a luta pelo 

respeito à singularidade do ser humano ou, o que é a mesma coisa, como a corrente de 
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pensamento e de ação que tenta sempre anular o conjunto de condições restritivas que 

impedem o ser humano de se auto-realizar plenamente”. 

Sendo o caráter da individualidade humana cada vez mais reconhecido, não apenas em relação às 

questões interorganizacionais, mas em todo o universo das relações interpessoais, em todas as 

perspectivas científico-sociais, fica mais evidente que as inquietações, as motivações, os anseios 

humanos (que variam de indivíduo a indivíduo) refletem de forma substancial dentro das 

organizações e na produtividade. Por mais que existam normas, controles, e procedimentos de 

uniformização e padronização das atividades e comportamentos, o indivíduo sempre encontra 

uma forma de estruturar seus mecanismos de defesa, de desvios ou válvulas de escape para 

canalizar sua criatividade e seus conflitos. 

As mudanças nos padrões econômicos e nas relações comerciais que ocorrem neste período - 

como a globalização, a expansão dos meios de comunicação, o acirramento da competitividade - 

desafiam as organizações a encontrar formas de gestão mais criativas dado que as tradicionais 

não são suficientes para manter suas posições no mercado. 

Isto exige uma mudança no paradigma da gestão de recursos humanos. A ARH começa a 

encontrar uma posição de destaque dentro das organizações. Uma posição estratégica.  A 

influência do comportamento humano nas organizações passa a ser um dos pontos chaves para o 

desenvolvimento de estratégias de competitividade. 

A ARH vem se tornando uma poderosa ferramenta estratégica dentro das organizações. É o ponto 

de encontro entre os interesses da direção e o dos empregados. E quando se fala em estratégia 

está se falando em programação, em planos para o futuro. A ARH vai auxiliar a direção na 

estruturação do corpo de funcionários de acordo com os planos centrais. Ela identifica tendências 

sociais, as expectativas dos trabalhadores, as modificações estruturais e culturais dos ambientes 

interno e externo. É papel também da ARH, neste contexto estratégico, infundir o sentido de 

colaboração, estimulando a motivação dos funcionários. Buscar formas de envolvê-los dentro do 

projeto maior da organização para que estes dêem o melhor de si, criem, contribuam e vejam o 

valor de sua atuação para o benefício de todos. E, em contrapartida, sejam retribuídos na mesma 

medida, para que se sintam justamente recompensados. A ARH de cada organização deve 

encontrar os seus mecanismos para que os funcionários se sintam satisfeitos e retribuídos de 
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formas variadas vendo o retorno de seu esforço materializado em desenvolvimento pessoal. E 

este retorno transcende a retribuição pecuniária. O reconhecimento, a melhoria do ambiente de 

trabalho, o convívio social, a abertura para o diálogo, são formas de manter o funcionário 

motivado, envolvido com as metas da empresa, feliz e realizado como profissional e como 

indivíduo. 

A ARH está em destaque. E, sua atuação vem recebendo diversas denominações mais modernas 

como “Gestão de Pessoas”, “Gestão de Gente”, entre outros. Modernismos aparte, este setor 

presente em todos os tipos de organizações, ainda de modo informal ou incipiente, é, cada vez 

mais, essencial na condução com sucesso de suas atividades produtivas. 

Passando para o setor público, esse papel da ARH se torna ainda mais importante. Ao se 

considerar que as organizações públicas não se encontram em um ambiente de concorrência, sua 

visão estratégica está ligada não a uma necessidade de estar à frente de seus opositores na busca 

por parcela de mercado. Sua visão estratégica está ligada à continuidade da prestação de serviço, 

no fornecimento à sociedade de eficiência e celeridade nos processos. Está voltada à expansão da 

cidadania. 

No tocante a seus servidores, a preocupação se dá na busca continuada pelo estímulo à não-

acomodação (dado que estes servidores estáveis não estão sujeitos a grandes riscos de demissão). 

É preciso estabelecer mecanismos reais de controle, incentivo e mesmo de punição. A ARH no 

setor público lida com a dificuldade de criar ações de motivação por causa do engessamento 

legal. 

Retornando ao tema desta dissertação, a elevação da faixa etária dos servidores, o papel 

estratégico da ARH se torna mais evidente. O tema traz vários desafios para esta área: como fazer 

com que o servidor se mantenha motivado e envolvido com os objetivos organizacionais após 

anos de trabalho quando não há liberdade de criação de incentivos no progresso de sua carreira? 

Como lidar com as expectativas individuais do servidor quando ele atinge a maturidade, no que 

tange sua vida extraempresa? Como lidar com os custos causados por ausências devidas a 

problemas de saúde (tanto do próprio servidor como de seus familiares)? Como manter este 

servidor atualizado frente às técnicas relativas à sua profissão? São muitas as inquietações que o 

tema suscita, e este trabalho espera revelar o que tem sido vivenciado neste sentido.  
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Este capítulo tratou da evolução das práticas de recursos humanos identificando os seus aspectos 

mais relevantes. E ainda, faz um histórico do desenvolvimento dessa faceta da administração 

tendo como pano de fundo o desenvolvimento das teorias organizacionais. 

O próximo capítulo traz um novo aprofundamento da questão da ARH. Agora visando a sua 

evolução dentro do setor público brasileiro. Também seguindo a linha histórica, passeia pelas 

principais reformas administrativas e planos governamentais, identifica o crescente papel da 

ARH na administração pública do Brasil. 
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3. PANORAMA DA ADMINISTRAÇÃOP DE RECURSOS HUMANOS NAS 

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

A literatura dos estudos organizacionais, mais precisamente na ARH, dá maior destaque como 

objeto às organizações privadas. Este trabalho, porém, trata do universo da Administração de 

Recursos Humanos tendo como foco o Serviço Público Brasileiro.  

Discorre-se acerca da evolução da ARH no setor público do Brasil como consequência de ações 

derivadas das diversas Reformas Administrativas introduzidas durante o século XX e início do 

século XXI. Outro ponto a ser abordado trata das questões pertinentes ao servidor público, do seu 

papel e de sua imagem frente à sociedade, trata de temas atuais de ARH no serviço público que 

estão na pauta das principais discussões e sobre o que se espera nesse setor. 

3.1 – Serviço Público e Estratégia da Administração de Recursos Humanos 

A área responsável pelos recursos humanos aos poucos vai deixando o lugar secundário nas 

organizações. Como dito no capítulo anterior, cada vez mais se tem dado importância para o 

poder de se ter uma ARH afinada com os objetivos estratégicos das empresas. 

No ramo privado as empresas utilizam as informações e as funções da área de recursos humanos 

na programação das suas metas.  Manter atualizados os dados sobre quantitativo de funcionários 

e salários, controle de férias e horas-extras, recrutamento e seleção já é fato superado. Agora a 

área de pessoal tem muito mais a oferecer às organizações; ela esta incorporada a outras questões 

estratégicas, como: contratação (que tipo de funcionário deve ser contratado de modo que esteja 

mais alinhado aos objetivos da empresa); planejamento de carreiras; harmonização de conflitos; 

cultura organizacional; treinamento e capacitação; adaptação de funcionários a novas tecnologias 

ou reestruturação; campanhas de incentivo visando à motivação; questões sindicais; e 

informações quantitativas acerca do quadro de funcionários (quantitativo, custo da folha de 

pagamento, férias, entre outras) servindo de base para tomada de decisões.  

No serviço público observa-se os primeiros passos em direção a se dar um enfoque estratégico à 

ARH. Porém, há questões acerca deste tema que são peculiares a este setor, a iniciar pelo objetivo 

central. E o objetivo central do serviço público é o desenvolvimento e bem-estar da sociedade, a 

estabilidade e o suporte ao Estado. 
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Ao se voltar a atenção ao serviço público, nota-se grande diferença tanto no processo histórico de 

formação de padrões de trabalhador, como também nas estruturas organizacionais, cujo objetivo 

difere do da empresa privada. Nas organizações públicas o objetivo é a prestação de serviços 

públicos e desenvolvimento social, promoção da cidadania. Na iniciativa privada o objetivo é o 

lucro e o posicionamento no mercado em relação aos concorrentes. 

Atualmente os governos vêm implementando na gestão pública padrões e técnicas da iniciativa 

privada. As entidades públicas buscam melhorar a qualidade de seus serviços, a eficiência e 

eficácia. 

Muitas vezes a própria sociedade cobra uma transformação da gestão de RH no setor público, 

tomando como base os padrões da iniciativa privada. Mas é necessário ter cuidado ao fazer 

generalizações. Não se pode simplificar os fatos e importar técnicas do setor privado para o setor 

púbico de modo indiscriminado. Mesmo porque, muitas das técnicas aplicadas ao setor privado 

são altamente questionáveis como ferramentas de exploração do trabalhador e redução do mesmo 

à condição de ferramenta instrumental e substituível, alienado do todo produtivo. Busca-se uma 

eficiência no setor público sob parâmetros determinados pelo setor privado, esquecendo-se que 

eles têm objetivos e estruturas distintos. Enquanto o setor privado é motivado pela mecânica 

capitalista de exploração e consumo, de concorrência e do lucro; o setor público não pode perder 

de vista o desenvolvimento social, estrutura e organização da sociedade, sempre seguindo os 

parâmetros determinados pela legislação vigente.  

Muitas técnicas têm sido absorvidas pelas organizações de governo. E assim deve ser, quando 

estas vêm a beneficiar a sociedade e quando há uma valorização do serviço público como um 

meio de potencializar a capacidade do governo de gerir o Estado para o bem comum. 

Podemos citar algumas ferramentas como a implementação da informatização como um modo de 

melhorar a organização e o controle das atividades, reduzindo custos de processos, agilizando os 

trâmites burocráticos; formas de contratação de pessoal - hoje já se pode encontrar no setor 

público um grande número de pessoas contratadas por tempo determinado (contratos 

temporários) ou trabalhadores terceirizados, o que pode trazer uma redução de custos 

previdenciários, evitando a contratação permanente de servidores efetivos para atividades 

provisórias ou não ligadas ao serviço público diretamente, não ligados à atividade fim.  O ponto 
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de equilíbrio está em detectar quais as melhores técnicas a serem aplicadas ao setor público que 

potencializem a qualidade de sua prestação de serviços. É utilizar a gestão de RH de forma 

estratégica. 

3.2- Reformas administrativas e a ARH 

Segue, agora, um breve histórico das reformas administrativas no Brasil ao longo do século XX e 

início do século XXI a partir da Reforma Burocrática de 1930. Durante este período várias 

iniciativas de Reformas Administrativas de modificação e modernização da estrutura do Estado 

Brasileiro são adotadas, sempre visando uma renovação. Nem sempre o objetivo é alcançado. E 

alguns problemas estruturais e questões básicas persistem. 

Várias reformas que são instauradas de algum modo trazem ações que atingem diretamente o 

corpo de pessoal que trabalha para o Estado. Tendo como base este fato, este trabalho aborda a 

importância que se deve dar a gestão de RH dentro do Estado, pois de uma boa administração 

nesta área decorre também a evolução e desenvolvimento deste. 

Em 1930 dá-se a Reforma Burocrática, que vem após um período caracterizado pelo controle das 

oligarquias que atuavam e dominavam a estrutura governamental. As ações tomadas dentro da 

esfera do Estado são estritamente ligadas a interesses particulares, assim como o pessoal que nele 

trabalha, em geral escolhidos pelos detentores do poder da sociedade da época. E as ações 

coletivas sempre preteridas em função do capital privado. Esclarece Lima Junior (1998): 

“A Revolução de 1930, simbolicamente associada à quebra da espinha dorsal das 

oligarquias regionais, teve como desdobramento principal a criação do estado 

administrativo no Brasil, através de dois mecanismos típicos da administração racional-

legal: estatutos normativos e órgãos normativos e fiscalizadores. A abrangência desses 

estatutos e órgãos incluía áreas temáticas clássicas que, até hoje, se revelam como 

estruturantes da organização pública: administração de material, financeira e de pessoal.”  

A Constituição de 1934 traz uma normatização relativa à administração de pessoal, e a introdução 

do princípio do mérito na organização de pessoal, e em 1936 dá-se a estruturação da área de 

pessoal, pela lei 184 de 28 de outubro, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público, 

normas básicas e sistema de classificação de cargos. 
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Influenciada por tendências internacionais, esta reforma é calcada nos princípios Weberianos de 

administração. Tem como objetivo estruturar a administração do Estado, introduzindo conceitos 

organizacionais já em vigor em países desenvolvidos. Cria-se a Tecnocracia que, como o próprio 

nome sugere, seria uma classe de técnicos que conduziriam a organização do Estado. E, em tese, 

estariam afastados de questões políticas transitórias ou interesses particulares, pois suas ações 

primariam pelas decisões técnicas. 

Para alguns, os tecnocratas são uma classe da burocracia que se apropria dos bens do Estado 

como meio de se beneficiarem, pois estando próximos da administração teriam maior 

possibilidade de manipulá-la em função de interesses próprios ou de outrem. Esse fato poderia se 

potencializar, pois detinham o apoio do poder militar discricionário, o que aumenta sua área de 

manobra. 

Para outros, o desenvolvimento econômico nacional tem influencia direta dos tecnocratas, pois, a 

determinação dos rumos a que deve seguir - metas - necessita de uma tecnocracia relevante. Para 

outros, entretanto, a tecnocracia não é tão relevante em se tratando de desenvolvimento, pois este 

dependeria, principalmente, do esforço da elite política. 

A Reforma de 30 vem no momento político em que há a necessidade de conter algumas 

instabilidades, e essa necessidade de controle do Estado é que molda o setor público neste 

período. Fatores como a contenção de reivindicações exclusivas e internacionalizantes da 

burguesia industrial; comando das instituições do Estado; disciplina do protesto das massas 

operárias; e baixa preocupação do homem comum com a tecnocracia vão direcionar algumas 

ações do Estado à época. 

A tecnocracia é caracterizada pela racionalidade na relação entre o homem e a sociedade, 

valorização da competência técnica e da reputação profissional; recrutamento a partir do sistema 

da meritocracia; fidelidade institucional e profissional e não classista; estabelecimento de códigos 

de regulação, entre outras. 

De 1930 em diante várias reformas se sucedem visando proporcionar ao Estado um grau de 

profissionalização, organização e eficiência. Até que chegasse em 1967, quando tem lugar o 

Decreto Lei 200. 



 64 

As Reformas Administrativas de 30 e de 40 são reformas modernizadoras, e têm como inspiração 

o modelo taylorista-fayoliano-weberiano. As principais áreas a serem objeto destas reformas são: 

administração de pessoal, na qual se focou a estruturação do sistema de mérito; administração de 

material; orçamento e sua administração (plano de administração); revisão das estruturas e 

métodos.  O Departamento Administrativo de Serviço Público (DASP) é o responsável por 

liderar o processo de reforma (WAHRLICH, 1973). 

Na Reforma de 1952, Getulio Vargas designa um grupo de assessores para tratar de reforma 

administrativa. Nesta as diretrizes são: a centralização na orientação do Presidente da República; 

descentralização da gestão em todos os níveis com fortalecimento do primeiro nível de gestão; 

Planejamento e Coordenação (organização de instrumentos para que Presidente e ministros 

possam exercer suas funções); Reforma de base da administração federal (reagrupamento de 

atividades entre os 16 ministérios); modificações simplificadoras e modernizadoras no 

funcionamento (normas e métodos), principalmente em administração financeira, contábil e 

orçamentária. 

Em 1956, no governo de Kubitschek, é criada a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos 

(CEPA) que apresenta estudos sobre o descongestionamento da Presidência da República e a 

Constituição do Ministério das Forças Armadas. No mesmo ano é criada a Comissão de 

Simplificação Burocrática (COSB), junto ao DASP. Ele faz estudos sobre a delegação de 

competência; estruturas e rotinas dos ministérios; fixação de responsabilidades; reagrupamento 

de funções; supressão de órgãos desnecessários.  

Em 1962, o Governo de João Goulart, faz um Anteprojeto de Reforma Administrativa elaborado 

pela Assessoria Geral da República. O projeto se refere tanto à estrutura da administração como 

às normas gerais para o seu funcionamento (orçamentário, financeiro, contábil, administração de 

material e de pessoal). Neste período tem, também, a Comissão Amaral Peixoto e seu projeto de 

Lei Orgânica do Sistema Administrativo Federal que visa: a departamentalização; cautela na 

criação de órgãos; definição de linhas gerais dos órgãos; harmonização; simplicidade; 

investigação; planejamento; controle. Entre os anos de 1962 e 1966 há a Reforma do Ministério 

da Fazenda objetivando a integração do sistema tributário nacional; reforma do sistema tributário 

nacional; reestruturação do Ministério da Fazenda; modernização dos métodos e normas de 
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trabalho (automatização); descentralização de pagamentos através de rede bancária; criação de 

cadastro de contribuintes no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).  

Em 1967 o Decreto Lei 200 traz o Princípio da Reforma Gerencial do Estado. Pretende alcançar o 

objetivo da diminuição do tamanho do Estado, porém com o aumento de sua incidência e 

controle.  Neste ponto observa-se uma mudança de paradigma na gestão pública brasileira. As 

principais características do DL 200/67, segundo Warhlich (1973), são: o planejamento, onde a 

ação do governo obedece ao planejamento que atenda a promoção e desenvolvimento 

econômico-social do país e da segurança nacional; a coordenação das atividades da administração 

federal e a execução de planos e programas coordenados em todos os níveis; a descentralização 

da administração federal no plano da própria administração federal, da administração federal e as 

unidades da federação e da administração federal e a órbita privada; a delegação de competência 

como instrumento de descentralização objetivando maior rapidez no processo decisório; o 

controle a ser exercido em todos os níveis. Este decreto, é certo, sofreu influência da Tecnocracia.  

É fácil notar a necessidade de ter um corpo de funcionários mais preparado para uma atuação 

efetiva dentro das expectativas de desenvolvimento do Estado. Todas as reformas abordam, direta 

ou indiretamente, a gestão de pessoal (estrutura, controle, treinamento, remuneração, 

recrutamento, delegação de poderes). 

Dá-se o governo Sarney, entre 1985 e 1988, período da redemocratização, quando foi 

promulgada a nova Constituição Federal. A partir de então “começam a ser implementados 

distintos instrumentos e medidas para a promoção da descentralização da ação governamental e 

atualização do arcabouço institucional, em especial, os orientados para garantir os direitos do 

cidadão” (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.92). 

Entre 1990 e 1992, o governo de Fernando Collor busca soluções para melhorar a performance 

do setor público. Entre outras medidas, propõe a redução do tamanho e o número de servidores 

da máquina governamental. Porém, o faz de forma inadequada promovendo o desmanche do 

setor público e o enfraquecimento do Estado. Neste momento, muito se culpa aos servidores 

públicos pelas mazelas do Estado, sendo, ao final, tomados como “bodes expiatórios” do 

subdesenvolvimento nacional. Sobre as costas do servidor cai a culpa pelo grande gasto do 

governo, seus déficits, má execução dos serviços prestados a sociedade. A redução do Estado 
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pela dispensa de trabalhadores não traz o retorno esperado.  Há um enfraquecimento da força do 

Estado, de sua autoridade frente à sociedade, além de, com menos trabalhadores, ter aumentado a 

dificuldade de se prestar serviços. E, não se pode afirmar que há uma redução de custos já que 

muitos dos servidores, antes na ativa, passam a integrar a folha de inativos. E neste processo o 

Estado acabou perdendo muitos funcionários qualificados. Como destaca Lima Junior (1998, 

p.17) 

“... a reestruturação administrativa pretendida pelo governo Collor se inseria no 

contexto da modernização do Estado, tratando de privilegiar o ajuste econômico, a 

desregulamentação, a desestatização e a abertura da economia. A desregulamentação e a 

desestatização, como se recorda, são princípios que já constavam da pauta da reforma 

administrativa desde o final dos anos 60, enquanto o ajuste econômico e a abertura 

comercial se constituíam em dimensões novas a serem perseguidas pelo governo”.  

Em seguida, vem o governo Itamar Franco - de dezembro de 2002 a primeiro de janeiro de 2005 - 

que tem como marco o lançamento do Plano Real, encabeçado pelo então Ministro da Fazenda 

Fernando Henrique Cardoso. O governo Itamar foi sucedido por dois governos de Fernando H. 

Cardoso e dois mandatos de Luis Inácio Lula da Silva, sendo que o segundo mandato deste 

vigora até o final de 2010.  

O governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), com o Plano Bresser (1997), 

implementa o processo de reforma do aparelho do Estado. Com sua reforma administrativa, 

apresenta significativos progressos no que tange a gestão de pessoal. Torres (TORRES, 2004) 

destaca “a revitalização da ENAP, a renovação dos quadros da alta administração, a 

reestruturação de algumas carreiras e a correção de significativas distorções salariais” como os 

principais avanços. O mérito deste governo é fazer uma definição clara das políticas de recursos 

humanos que se quer adotar. Segundo Torres (2004), faz-se uma análise funcional e salarial dos 

servidores da União. Preocupando-se em trazer ao equilíbrio de mercado os salários pagos aos 

servidores, que estavam desajustados, conforme aquele governo: servidores de baixa qualificação 

ganhavam mais que o mercado privado, assim como os servidores bem qualificados estavam com 

seus salários inferiores ao mercado, gerando uma falta de cérebros na direção das atividades 

governamentais. A reestruturação efetuada por este governo comporta, entre outras ações: o 

congelamento de salários; terceirização de atividades não ligadas a objetivos fins da 

administração pública, extinção de alguns cargos não ligados a atividade fim – levando a redução 
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de encargos previdenciários futuros; reestruturação de carreiras; revitalização da Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP) focando na reciclagem, treinamento e formação do servidor 

público. Torres (2004) esclarece: 

“As principais áreas em que houve reformulação de carreiras com realinhamentos 

consideráveis na remuneração são as seguintes: carreiras do ciclo gestão, auditoria, 

diplomacia, jurídica, polícia federal, ciência e tecnologia, reforma agrária, fiscalização, 

professores universitários, comissão de valores mobiliários, superintendência de seguros 

privados. Dessa forma, pela primeira vez na administração pública, houve uma política de 

recursos humanos que procurou institucionalizar um tratamento diferenciado aos 

servidores públicos, de acordo com as posições estratégicas que eles ocupam dentro do 

aparelho de Estado.”  

O governo Luiz Inácio Lula da Silva - 2003-2006 / 2007-2010 (em curso) - segue a linha do 

Plano Bresser, dando continuidade à modernização da Administração do Estado brasileiro. No 

que tange à gestão de recursos humanos, este governo através da Secretaria de Recursos 

Humanos (ligada ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão), tem investido na 

formação de um novo gestor público. De acordo com Salles (2009) o governo busca capacitar o 

gestor à “liderança, planejamento, pensamento estratégico, conhecimento da administração 

pública gerencial, implantação e gerenciamento de mudanças, análise e gerenciamento de 

conflitos, negociação coletiva, motivação e obtenção de compromisso de pessoas e equipes, 

conhecimento sobre desenvolvimento de sistemas de Recursos Humanos, delegação de 

responsabilidades e cobrança de resultados, gerenciamento de recursos humanos”. 

O que se deseja é ter no gestor público um agente de transformação na estrutura do Estado. E 

ainda, dotá-lo de capacidades que o tornem um elemento ativo, com independência e habilidade 

de tomar decisões. Um agente motivador e incentivador no seu ambiente de trabalho, de forma a 

cooptar os colegas a agirem com empenho, utilizando ao máximo suas competências. O que se 

espera é uma transformação na mentalidade, na estrutura e na cultura do serviço público, onde a 

eficiência e a qualidade e a celeridade dos processos estejam em primeiro plano. 

Pode-se observar que, ao longo dos anos, várias atitudes que visam reformar a administração 

pública brasileira refletem no servidor público. Várias ações têm como meta a modificação da 

forma como lidar com o seu efetivo e transformar a cultura das organizações. 
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Isto se deve ao fato de muitas das mazelas do Estado brasileiro estarem vinculadas à forma como 

este trata a administração pessoal, a manipulação política dos cargos e a utilização casuística de 

seu corpo de funcionários: postos de trabalho no governo se tornando, muitas vezes, moeda de 

troca em relação a favorecimentos do poder econômico tanto na Esfera Federal quanto nas 

Municipal e Estadual. 

É impossível transformar a Administração de um Estado sem mover as estruturas da gestão de 

RH. E o teor das diversas reformas administrativas que se dão no Brasil corrobora esta idéia. 

Questões legais relativas à forma como são estruturados os vínculos empregatícios entre o 

trabalhador e o Estado, o peso financeiro da folha salarial, prazos para aposentadoria, 

previdência, a motivação e incentivo à produtividade num ambiente de estabilidade de emprego, 

o controle de desvios procedimentais (de corrupção), a transformação gradual da visão do serviço 

público como um cabide de emprego para uma posição pró-ativa do servidor, onde este passe a se 

ver como um agente promotor de bem público, consciente de sua responsabilidade diante da 

sociedade levando assim ao aumento de produtividade – estes são os pontos principais atingidos 

pelas diversas reformas. São tantos os fatores relativos ao desenvolvimento e modernização do 

Estado que estão estreitamente relacionados à gestão de recursos humanos que talvez seja 

possível concluir que este aspecto da Administração Pública é um dos mais importantes a ser 

considerado quando se discute o desenvolvimento de um país.  

3.3 Recursos Humanos 

O servidor, em última instância, é o implementador das políticas públicas. É ele quem está na 

linha de frente do governo e tem o contato direto com a sociedade.   

O mundo espera mais dos governos.  A tendência de se buscar uma gestão pública ao reflexo da 

gestão privada traz a tona algumas técnicas que visam à modernização da administração pública. 

E muitas vão ao encontro do que se espera da gestão de recursos humanos no setor público. 

Técnicas que trazem mudanças, que visam à modernização, à melhoria na escolha das políticas 

públicas e sua implementação, à satisfação da sociedade e incentivo à cidadania e ao 

desenvolvimento. Esse olhar objetivo do setor público também tem conduzido a uma 

transformação na função do servidor público, na forma como ele se posiciona diante do Estado e 

como ele se vê como agente ativo neste. É a sua inserção no papel de cidadão dentro da máquina 
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pública. Ele não é apenas um trabalhador que vende sua mão de obra, mas um trabalhador-

cidadão que age dentro de uma ética social, que presta o serviço visando não só a um retorno 

financeiro, mas tem consciência da importância do cumprimento eficaz de seu dever como fator 

de desenvolvimento. 

No que tange esta transformação no perfil do servidor, seguem algumas das mudanças do 

contexto geral que o atingem e que são temas recorrentes de discussões dentro da área de 

recursos humanos dos governos, e são cruciais na gestão administrativa do Estado. 

Muitas leis introduzidas por reformas administrativas têm por objetivo a melhoria do 

desempenho da administração pública. Mais recentemente, a partir de 1998, dez anos após a 

promulgação da Constituição Federal, alguns dispositivos legais são destaque no que tange a 

gestão de pessoas no serviço púbico: Emendas Constitucionais (EC) 19, 20 e 41. 

A EC 19, entre outros temas, trata em seu artigo 3º da alteração da redação do artigo 37 da 

Constituição Federal (CF). O inciso II que fala sobre a investidura em cargo ou emprego público, 

que deve ser feito após aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Esta norma tem um 

caráter essencial na melhoria da qualidade do quadro de servidores. No momento em que se 

restringe a contratação, pelo Estado, de servidores através de concurso público, estabelece-se uma 

concorrência aberta. Neste processo o Estado aumenta as possibilidades de ter em seus quadros 

servidores mais qualificados. Tendendo, assim, a melhorar a qualidade de seus serviços. 

As EC 20 e EC 41 tratam do Regime de aposentadoria. Conhecidas como Reforma da 

Previdência, tiveram como um dos seus pontos principais a alteração dos prazos para 

aposentadoria. Em termos de tempo para aposentadoria, ela trouxe um novo modelo de 

contagem, considerando o tempo de contribuição para a previdência e o tempo de serviço. 

Vejamos o que diz o artigo 40, parágrafo 1º, inciso II para um servidor que deseje se aposentar 

voluntariamente, tendo cumprido os requisitos: “a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de 

contribuição se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher”. 

Estas emendas trazem uma nova variável que influencia a gestão de recursos humanos. A 

necessidade dos gestores se preocuparem com questões relativas a uma modificação no perfil 

etário de seus servidores, dado que estes agora ficarão mais anos prestando serviços à sociedade. 
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Em 2005, chega a entrar em discussão a proposta de emenda constitucional – PEC 457/2005, que 

prevê a elevação de 70 para 75 anos o limite máximo para aposentadoria na magistratura, na 

forma da lei complementar. Apelidada por “PEC de Bengala”, ainda tramita em plenário, tendo 

sido apresentada e retirada da pauta de votação diversas vezes durante o período. Bastante 

combatida por diversos grupos da sociedade, ela trás uma discussão que vai além das fronteiras 

políticas: até que ponto o servidor/trabalhador tem condições de exercer com plenitude suas 

atribuições? A aprovação desta lei prevê um futuro de um Estado com grande número de 

servidores públicos idosos? É uma forma de absorção de trabalhadores plenamente capazes e 

ativos a despeito de sua idade? Ou está apenas se levando em consideração o custo previdenciário 

do servidor público nas contas governamentais? É mais uma barreira que limita a renovação do 

Estado? É uma longa discussão, mas necessária e atual considerando a tendência irreversível de 

elevação da faixa etária média da população brasileira. 

Outro ponto de destaque em relação ao tratamento da questão dos recursos humanos nas 

organizações públicas é a promulgação do Decreto 5707, de 23 de fevereiro de 2006 que institui a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e regulamenta dispositivos da Lei 8112, de 11 de dezembro de 

1990. Este Decreto reforça a preocupação dos governos brasileiros quanto à qualidade da 

prestação dos serviços públicos e da eficiência de suas instituições, e está em consonância com a 

tendência modernizadora do Estado brasileiro, num movimento de alinhamento frente às 

melhores práticas de gestão pública internacionais. A partir de então, as áreas responsáveis pelos 

recursos humanos de todos os entes federais devem se pautar por esse Decreto para criar suas 

políticas. Ou seja, este decreto deixa claro um projeto maior do Estado, um direcionamento do 

Estado para as políticas de recursos humanos para seus agentes. E este direcionamento deve ser 

acompanhado pelas suas instituições na esfera federal. 

O Decreto 5707, conforme seu art. 1º, institui a “Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional”. Seus incisos I a V esclarecem as suas finalidades: 

I – melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; 
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II – desenvolvimento permanente do servidor; 

III – adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

IV – divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

V – racionalização e efetividade dos gastos com capacitação” 

Art 2 “Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I – Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio 

do desenvolvimento de competências individuais; 

II – Gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e 

III – Eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 

serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que 

contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional” 

Dentre as diretrizes está incluída a avaliação permanente dos resultados. 

O Decreto ainda apresenta algumas definições das quais aqui se destaca a definição de Escolas de 

Governo, que devem ter seu alcance expandido para que seja uma das grandes fontes de 

qualificação dos servidores. Sendo assim: 

“Art 4 Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as 

instituições destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento dos servidores 

públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Parágrafo único. As escolas de governo contribuirão para a identificação das 

necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser consideradas na 

programação de suas atividades.” 
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Ele define, em seu artigo 5º, quais instrumentos serão utilizados na Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal:  

“Art 5 São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I – plano anual de capacitação; 

II – relatório de execução do plano anual de capacitação; e 

III – sistema de gestão por competência.” 

Outro ponto de destaque é a formação de um Comitê Gestor para estas políticas ligado 

diretamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que corrobora a idéia de 

alinhamento das políticas de recursos humanos com a política de gestão do Estado como um 

todo, de forma concisa e coordenada com as demais áreas de governo. Assim, conforme o artigo 

8º, 

“Art 8 O Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal será 

composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, designados pelo Ministro de Estado: 

I – Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará; 

II – Secretaria de Gestão; e 

III – ENAP.” 

Cabe às organizações públicas, objetivando a manutenção de seus serviços, colocar em local de 

destaque a gestão de recursos humanos, como parte estratégica na busca do desenvolvimento 

social. 

Muitas organizações do ramo privado já vêm, há alguns anos, investindo na área de recursos 

humanos, considerando-a um componente fundamental para a busca e manutenção de suas 

posições em um mercado competitivo.  Isto se deve ao fato de reconhecerem que um bom 

desempenho organizacional é resultado da atuação de seus trabalhadores. 

Também no setor público, deve-se buscar a valorização desta área, dado que, uma boa política de 

administração de pessoas proporciona um resultado positivo dentro das estruturas 
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governamentais. A organização governamental, sua estruturação legal, suas bases políticas, seus 

programas de políticas públicas vão sempre necessitar de um corpo de funcionários motivado, 

atualizado, com boa formação técnica e comprometido com o bem público. 

Quando se fala de administração de pessoas como ferramenta estratégica na construção de uma 

estrutura governamental eficiente, quer-se destacar a importância de avaliar alguns fatores 

fundamentais na gestão de RH, tais como: a estrutura legislativa, isto incluindo todas as regras 

que circunscrevem a gestão de RH dentro do setor público; os modelos de contratação, para que 

possa haver certo grau de flexibilidade, quando for conveniente ao bem comum; a estabilidade do 

servidor público e sua importância – para quais funções realmente é necessário haver esta 

prerrogativa; a introdução de novas tecnologias, que em alguns casos tornam certas funções 

desnecessárias, reduzindo o quantitativo de trabalhadores necessários dentro do quadro (questão 

cuja discussão já vem de longa data no setor privado – automação e substituição de pessoas por 

máquinas); a utilização da tecnologia como ferramenta para ampliação da presença do poder 

público no Estado brasileiro, neste caso, a preparação do trabalhador para lidar de forma mais 

eficiente com essas ferramentas (e-gov, uma ferramenta muito ágil que tem expandido a presença 

do Estado e facilitado a comunicação deste com o cidadão - muitos serviços e informações do 

governo hoje podem ser obtidos via internet); programas de treinamento - cada vez mais entes 

estatais se concentram em implementar ações de incremento a formação dos servidores públicos, 

não só por parte da União, mas também Estados e Municípios, que incentivam programas de 

formação e atualização de seus funcionários e Escolas de Governo (Ex.:  ENAP – Escola 

Nacional de Administração Pública). 

Estes são alguns pontos em que é necessária a atuação direta da área de RH do governo e que 

resultam em eficiência da atuação do Estado no cumprimento de suas funções de gestor e 

promotor de políticas públicas. 

 

Este capítulo tratou da relação entre a gestão de recursos humanos e o Estado. Como a gestão de 

recursos humanos aparece durante a história da construção do Estado brasileiro no século XX e 

XXI, permeando pontos chave das principais Reformas Administrativas implementadas no 

Brasil. Como a gestão, com qualidade, do trabalho do servidor público é essencial para o 



 74 

desenvolvimento de um país, dado que é o trabalho deste servidor que vai determinar a qualidade 

da prestação de serviços a coletividade. A qualidade da presença do Estado na sociedade, e via de 

consequência, da ampliação da cidadania. 

Mas, o que tudo isso tem a ver com o envelhecimento populacional? Como esta gestão de 

recursos humanos vai se posicionar frente a este envelhecimento tem alguma relação direta com a 

prestação de serviços públicos de qualidade? 

Os próximos capítulos tratam desta ligação. O capítulo quatro, que se segue, aprofunda o tema da 

elevação da idade média da população brasileira e toda problemática do envelhecimento 

populacional. E o capítulo cinco vai abordar a questão tendo como base os reflexos dentro de 

uma organização pública federal. 
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4. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

Este capítulo tem por finalidade tratar do envelhecimento populacional no Brasil. Através dos 

dados estatísticos extraídos das pesquisas do IBGE, verifica a tendência de alteração do perfil 

populacional. Além disso, o capítulo aborda as principais questões que envolvem o tema. Tendo 

como parâmetro a subjetividade que ele compõe, ou seja, os reflexos deste nas expectativas 

individuais, nas demandas que suscita em cada indivíduo. 

O país está envelhecendo. O que quer o brasileiro idoso? O que ele espera? Do que necessita? O 

indivíduo declarado idoso não quer apenas viver mais, ele quer viver mais e com qualidade. 

Ampliar suas possibilidades e seu trânsito nos diversos setores da sociedade. Ele quer vivenciar a 

cidadania em sua completude. 

Há alguns anos o idoso era relativamente ignorado pela sociedade como agente ativo. A 

aposentadoria ansiada por muitos como o momento do “merecido descanso do trabalhador” podia 

ser para alguns o símbolo do fim de vida, o sinal da proximidade da morte. E este idoso era 

rechaçado. A sociedade estava surda às suas reivindicações. Porém, algo está mudando. E 

mudando rápido. Ignorar a voz do idoso é cada vez mais difícil. No século passado, como era 

uma pequena minoria, pouco era considerado. Porém, atualmente tem se tornado parcela, dia a 

dia, mais expressiva na estrutura da população brasileira. E este idoso não quer só se aposentar e 

esperar o seu fim. Ele quer atuar amplamente na sociedade, viajar, cuidar da sua saúde, se 

divertir, aprender coisas novas, se atualizar, navegar nas ondas das novas tecnologias, trabalhar e 

produzir. Ele quer tudo que qualquer cidadão, de qualquer idade, pode desejar. E é disto que trata 

este capítulo. 

4.1 Perfil populacional hoje e projeções 

Considerando os resultados do Censo Demográfico 2000, realizado pelo IBGE, verifica-se a 

tendência na elevação da proporção de idosos na população brasileira. É utilizada aqui a mesma 

definição dada pelo IBGE para idosos: pessoas com 60 anos ou mais.   

As projeções mostram que em 2020, os idosos serão 13% da população brasileira. Em 2000 este 

número era inferior a 8%. Segundo este mesmo Instituto, a expectativa de vida ao nascer passou 

de 66,57 anos em 1990 para 72,7 em 2007. 
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Segundo o IBGE, os efeitos do crescimento da esperança de vida ao nascer somado a queda da 

fecundidade tem levado a um aumento absoluto e relativo da população idosa brasileira. Entre os 

anos de 1997 e 2007, houve um crescimento de 3,4 anos da vida média ao nascer. Os índices 

demonstram ainda que as mulheres possuem, em média, uma expectativa maior do que a dos 

homens, tendo, neste período, variado de 73,2 para 76,5 anos, enquanto a dos homens variou de 

65,5 para 69,0 anos (IBGE, 2008).   

No período de 10 anos, entre 1997 e 2007, há uma queda da taxa de mortalidade que passa de 

6,60% para 6,23%, e acompanhando a tendência de queda, há também uma redução da taxa de 

fecundidade, tendo as mulheres, em média, passado de 2,54 para 1,95 filho (IBGE, 2008).  

Neste mesmo período, observa o Instituto de estatística que a população brasileira tem um 

crescimento relativo em torno de 21,6%. Ao mesmo tempo, a proporção do crescimento da 

população de idosos foi bem maior: 47,8% para maiores de 60 anos e de 81% para maiores de 80 

anos. Este crescimento deve-se, como dito anteriormente, aos avanços da medicina. Outros 

fatores são determinantes para a elevação desses índices, tais como: o crescimento da 

urbanização (que explodiu a partir dos anos 70), da educação e dos programas de distribuição de 

renda. Estes programas, com foco no desenvolvimento, implementados no país principalmente a 

partir de meados do século XX, beneficiam gradativamente esta parcela da população (IBGE, 

2008).  

Outra informação relevante ao traçar o perfil da Terceira Idade brasileira é a proporção entre os 

sexos. Os dados coletados pelo IBGE identificam uma incidência maior entre mulheres. Estas 

vivem mais do que os homens. Para a faixa acima de 60 anos há, em 2007, 79 homens para cada 

100 mulheres. E esta proporção tende a cair à medida que a faixa etária aumenta. Para maiores de 

65 anos, são 76 homens/100 mulheres; acima de 70 anos são 72 homens/100 mulheres (IBGE, 

2008).  

Em se tratando de nível educacional, segundo o IBGE este ainda é considerado bastante fraco. Os 

resultados sobre a alfabetização indicam que 32,4% desta população de idosos não têm instrução 

alguma ou possui menos de um ano de estudo (2007), apesar de políticas de incentivo a educação 

no século XX, como a obrigatoriedade do ensino primário em escolas públicas (Constituinte de 

1946), e aumento do número de instituições de nível superior nos anos 1970 (IBGE, 2008). 
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No que tange ao quesito renda, os dados coletados a partir da Pesquisa Nacional de Domicílio 

(PNAD) - 1997, 2002, 2007 - indicam uma redução de idosos vivendo em condições de pobreza. 

Iniciativas governamentais justificam estes dados. Políticas de proteção ao idoso, tendo como 

iniciativa principal a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei n. 

8742/93), concedendo salário mínimo obrigatório para maiores de 70 anos que vivessem em 

famílias com renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo. Esta lei sofreu algumas 

modificações, e após ela vieram outras normatizações que visaram à melhoria da qualidade de 

vida dos idosos no Brasil (IBGE, 2008).  

A alteração gradativa do perfil dos idosos brasileiros levou também a uma alteração das relações 

dentro das famílias. A dinâmica familiar mudou. Atualmente é possível observar que o idoso tem 

um papel cada vez mais efetivo na estrutura familiar. Antes, um dependente que deveria ser 

cuidado pelo adulto provedor. Hoje, ele influencia economicamente em muitos núcleos 

familiares. Em 53% dos domicílios, a contribuição orçamentária do idoso chega a mais da metade 

da renda do domicilio. Esta participação dá a ele uma valorização tanto dentro da família como 

no meio social 

Ainda tratando de questões financeiras, o IBGE observou um aumento no número de idosos que 

recebem o benefício da aposentadoria, somando-se a isto, há um grande contingente de pessoas 

que continua no mercado de trabalho (22%, 2007) após os 65 anos (mesmo dentro do grupo dos 

recebem aposentadoria). 

Os dados, expostos neste tópico de forma bastante resumida, indicam que os idosos tem obtido 

uma melhora significativa das suas condições de vida, permitindo a eles maior acesso a saúde, a 

informação, a educação e a renda mínima. No ANEXO A, B e C, é possível verificar nas Tabelas 

2, 3 e 4, a evolução do aumento do percentual de idosos em relação a população total brasileira 

com referência em 1991, 2000 e 2007. 

Além de se mostrarem cada vez mais ativos e independentes, em muitos casos são os idosos que 

mantém e dirigem as famílias, tanto financeiramente quanto no que concerne a autoridade dentro 

do lar. Os idosos trabalham e consomem. É preciso definir qual o padrão de vida que se quer 

proporcionar para estes cidadãos e de que modo se fará isto. Ao contrário dos países 

desenvolvidos, que viram suas populações se modificarem de forma lenta e gradual durante um 
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período de tempo mais longo, podendo até planejar e implementar com certa tranquilidade as 

políticas públicas considerando este envelhecimento, o Brasil (assim como nos demais países em 

desenvolvimento) vivencia um processo relativamente acelerado de envelhecimento nos últimos 

anos. Em um período mais curto houve uma mudança grande nas condições de vida e de 

desenvolvimento nacionais, com reflexo no grupo dos idosos. Portanto, com menos tempo para 

preparação, é preciso agilidade para pensar o futuro de um país (que já não é mais tão jovem) e, 

ainda, um presente com questões cada vez mais urgentes. 

4.2 Legislação e participação da sociedade – avanços 

As discussões pertinentes à temática do envelhecimento populacional, da terceira idade, têm 

tomado corpo nos últimos anos, a ponto de terem força suficiente para fazerem parte das agendas 

de governos em todo o mundo. 

Porém, apesar de envelhecer fazer parte da condição humana, estas discussões e ações são 

bastante recentes. O que se observa é um grande descaso para as questões relativas à vida dos 

idosos. Muitas vezes discriminados, mal tratados, ignorados como se fossem objetos inúteis. 

Seres humanos que, após anos vivendo em sociedade, produzindo e se relacionando, após 

determinada idade, em determinado ponto da vida, começam a ser colocados à margem de uma 

sociedade que prima pela busca incessante do vigor da juventude, da rapidez e fugacidade de 

tudo que é descartável. Assim, são deixadas à margem muitas pessoas após chegarem à 

maturidade, e com elas todo o conhecimento e sabedoria acumulados durante os anos. 

No final do século XX, entretanto, torna-se urgente a necessidade de mudar a postura diante da 

velhice. A população mundial demonstra sinais de envelhecimento, mudando a estrutura etária (a 

começar pelos países desenvolvidos).  

Esse cenário de descaso começou a se modificar no início dos anos 1980, tendo como ponto de 

partida a I Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, organizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). Diz Soares (2008) que 

“A referida assembléia, que pode ser considerada o marco mundial 

que iniciou as discussões direcionadas aos idosos, teve como sede a cidade 

de Viena, e realizou-se no período de 26 de julho a 06 de agosto de 1982. É 
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importante salientar que houve uma representação de 124 países, incluindo 

o Brasil.”  

A partir de então, vários países tomam suas iniciativas para se alinharem a um projeto de 

valorização, estudos e cuidados com a terceira idade. O Brasil, neste período, passa por um 

processo de redemocratização, em que os valores da busca pela ampliação dos direitos e garantias 

individuais, pela ampliação da cidadania, começam a ser amplamente discutidos, de forma mais 

aberta, livre. A Constituição Federal de 1988, que é o marco da redemocratização, traz em seu 

bojo, diversos artigos que tem por objetivo garantir direitos cuja finalidade é a preservação da 

integridade do indivíduo. 

Este país tem alguns instrumentos legais que visam proteger o idoso e desenvolvê-lo, 

proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida. Esses direitos são positivados inicialmente 

com a LOAS (8.742/93), que entre outros dispositivos, define o “benefício de 1 salário mínimo 

para os maiores de 70 anos de idade pertencentes às famílias com renda mensal per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo” (IBGE, 2008). Este dispositivo sofre alteração em 1998, para a 

idade de 67 anos, e em 2004 para 65 anos. É de se considerar que esta lei, teve um reflexo direto 

nas condições de vida da população idosa, sendo um mecanismo governamental de distribuição 

de renda. 

A terceira idade entrou na pauta de discussão sobre as políticas públicas nacionais. 

A principal norma que trata do tema é, sem dúvida, o Estatuto do Idoso. Em outras leis gerais o 

idoso é atingido de maneira restrita, muito discreta, como no Código Civil, Código Penal, Código 

Eleitoral. Porém, é com o Estatuto do Idoso que se tem uma grande ação concreta da inserção da 

Terceira Idade como uma prioridade na agenda de políticas públicas. Dando plena visibilidade 

para suas demandas. 

Após a assembléia da ONU é implementado o Plano de Ação para o Envelhecimento (1983), que 

tem como objetivo “sensibilizar os governos e sociedades para a necessidade de direcionar 

políticas públicas voltadas para os idosos, bem como alertar para o desenvolvimento de estudos 

futuros sobre os aspectos do envelhecimento, bem como estabelecer alguns princípios para a 

implementação de políticas” (SOARES, 2008). 
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A partir daí, deixou-se claro que o cuidado com os idosos, as ações em seu benefício, não são 

apenas obrigação do Estado (representado pelos governos Federal, Estaduais e Municipais), mas 

competem a todos os seguimentos da sociedade, em especial as famílias. 

Em 4 de janeiro de 1994 é promulgada a Lei 8842, que define a Política Nacional do Idoso. 

Sendo regulamentada em 3 de junho de 1996 pelo Decreto 1948, que explicita a forma de 

implementação dos itens previsto na lei 8842/94, inclusive definindo competências. 

“Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade.  

Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta 

anos de idade.” (LEI, 8842/94)  

A partir desta lei, que estabelece princípios e diretrizes e delineia a forma de organização, gestão 

e as ações do governo a serem introduzidas para promover o bem estar do idoso, é elaborado o 

Plano de Ação Governamental, com o objetivo de integrar a Política Nacional do Idoso (PNI). 

“No referido plano, nove órgãos deveriam estar envolvidos: Ministério da 

Previdência e Assistência Social; Educação e Desporto; Justiça; Cultura; Trabalho e 

Emprego; Saúde; Esporte e Turismo; Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. Para colocar em prática as ações preconizadas pela PNI, foi 

elaborado um Plano de Ação Conjunta, que tratava de ações preventivas, curativas e 

promocionais, objetivando à melhor qualidade de vida do idoso.” (SOARES, 2008)  

Em Primeiro de outubro de 2003, é sancionado o Estatuto do Idoso (Lei, 10.751), originário do 

Projeto de Lei 3.561 de 1997, tramitando por quase sete anos no Congresso Nacional, entre as 

duas casas. 

O Estatuto consolida e explicita tudo que está previsto tanto na Constituição quanto na Lei 

8.842/94 acerca da política para o idoso. 

O ponto fundamental destas legislações é a ampliação e a consolidação na sociedade dos direitos 

do idoso, a busca de um estágio de melhoria completa da qualidade de vida deste, atingindo a 

todas as áreas pertinentes, como: saúde, segurança, seguridade, previdência, acessibilidade, 
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liberdade, educação. O objetivo é a ampliação total da cidadania. É a qualidade de vida como 

foco central e a promoção da independência do idoso. 

O Estatuto, em seus artigos, visa cobrir todas as áreas da vida do idoso que possam estar em risco 

- da saúde à segurança. 

“Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população; 

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; 

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação 

e convívio do idoso com as demais gerações; 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; 
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VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 

e na prestação de serviços aos idosos; 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.” 

(ESTATUTO DO IDOSO) 

O Estatuto é bastante abrangente, nele estão previstos vários direitos, como: o pagamento 

máximo de meia-entrada de idosos em eventos culturais; a prioridade no atendimento em órgãos 

públicos e privados; regulação dos serviços de instituições de assistência social, entidades de 

atendimento, asilos e sua fiscalização; da previdência social; dos crimes contra o idoso (maus 

tratos) e de suas punições. 

Um ponto importante é que a lei, que tem por objetivo a inclusão social, visa não só regular a 

atuação do Estado, mas também o envolvimento da sociedade, sempre participando 

solidariamente nas ações de absorção do idoso como membro cidadão. Busca a responsabilidade 

da família no cuidado com seu idoso. E incentiva a liberdade, a independência e a 

autovalorização deste indivíduo, que muitas vezes se vê em situação de grande fragilidade (física, 

emocional e financeira). 

Este avanço na ampliação dos direitos dos idosos segue a tendência democrática do país. É uma 

conquista social. Após a democratização e a promulgação da Constituição de 88, crescem em 

todo o Brasil movimentos sociais mais organizados, que vêm ampliando sua participação nas 

decisões política. O Estatuto do Idoso é um fruto deste momento. 

A organização do idoso hoje também é reflexo de uma maior disseminação de informação. O 

idoso à frente da reivindicação de seus próprios direitos é aquele cidadão que, no final da década 

de 70 e nos anos 80, estava vivendo um momento no qual o debate acerca dos direitos sociais 

(individuais e coletivos), da liberdade, da cidadania, efervescia.  

A sociedade vem se transformando. Os papeis sociais no trabalho e na família se modificando. O 

desenvolvimento, a aceleração da circulação da informação, a globalização e a telecomunicação 
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promovem uma forte influencia cultural. E o idoso não é mais como há 50 anos. Seu perfil e suas 

demandas mudaram. E as leis têm procurado acompanhar esta tendência. 

Ainda hoje, é precária a situação de muitos idosos. A estrutura do Estado é estreita para abarcar 

toda a gama de problemas em um país de dimensões continentais, como é o Brasil. Ainda há 

muito que se fazer para colocar em prática todo o bojo da lei, incluindo aí, a implementação de 

todas as políticas previstas, sua fiscalização e a maior efetividade no julgamento e punição 

daqueles que insistem em privar os idosos de seus direitos. 

4.3 Políticas Públicas – Preocupações  

O processo que vai, desde a proposição de um tema para a agenda de políticas públicas até a sua 

efetiva implementação em um governo é longo e complexo. Para que ele tenha sucesso é preciso 

empenho de diversos setores do governo e da sociedade civil. Os resultados de uma determinada 

política adotada na maioria dos casos levam anos para serem observados. Aí está a necessidade 

de se priorizar o cuidado à terceira idade no Brasil como tema na agenda de políticas públicas.  

Uma política pública percorre o seguinte caminho até que seja efetivada: primeiro o 

tema/problema deve entrar na Agenda do governo, o que é, muitas vezes, um longo processo de 

debates, argumentações políticas, econômicas e financeiras, uma luta de forças entre os diversos 

setores da sociedade, disputas de poder e de influência; tendo vencido esta primeira fase, vem a 

elaboração (avaliação de todas as possibilidades, viabilidades, custos, possíveis externalidades, 

resultados esperados); formulação (onde serão selecionadas e especificadas as alternativas); 

implementação; execução; acompanhamento; avaliação. Estas fases não ocorrem de modo 

cronológico e previsível, elas podem se sobrepor umas às outras. Há uma concomitância de ações 

e atividades, interação entre os atores (políticos, burocratas, cidadãos, organizações públicas e 

privadas). Tudo dependendo do tema, do grau de dificuldade que determinada política apresenta, 

das forças políticas envolvidas, dos custos. Saravia (2006, p.28) define política pública da 

seguinte forma:  

“Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social 

ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões 

condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no 

tecido social, bem como pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na 
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decisão. É possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, todos 

eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo 

decisório.”  

 Para Parada (2006, p.68-69), são:  

“(...) cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo 

político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política 

pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 

definiciones o modificaciones institucionales, y la previsón de sus resultados.” 

Pensar as questões inerentes à terceira idade, forçar o governo por meio da organização social e 

das articulações políticas de modo a ampliar a participação deste tema na agenda de políticas 

públicas, não só do governo federal, mas de todas as esferas de governo, é de suma importância, 

dados os reflexos que o envelhecimento de uma população causa em toda a sociedade. 

Negligenciá-lo é uma irresponsabilidade que pode trazer custos irreversíveis para toda a nação. É 

preciso planejar o envelhecimento, definir quais parâmetros de qualidade de vida se quer para a 

velhice brasileira. Estabelecer políticas sociais para os idosos é um dever de toda a sociedade. É 

um compromisso de todos, conforme esclarece Lobato (2006, p 307) 

“Por princípio, a política social é fornecedora de um bem público. Um bem que é 

custeado pelo conjunto da sociedade e dirigido a todos aqueles a ela pertencentes; ou seja, 

são todos tanto responsáveis quanto merecedores, mesmo que jamais o requeiram. Assim, 

a política social inclui a noção do direito e do dever sobre os bens sociais.” 

A dignidade humana é direito de todos. Do nascimento até sua morte. Vivemos em uma 

sociedade que até pouco tempo era sempre citada como jovem. Propagava-se que o Brasil é um 

país jovem, e de jovens. Essas frases são ícones de um pensamento de uma época de expansão 

industrial, do desenvolvimentismo, que se estendeu dos anos 1950 até a década de 1980 (quando 

entra em um processo de relativa estagnação). A questão cultural é marcadamente relevante dado 

que a infância e a juventude acabaram se tornando ideais de vida para todos. 

O futuro chegou. A industrialização, o capitalismo e a propagação do consumo desenfreado como 

padrão de vida para muitas sociedades constroem a mentalidade do descartável, na qual apenas o 

jovem, o belo, o novo tem valor real. Numa cultura onde tudo se torna perecível, onde a vida é 
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tratada como um fast-food – rápida e com sabores monotonamente uniformes - não é de se 

admirar que o mais velho perca seu espaço, sua importância. E suas questões fiquem relegadas ao 

segundo plano.  

Porém, o país do futuro
1
 envelheceu. O mundo envelheceu. Apesar de boa parcela da sociedade 

ainda não ter atentado para o fato. 

Envelhecer custa caro. Um custo que deve ser partilhado por todos solidariamente. E ao se 

elaborar políticas públicas para idosos deve-se ter em conta todo o arcabouço que elas 

demandam. O Estado tem a iniciativa primeira de planejar e articular os diversos agentes que 

interferem de algum modo para o bom andamento das políticas públicas. 

4.4 Envelhecimento populacional - reflexões 

Neste item discorre-se acerca dos reflexos que o envelhecimento populacional traz em diversos 

setores da sociedade. As demandas e ofertas que os idosos proporcionam à estrutura social, 

política e econômica de um país. O item 4.4 aborda alguns pontos que devem ser tratados sobre o 

envelhecimento populacional, demonstrando como o debate é amplo. E como ainda é longo o 

caminho que promete suscitar grandes discussões.  

4.4.1 Saúde 

 Saúde - o primeiro ponto se refere à assistência a saúde. A saúde do idoso é uma questão de 

saúde coletiva. Acesso ao sistema de saúde (preventivo ou não) é imprescindível para todas 

faixas etárias. Porém, ao considerar a parcela mais velha da população está se tratando de uma 

maior complexidade. Doenças crônicas e degenerativas, longos períodos de recuperação e de 

internação, alto custo de tratamentos, tratamentos mais complexos, aumento progressivo da 

utilização de medicamentos de uso continuado. Lidar com a saúde do idoso é assumir a 

necessidade de um grande dispêndio financeiro, investimento em pessoal qualificado, 

                                                 
1
 Frase muito utilizada no ideário brasileiro, que tem origem no livro - “Brasil, país do futuro”, livro de Stefen Zweig 

(1881-1942), filósofo Vienense; estudo histórico sobre o Brasil, em que o autor, sob sua ótica européia, analisa as 

características físicas, sociais e culturais e vislumbra uma potencialidade deste país, Brasil, de se tornar um grande 

país no futuro, a despeito de suas mazelas. 
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equipamentos, medicamentos. Por outro lado, negligenciá-la, postergando estas despesas e este 

planejamento é plantar um problema de gestão ainda maior no futuro próximo. 

É preciso ter uma visão holística, associando tratamentos que incluam não só o foco em um 

problema físico em si, mas um conjunto de ações que visem o bem estar geral do paciente, com 

atendimento preventivo, informações para o esclarecimento e profilaxia, terapias psicológicas, 

desenvolvimento de relações interpessoais e de habilidades. Tudo focando a saúde como um 

conjunto. O ser de forma integral. 

É preciso haver um plano conciso de investimento em clinica médica especializada para 

atendimento de doenças diversas, com foco naquelas mais incidentes na terceira idade. Na 

velhice estes tratamentos têm alto custo, pois além de ocasionarem, em geral, maiores 

complicações que em pessoas mais jovens, a recuperação, internações, o tempo de atendimento 

em consultas e os custos dos medicamentos são maiores e mais longos. 

 Psicologia – envelhecer é um processo difícil e muitas vezes doloroso para a grande maioria 

das pessoas. Com os anos a debilidade física vai aumentando; o vigor da juventude se esvai; a 

queda na produtividade; a aposentadoria; a perda (por morte ou afastamento físico) de pessoas 

queridas; a síndrome do ninho vazio (quando os filhos crescem e saem de casa para viverem suas 

vidas longe dos olhos protetores de seus pais, gerando um vazio nestes, pela falta que sentem de 

seus filhos, de cuidar deles, do compromisso intenso na atividade diária de criá-los durante anos); 

busca de uma nova ocupação (dado que já não podem mais fazer o que sempre fizeram – cuidar 

dos filhos ou do trabalho, após a aposentadoria). Tudo pode gerar um quadro de insegurança, de 

depressão, de baixa autoestima, potencializado por uma sociedade despreparada para acolhê-lo e 

muitas vezes preconceituosa e discriminatória que o marginaliza. O que pode levar ao 

agravamento de outras doenças. O acompanhamento psicológico é fundamental nesta fase. 

 Capacitação de profissionais da área de saúde - aumento do número de profissionais na 

área de geriatria e gerontologia, atualizados e preparados para absorver a demanda que só tende a 

crescer. Inclui-se aqui não apenas médicos e enfermeiros especializados, mas também psicólogos, 

cuidadores, fisioterapeutas, entre outros. 
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 Esporte – a prática de esportes, de atividades físicas, além de ser uma demanda crescente 

desse público é fonte essencial para manutenção da saúde física e mental. A expansão de 

academias de ginástica oferecendo programas de exercícios direcionados a este público pode ser 

vista por todo o país. Somando-se a isto, há em muitos municípios programas governamentais de 

incentivo à prática desportiva na terceira idade. 

 Conflitos intergeracionais – numa sociedade onde a juventude tem lugar de destaque, é 

preciso uma alteração na cultura como um todo. É uma questão de educação, de formação. É 

preciso se modificar o discurso em que se estrutura o mito de que velhice é sinônimo de “fim da 

linha”. Todos, em todas as idades, estão sujeitos a dependências e a doenças. Todos têm suas 

necessidades e sua contribuição a dar. A discriminação dos mais jovens contra os idosos, e até 

mesmo de idosos contra sua própria condição; a falta de paciência e de zelo devem ser 

combatidos através de políticas educacionais que promovam a interação entre as gerações, a troca 

de experiências; que incentivem a convivência entre as gerações. Um ensinando e aprendendo 

com o outro, lado a lado. O que é produtivo não só para o idoso, mas principalmente para o 

jovem, pois é uma forma de propagar a cultura e a história da comunidade. Além de reverter em 

elevação da autoestima de todo o grupo, e ter como resultado o respeito à cidadania. E este 

movimento de interação e respeito deve começar dentro das famílias.  

Pouco se vê nos meios de comunicação se tratar da sabedoria, da experiência que apenas o tempo 

pode proporcionar ao indivíduo. Grandes estudiosos, acadêmicos, cientistas, prêmios Nobel, 

escritores, poetas, músicos, intelectuais, artistas, ou mesmo pessoas comuns com seu 

conhecimento dentro de sua comunidade, têm seus saberes deixados de lado. Ou apenas são 

lembrados em pequenas notas ou em programas exibidos em horários alternativos. Nunca em 

“horário nobre”. Porém, o conhecimento se constrói no tempo, com o tempo. A sociedade 

lamenta suas mazelas, mas seu lamento é feito na escuridão de sua ignorância, pois ela, apesar de 

todo desenvolvimento tecnológico, insiste em rejeitar a experiência e a sabedoria de quem já 

viveu mais. 

4.4.2 Assistência 

 Assistência familiar ou asilar – idosos precisam de cuidados diferenciados, de uma atenção 

especial, principalmente os mais fragilizados e com a saúde debilitada. A prioridade, conforme 
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assevera o próprio Estatuto do Idoso, é de que cada família cuide de seu idoso, porém isso não 

sendo possível, o Estado deve prover locais onde estes idosos tenham a assistência necessária; 

 Seguridade Social e Previdência – “O problema da seguridade social advém do grande 

aumento da população aposentada em relação à mão-de-obra ativa, ou seja, à redução 

proporcional do número de pessoas que financiam os aposentados” (NUNES et al., 2003). Os 

governos de todo o mundo têm estudado formas de manter a sustentabilidade do sistema 

previdenciário. Em 1998, no Brasil, através das Emendas Constitucionais 20 e 41, com a 

Reforma da Previdência, foram feitas algumas alterações nos regimes de aposentadoria para o 

serviço público. Entretanto, a demanda tem crescido. E outras medidas devem ser estudadas para 

que haja sustentabilidade da previdência tanto no setor público quanto no privado. 

4.4.3 Trabalho 

 Mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades – Segundo Neri et ali (2006), “(...) 

melhorias nas condições de saúde promovem também maior sobrevida no mundo do trabalho, ou 

seja, idosos saudáveis tem maior chance de trabalhar em idades mais avançadas”. Permanecem 

inseridos no mercado de trabalho por prazer ou por necessidade, alguns postergam ao máximo a 

sua solicitação de aposentadoria; outros se aposentam e procuram outras formas de ocupação; 

outros, ainda, criam negócios próprios para se manterem e se realizarem após se aposentarem.  

No serviço público a alteração na legislação eleva o prazo referente ao requerimento de 

aposentadorias. No setor privado diversas empresas têm incentivado a colocação desse pessoal 

separando um número de vagas para idosos em seus quadros de funcionários. 

Como consequência também tem crescido a demandam por programas e cursos de atualização, 

desenvolvimento e adaptação do ambiente de trabalho, voltados à terceira idade.  

 Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) – algumas empresas, revelando uma 

preocupação com a qualidade de vida de seus trabalhadores, com a vida de seu funcionário após a 

aposentadoria, inserem em suas políticas de recursos humanos os PPAs. O PPA vai variar de 

empresa para empresa, podendo englobar a promoção de uma previdência complementar; 

orientações para que a pessoa busque novas formas de ocupação do seu tempo; orientações em 
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relação aos cuidados com a saúde, cursos profissionalizantes, preparação psicológica para a 

mudança da rotina de vida, entre outros. 

4.4.4 Consumo 

 Entretenimento, cultura e turismo – a terceira idade tem se mostrado um mercado em 

franca expansão no que tange o entretenimento. Ela quer aproveitar a vida, se divertir. Para 

muitos é o momento de conhecer coisas que não tiveram oportunidade de vivenciar na juventude. 

Ao contrário do que ainda se possa pensar, na maturidade muitas pessoas tem tido a oportunidade 

de vivenciar novas experiências. Após construir uma vida, criar os filhos, trabalhar, muitos têm, 

na terceira idade, a chance de viver para si próprios, usufruir da independência, da liberdade. Na 

medida do que lhes permite sua situação financeira e sua saúde, passam a viajar, conhecer novos 

lugares, dançar, participar de grupos sociais (de voluntariado, de igrejas, profissionalizantes). 

Frequentam teatros, shows, cinemas. Buscam viver intensamente. Querem aproveitar ao máximo 

o tempo livre da aposentadoria. Têm mais tempo para passear durante todo o ano (não se 

limitando ao período de alta temporada). Este público tem demandado mais opções de 

entretenimento, porém, exige maior comodidade, segurança, acessibilidade, e serviços 

especializados.  

Empresas de turismo e entretenimento têm lançado várias promoções para este público, que passa 

a ser uma boa fonte de renda destas, principalmente nos períodos de baixa temporada. O governo 

brasileiro possui um programa de incentivo ao turismo na terceira idade, denominado “Viaja 

Mais Melhor Idade”. Visando estimular a indústria do turismo, detectou na terceira idade um 

bom mercado consumidor do produto. 

O Viaja Mais Melhor Idade é um projeto realizado pelo Ministério do Turismo que conta com a 

parceria do Instituto Marca Brasil, da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (braztoa) 

e a Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI). Visa incentivar o público com 

idade acima de 60 anos a viajar dentro do território nacional na baixa temporada, oferecendo 

pacotes de viagens com tarifas reduzidas. (BRASIL, MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009). 

O entretenimento na terceira idade com qualidade é um nicho que tem muito a ser explorado. 
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Pensar em Política Pública para a terceira idade é pensar em diversas políticas 

concomitantemente. Relacionadas a varias áreas distintas, de modo articulado, visando o bem 

estar e a qualidade de vida dos idosos, que, via de consequência, se refletirá em toda a 

comunidade. Não é algo simples. Exige esforço de articulação entre diversos setores da sociedade 

e do governo e, principalmente, demanda um custo elevado.  

A lista citada no item 4.4 não é exaustiva. Muitas questões circundam este tema. Muitas 

preocupações e também soluções estão por vir.  

4.5 Políticas Públicas e sociedade – Iniciativas 

A partir da I Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, organizada pela ONU em 1980, 

diversos países começaram a tomar atitudes visando à melhoria das condições de vida das 

pessoas idosas. No Brasil, tendo o início efetivo da ação governamental a partir de 1993 com a lei 

8.742 (Lei de Assistência Social; em 1994 com a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842), tendo o 

ápice com o Estatuto do Idoso (10.751/03), que, juridicamente é a maior ferramenta em defesa 

dos direitos relativos à terceira idade. 

A partir de então, governos de todo o país (em todos os níveis – Federal, Estaduais e Municipais) 

vêm criando projetos, inserindo as questões da terceira idade em suas agendas. 

Seguem dois exemplos de ações voltadas para a terceira idade, que são referências nacionais nas 

áreas pública e privada: a Universidade da Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (Unati/UERJ) e os trabalhos prestados pelo Serviço Social do Comércio (SESC) - 

instituição pioneira no Rio de Janeiro a se dedicar ao atendimento não-assistencial de idosos. 

França (1992) destaca ainda outras iniciativas tais como a Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

e a Fundação Leão XIII, que possuem cunho assistencialista, além dos “núcleos de convivência e 

os fundos de solidariedade organizados por algumas administrações municipais e estaduais”. 

UNATI/UERJ – é um centro de convivência, localizado na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), cujas atividades tiveram início em 1993. Foi idealizada pelo Dr. Américo Piquet 

Carneiro juntamente com uma equipe multidisciplinar. Setor constituído dentro da universidade 

com o objetivo de produzir pesquisas de desenvolvimento na área do envelhecimento, abrindo 
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uma porta para a profissionalização de recursos humanos especializada em idosos. A UNATI traz 

a formação, a pesquisa e o desenvolvimento de técnicas para o cuidado dos idosos. Constrói uma 

visão completa da condição social do idoso, não se limitando às questões de saúde clínica (física), 

mas ao desenvolvimento do indivíduo idoso tanto psicologicamente quanto intelectualmente. 

Busca sua independência e ressocialização, desenvolvendo sua autoestima. Ainda existe uma 

carência de estudos sobre o tema do envelhecimento. Porém, outros centros educacionais, 

inspirados na iniciativa da UERJ têm construído setores voltados ao estudo e desenvolvimento na 

área do envelhecimento. 

SESC – as atividades do SESC voltadas para a terceira idade tiveram início nos anos 1960. Em 

1963 foi criado em São Paulo o primeiro Grupo de Idosos. Este foi o primeiro grupo brasileiro de 

atendimento aos idosos de forma sistematizada. Hoje ele atende em torno de 150 mil pessoas 

desta faixa etária em todo Brasil. Os centros de convivência do SESC promovem cursos em 

diversas áreas, como informática, línguas, artes, voltados para atualização e desenvolvimento 

pessoal. Como na UNATI, um dos objetivos é a promoção da autoestima, da independência, da 

inclusão social e do estreitamento no relacionamento entre os idosos e as outras gerações (de 

crianças e jovens), e produção de conhecimento da área da Gerontologia Social.  

O final do século XX e início do XXI são marcados por uma mudança radical do comportamento 

social. O desenvolvimento trouxe mudanças na ciência e na qualidade de vida, refletindo na 

longevidade do ser humano. As mudanças culturais também influíram no surgimento de uma 

nova postura das pessoas idosas que desejam participar ativamente da vida em comunidade, 

independente de quaisquer formas de limitação (física ou intelectual). Esclarece Lima (2001, 

p.35) 

“O aumento da participação social dos idosos e o surgimento de novas 

representações sobre a velhice e o envelhecimento não podem ser explicados unicamente 

pelo envelhecimento da população, pois são reflexos de mudanças que implicam 

redefinições das formas de periodização da vida, das categorias etárias que recortam a 

organização da sociedade e a revisão das formas tradicionais de gerir a experiência de 

envelhecimento. Um processo de “politização”, com características próprias das 

sociedades contemporâneas, está alçando a velhice à dimensão pública, tornando mais 

evidentes os mecanismos e os agentes de sua construção social, bem como explicando o 
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papel desempenhado por cada um deles: o Estado – através de políticas sociais -, o saber 

científico institucionalizado e as pessoas idosas.”  

E ainda, como destaca Dutra (1996) 

“(...) as pessoas em geral não têm mais como objetivo de final de vida o ócio. 

Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais empenhadas em se tornar úteis e usufruir a 

vida. Quanto mais as pessoas têm consciência de si próprias, mais este movimento se 

intensifica.” 

O alargamento das liberdades individuais e a ampliação dos direitos sociais, frutos de uma 

redemocratização, têm trazido a nós uma sociedade mais combativa, que, ainda que 

limitadamente, se desenvolve, pouco a pouco, no nível da organização coletiva pela luta por seus 

direitos, pela participação mais efetiva nas decisões políticas, por uma cidadania integral na 

construção de uma sociedade mais justa e equânime. Este movimento se reflete em todos os 

níveis sociais e em todas as faixas etárias. Não fica apartada disto a Terceira Idade que tem 

obtido relevantes conquistas frente às organizações governamentais, e ações solidárias junto à 

iniciativa privada. Aparte às organizações estruturadas é possível encontrar exemplos em todo o 

país de idosos que se unem para discutir os temas de seu interesse e buscar soluções em 

associações, grupos de debates, fóruns, igrejas e diversos sites e comunidades eletrônicas. 

 

Este capítulo tratou dos principais assuntos que permeiam a realidade da terceira idade. Partindo 

de dados estatísticos que espelham a alteração no perfil populacional, levanta os variados reflexos 

que geram em diversos setores da sociedade.  

O capítulo seguinte volta o foco à organização. Após se perceber que a questão da longevidade 

atinge a todos os setores da sociedade, este trabalho foca em um determinado setor: a organização 

pública federal. Identifica como este movimento tem se refletido nas relações de trabalho em uma 

empresa. Assim, ele trata da organização, no caso o IBGE, de sua estrutura e características. 
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5. IBGE – O CASO DE ESTUDO 

Neste capítulo são expostos dados sobre a instituição investigada. Estas informações visam 

solidificar a escolha desta fundação como fonte de dados para a pesquisa.  

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem como missão “Retratar o 

Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da 

cidadania”. Este instituto produz e fornece as principais informações relativas ao Brasil. Ele faz a 

radiografia do país, por meio de suas variadas pesquisas que englobam múltiplas áreas 

(econômicas, sociais, geográficas), fornecendo um retrato sempre atualizado deste. Seus clientes 

estão em todos os setores da sociedade. E seus dados utilizados não só pelos próprios órgãos do 

governo em suas três esferas (municipal, estadual e federal), como também por entidades e 

organizações da sociedade civil, como universidades, organizações não governamentais (ONGs), 

empresas privadas, bancos, instituições internacionais, entre outros. Isto se dá através do 

cumprimento de suas funções, são elas: 

- “Produção e análise de informações estatísticas 

- Coordenação e consolidação das informações estatísticas 

- Produção e análise de informações geográficas 

- Coordenação e consolidação das informações geográficas 

- Estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais 

- Documentação e disseminação de informações 

- Coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais.” (IBGE) 

Em 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística (INE) com a finalidade de articular e 

coordenar as pesquisas estatísticas, tendo iniciado suas atividades em 1936. Em 1937, instituiu-se 

o Conselho Brasileiro de Geografia, sendo parte do INE. Neste mesmo ano o INE passou a ser 

denominado IBGE, quando começa a cumprir a sua missão: “identifica e analisa o território, 
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conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das 

pessoas, revelando ainda como elas vivem”. (IBGE). 

A IBGE possui 27 unidades estaduais, sendo 26 distribuídas pelas capitais dos estados brasileiros 

e uma no Distrito Federal; 27 setores de Documentação e Disseminação de Informações e 533 

agências de Coleta distribuídas pelo território nacional, nos principais municípios, de forma a 

permitir o alcance de todo o país e suas diversas realidades. Este instituto mantém, também, sob 

sua responsabilidade, a Reserva Ecológica do Roncador, que se localiza a 35 km ao sul de 

Brasília (IBGE). 

Além das Unidades Estaduais, sua estrutura é composta de quatro diretorias, são elas: Diretoria 

Executiva (onde se concentram as atividades de planejamento e coordenação – encontra-se aqui a 

Coordenação de Recursos Humanos); Diretoria de Pesquisas (produção e sistematização das 

pesquisas, trabalhos e estudos estatísticos do país); Diretoria de Geociência (pesquisas sobre 

cartografia, geodésica, geográfica e recursos naturais e meio ambiente); Diretoria de Informática 

(base de dados e informática). Tem ainda um Centro de Documentação e Disseminação de 

Informações (provê as informações aos usuários) e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas 

(atividades de ensino e pesquisa em estatística e geografia) (IBGE). 

Este instituto, de abrangência nacional, vive, atualmente, o reflexo da longevidade da população 

brasileira no seu quadro de servidores. Sendo uma organização que possui um quadro de 

funcionários qualificado e especializado, tanto em seu aspecto técnico quanto gerencial, tem se 

ocupado em permanecer atualizado diante das tendências estruturais mundiais.  

Detectou-se nos últimos anos, uma transformação gradual no perfil de servidores desta 

instituição, surgindo, concomitantemente, a preocupação com a sua estrutura e o seu futuro.  

Atualmente, este instituto tem feito estudos acerca da estruturação e preparação para uma nova 

realidade. Estes estudos englobam questões que vão desde avaliação de necessidades físicas 

(prédios, postos de trabalho, redistribuição/ampliação/exclusão/criação de agências); 

mapeamento das atividades e realocação dos servidores; avaliação das estruturas gerenciais; 

gestão de recursos humanos visando um aumento da qualidade não só da prestação de serviços ao 
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público externo, mas também da qualidade de vida no trabalho do servidor dentro de sua 

instituição. 

No que concerne a gestão de recursos humanos, o que é o foco deste estudo, estão sendo feitos 

trabalhos, no nível gerencial, preparando a instituição para os próximos anos, um Planejamento 

Estratégico focado em 2020, para que até lá seja feita uma renovação dentro da organização, uma 

mudança de perfil estrutural, organizacional e de atividades. Para a gestão de pessoas têm sido 

avaliadas questões como a extensão para o prazo de aposentadoria (ainda que o servidor reúna 

todos os requisitos para se aposentar, observado-se uma tendência a permanência dentro da 

instituição, dado que a aposentadoria significa uma redução significativa nos rendimentos, 

levando alguns a optarem por continuar em suas atividades por mais tempo, em alguns casos, até 

a aposentadoria expulsória – com 70 anos – para manter o nível de seu padrão de vida); avaliação 

dos processos de trabalho, visando realocação dos funcionários de modo que produzam mais com 

qualidade – Gestão por Competências; implementação de políticas de qualidade de vida no 

trabalho com a modernização do Serviço Social e da Medicina no Trabalho; estudo de viabilidade 

de programas de incentivo visando influenciar na motivação dos servidores e na produtividade, 

entre outros. 

Este instituto foi escolhido como universo desta pesquisa dado que está em total consonância 

com o tema, que deve ser hoje uma preocupação comum a todas as organizações que têm 

consciência das transformações sociais e da necessidade de se modernizarem para manter sua 

qualidade juntamente com o bem estar de seus trabalhadores. 

Estudar uma instituição que está vivendo este processo de envelhecimento de sua população de 

forma intensa traz riqueza e atualidade para esta pesquisa.   

5.1. Retrato do quadro de trabalhadores do IBGE 

O IBGE hoje possui em torno de 7074 servidores distribuídos nos cargos de nível superior e 

intermediário. Além disso, conta com a colaboração de funcionários contratados, terceirizados, 

cedidos (de outros órgãos) e estagiários. A tabela 5 traz um quadro do quantitativo dos servidores 

totais da instituição nos últimos 20 anos, demonstrando um declínio acentuado no número de 

servidores. 
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Tabela 5 – Evolução do Quantitativo de Carreiras Ativas 

Ref.: Dezembro de 2009    

Mês/Ano Superior Intermediário Auxiliar Total 

dez/89 2419 10211 982 13612 

dez/90 2480 9159 976 12615 

dez/91 2055 8675 775 11505 

dez/92 1862 8460 737 11059 

dez/93 1771 8466 411 10648 

dez/94 1710 8561 0 10271 

dez/95 1509 8005 0 9514 

dez/96 1376 7428 0 8804 

dez/97 1344 6723 0 8067 

dez/98 1225 6386 0 7611 

dez/99 1177 6087 0 7264 

dez/00 1155 5971 0 7126 

dez/01 1147 5905 0 7052 

dez/02 1685 5774 0 7459 

dez/03 1672 5585 0 7257 

dez/04 1610 5481 0 7091 

dez/05 1684 5419 0 7103 

dez/06 1640 5946 0 7586 

dez/07 1599 5897 0 7496 

dez/08 1542 5826 0 7368 

jan/09 1543 5817 0 7360 

fev/09 1540 5804 0 7344 

mar/09 1542 5763 0 7305 

abr/09 1539 5725 0 7264 

mai/09 1533 5701 0 7234 

jun/09 1528 5679 0 7207 

jul/09 1520 5661 0 7181 

ago/09 1512 5643 0 7155 

set/09 1506 5616 0 7122 

out/09 1505 5599 0 7104 

nov/09 1502 5584 0 7086 

dez/09 1500 5574 0 7074 

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE/FITA ESPELHO SIAPE 
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Já na tabela 6 é possível observar a composição do quadro de trabalhadores do IBGE, incluindo 

os servidores estáveis e os demais trabalhadores nas demais formas de contratação, distribuídos 

pelas unidades da federação. 

Tabela 6 – Quantitativo de Servidores por Unidade da Federação 

Ref.: Dezembro de 2009      

UF Ativos Aposentados CDT Estagiários Nomeados Requisitados Total 

AC 24 8 42       74 

AL 89 45 94       228 

AM 52 3 90   1   146 

AP 18 2 39       59 

BA 394 252 300 4   2 952 

CE 204 167 191 4     566 

DF 212 170 112 8 1 1 504 

ES 99 6 92       197 

GO 195 112 134 7     448 

MA 101 91 80       272 

MG 440 464 389       1293 

MS 65 1 96       162 

MT 82 16 94       192 

PA 155 100 130 5     390 

PB 93 69 75       237 

PE 221 131 285 2   1 640 

PI 100 55 66       221 

PR 233 255 202 2     692 

RJ 3004 2802 524 192 11 24 6556 

RN 104 74 66     2 246 

RO 38 13 54       105 

RR 18   33       51 

RS 300 159 300       759 

SC 171 38 103 2   1 315 

SE 68 23 56       147 

SP 552 347 774 1     1674 

TO 42 4 48       94 

TOTAL 7074 5407 4469 227     17176 

Obs.: CDT, indica servidores de Contrato Temporário, Lei 8.745/93.    

Requisitados, indica servidores Exercício Descentralizado, Excedente a Lotação e Requisitados 

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos IBGE    
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Além destes, o IBGE conta, em sua folha de pagamento, com 4469 Instituidores, servidores que 

faleceram e deixaram pensões a seus familiares (dados de dezembro de 2009).  

O processo de envelhecimento do quadro de funcionários do IBGE é reflexo de diversas políticas 

governamentais que levou a uma redução de contratação por concursos públicos por um longo 

período, somada a uma elevação do prazo necessário para que os servidores reúnam suas 

condições para a aposentadoria, entre outros motivos. Trata-se de uma consequência da ausência, 

por anos, de preocupação real com o planejamento de longo prazo na gestão de recursos humanos 

do setor público. 

A Tabela 7 expressa o quantitativo de servidores ativos, distribuídos por faixa de tempo de 

serviço, no período de 1998 a 2009. Pode-se observar claramente que, ano a ano houve um 

aumento gradual da proporção dos servidores com maior tempo de servido em relação ao número 

total de servidores. E esta tendência pode ser verificada mês a mês, ao observar os dados da 

Tabela 8, que mostra esta variação ocorrendo dentro do ano de 2009. 

Tabela 7: Distribuição de servidores ativos por tempo de serviço no IBGE - 1998 a 2009 

Mês de Referência: Dezembro       

  Menos de 5 de 5 a 10 de 11 a 20 de 21 a 25 de 26 a 30 de 31 a 35 acima de 35 Total 

1998 127 111 5256 1760 333 7 17 7611 

1999 122 43 4502 2312 429 6 15 7429 

2000 112 52 3741 2480 722 14 10 7131 

2001 109 63 2703 3327 795 28 9 7034 

2002 589 120 2139 3604 927 72 8 7459 

2003 598 113 1749 3100 1450 237 10 7257 

2004 571 96 1521 2360 2014 518 11 7091 

2005 650 95 1260 2252 2224 606 16 7103 

2006 1238 104 1066 1518 2985 647 28 7586 

2007 881 548 417 1594 3249 747 60 7496 

2008 942 516 179 1525 2800 1215 191 7368 

2009 917 508 115 1368 2103 1669 394 7074 

         

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE/Fita Espelho SIAPE 

Nota: Para a contagem do Tempo de Serviço, foi considerada a data de Ingresso do servidor no IBGE 
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Tabela 8: Distribuição de servidores ativos por tempo de serviço no IBGE – 2009 

Referência: ano de 2009       

  Menos de 5 de 5 a 10 de 11 a 20 de 21 a 25 de 26 a 30 de 31 a 35 acima de 35 Total 

Janeiro 936 518 117 1564 2687 1337 201 7360 

Fevereiro 933 517 116 1555 2647 1370 206 7344 

Março 942 517 116 1548 2569 1404 209 7305 

Abril 938 517 115 1541 2394 1553 206 7264 

Maio 933 517 115 1525 2335 1601 208 7234 

Junho 931 516 114 1491 2311 1609 235 7207 

Julho 928 514 115 1485 2237 1634 268 7181 

Agosto 926 511 114 1455 2224 1636 289 7155 

Setembro 926 511 113 1439 2180 1649 304 7122 

Outubro 922 510 114 1429 2105 1708 316 7104 

Novembro 920 509 114 1393 2087 1724 339 7086 

Dezembro 917 508 115 1368 2103 1669 394 7074 

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE/Fita Espelho SIAPE    

Nota: Para a contagem do Tempo de Serviço, foi considerada a data de Ingresso do servidor no IBGE 

Na Figura 1 é possível ver com mais clareza as linhas demonstrando o crescimento da 

participação dos grupos entre 31 e 35 anos de serviço e o grupo daqueles que tem mais de 35 

anos de serviço. E no Figura 2, destacando os servidores com mais de 26 anos e os com mais de 

31 anos de serviço, as linhas apontam para cima, de forma acentuada. E, em relação aos 

servidores com mais de 26 anos de serviço, nota-se que sua participação no total de servidores 

supera a casa dos 50%. 
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Figura 1: Evolução da distribuição de servidores por tempo de serviço - 1998 a 2009 

 

Figura 2: Evolução da distribuição de servidores por tempo de serviço – 2009 (Jan-Dez) 

 

As Tabelas 9 e 10, por meio de percentuais, deixam ainda mais evidente a situação vivenciada 

pelo IBGE, de acentuada elevação da idade de seus servidores. Em 1998 a participação de 

servidores acima dos 26 anos de serviço era de 4,69%, para os servidores com mais de 31 anos de 

serviço era de 0,32% e para aqueles com mais de 35 anos de serviço era de 0,22%. Dez anos 

depois, em 2009, há um grande salto: a participação de servidores com mais de 26 anos passa 
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para 58,89%; tomando apenas os servidores com mais de 31 anos de serviço, tem-se 29,16%, e se 

forem considerados apenas os com mais de 35 anos de serviço houve um salto de 0,22% para 

5,57% na participação.  

Agora, atentando-se aos servidores entre 11 e 25 anos de serviço, houve uma redução também 

acentuada da participação no quantitativo total. Porém, para os servidores com menos de 10 anos 

de serviço a elevação foi discreta. O que leva a conclusão de que, o ingresso de servidores novos 

na instituição foi reduzido, que não houve uma renovação no quadro. 

Tabela 9: Proporção da participação dos servidores, por tempo de serviço, no total de servidores ativos

Mês de Referência: Dezembro

Total % até 5 de 5 a 10 de 11 a 20 de 21 a 25 de 26 a 30 de 31 a 35 acima de 35 acima de 31 acima de 26

1998 7611 1,67% 1,46% 69,06% 23,12% 4,38% 0,09% 0,22% 0,32% 4,69%

1999 7429 1,64% 0,58% 60,60% 31,12% 5,77% 0,08% 0,20% 0,28% 6,06%

2000 7131 1,57% 0,73% 52,46% 34,78% 10,12% 0,20% 0,14% 0,34% 10,46%

2001 7034 1,55% 0,90% 38,43% 47,30% 11,30% 0,40% 0,13% 0,53% 11,83%

2002 7459 7,90% 1,61% 28,68% 48,32% 12,43% 0,97% 0,11% 1,07% 13,50%

2003 7257 8,24% 1,56% 24,10% 42,72% 19,98% 3,27% 0,14% 3,40% 23,38%

2004 7091 8,05% 1,35% 21,45% 33,28% 28,40% 7,31% 0,16% 7,46% 35,86%

2005 7103 9,15% 1,34% 17,74% 31,70% 31,31% 8,53% 0,23% 8,76% 40,07%

2006 7586 16,32% 1,37% 14,05% 20,01% 39,35% 8,53% 0,37% 8,90% 48,25%

2007 7496 11,75% 7,31% 5,56% 21,26% 43,34% 9,97% 0,80% 10,77% 54,11%

2008 7368 12,79% 7,00% 2,43% 20,70% 38,00% 16,49% 2,59% 19,08% 57,08%

2009 7074 12,96% 7,18% 1,63% 19,34% 29,73% 23,59% 5,57% 29,16% 58,89%

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE

Tabela 10: Proporção da participação dos servidores, por tempo de serviço, no no total de servidores ativos, 2009

Referência: 2009

Total % até 5 de 5 a 10 de 11 a 20 de 21 a 25 de 26 a 30 de 31 a 35 acima de 35 acima de 31 acima de 26

Janeiro 7360 12,72% 7,04% 1,59% 21,25% 36,51% 18,17% 2,73% 20,90% 57,40%

Fevereiro 7344 12,70% 7,04% 1,58% 21,17% 36,04% 18,65% 2,81% 21,46% 57,50%

Março 7305 12,90% 7,08% 1,59% 21,19% 35,17% 19,22% 2,86% 22,08% 57,25%

Abril 7264 12,91% 7,12% 1,58% 21,21% 32,96% 21,38% 2,84% 24,22% 57,17%

Maio 7234 12,90% 7,15% 1,59% 21,08% 32,28% 22,13% 2,88% 25,01% 57,29%

Junho 7207 12,92% 7,16% 1,58% 20,69% 32,07% 22,33% 3,26% 25,59% 57,65%

Julho 7181 12,92% 7,16% 1,60% 20,68% 31,15% 22,75% 3,73% 26,49% 57,64%

Agosto 7155 12,94% 7,14% 1,59% 20,34% 31,08% 22,87% 4,04% 26,90% 57,99%

Setembro 7122 13,00% 7,17% 1,59% 20,20% 30,61% 23,15% 4,27% 27,42% 58,03%

Outubro 7104 12,98% 7,18% 1,60% 20,12% 29,63% 24,04% 4,45% 28,49% 58,12%

Novembro 7086 12,98% 7,18% 1,61% 19,66% 29,45% 24,33% 4,78% 29,11% 58,57%

Dezembro 7074 12,96% 7,18% 1,63% 19,34% 29,73% 23,59% 5,57% 29,16% 58,89%

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE  
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Tabela 11: Distribuição de Servidores por Grupo Etário (absoluto e relativo)

Mês de referência : Dezembro

ANO Menos de 25 de 25 a 35 de 36 a 45 de 46 a 55 acima de 55 TOTAL até 25 de 25 a 35 de 36 a 45 de 46 a 55 acima de 55 acima de 46

1998 7 432 4444 2431 297 7611 0,09% 5,68% 58,39% 31,94% 3,90% 35,84%

1999 2 371 4178 2561 317 7429 0,03% 4,99% 56,24% 34,47% 4,27% 38,74%

2000 0 222 3547 2977 385 7131 0,00% 3,11% 49,74% 41,75% 5,40% 47,15%

2001 0 128 3108 3344 472 7052 0,00% 1,82% 44,07% 47,42% 6,69% 54,11%

2002 33 395 2704 3779 548 7459 0,44% 5,30% 36,25% 50,66% 7,35% 58,01%

2003 16 355 2174 4061 651 7257 0,22% 4,89% 29,96% 55,96% 8,97% 64,93%

2004 3 314 1702 4256 816 7091 0,04% 4,43% 24,00% 60,02% 11,51% 71,53%

2005 4 362 1298 4415 1024 7103 0,06% 5,10% 18,27% 62,16% 14,42% 76,57%

2006 341 555 1056 4390 1244 7586 4,50% 7,32% 13,92% 57,87% 16,40% 74,27%

2007 292 547 853 4343 1461 7496 3,90% 7,30% 11,38% 57,94% 19,49% 77,43%

2008 271 598 721 4058 1720 7368 3,68% 8,12% 9,79% 55,08% 23,34% 78,42%

2009 216 589 628 3685 1955 7073 3,05% 8,33% 8,88% 52,10% 27,64% 79,74%

Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Recursos Humanos - IBGE

Tabela 12: Distrbuição de Servidores por Grupo Etário (absoluto e relativo) - 2009

Referência: 2009

ANO Menos de 25 de 25 a 35 de 36 a 45 de 46 a 55 acima de 55 TOTAL % até 25 de 25 a 35 de 36 a 45 de 46 a 55 acima de 55 acima de 46

JAN 265 597 715 4040 1743 7360 3,60% 8,11% 9,71% 54,89% 23,68% 78,57%

FEV 265 594 706 4005 1774 7344 3,61% 8,09% 9,61% 54,53% 24,16% 78,69%

MAR 263 600 701 3973 1768 7305 3,60% 8,21% 9,60% 54,39% 24,20% 78,59%

ABR 256 600 690 3945 1773 7264 3,52% 8,26% 9,50% 54,31% 24,41% 78,72%

MAI 251 601 679 3907 1796 7234 3,47% 8,31% 9,39% 54,01% 24,83% 78,84%

JUN 246 600 670 3875 1816 7207 3,41% 8,33% 9,30% 53,77% 25,20% 78,96%

JUL 242 598 660 3846 1835 7181 3,37% 8,33% 9,19% 53,56% 25,55% 79,11%

AGO 236 595 649 3807 1866 7153 3,30% 8,32% 9,07% 53,22% 26,09% 79,31%

SET 230 599 636 3770 1885 7120 3,23% 8,41% 8,93% 52,95% 26,47% 79,42%

OUT 224 594 638 3743 1903 7102 3,15% 8,36% 8,98% 52,70% 26,80% 79,50%

NOV 222 591 632 3703 1937 7085 3,13% 8,34% 8,92% 52,27% 27,34% 79,60%

DEZ 216 589 628 3685 1955 7073 3,05% 8,33% 8,88% 52,10% 27,64% 79,74%

Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Recursos Humanos - IBGE

Absoluto Relativo

Absoluto Relativo
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Tabela 13: Servidores Ativos e Ativos Aposentáveis (que percebem Abono Permanência)

N. Sup. N. Int. Total N. Sup. N. Int. Total N. Sup. N. Int. Total N. Sup. N. Int. Total

dez/07 1599 5897 7496 299 1100 1399 18,70% 18,65% 18,66% 100 244 344

dez/08 1542 5826 7368 319 1303 1622 20,69% 22,37% 22,01% 116 153 269

jan/09 1543 5817 7360 329 1316 1645 21,32% 22,62% 22,35% 120 357 477

fev/09 1540 5804 7344 330 1315 1645 21,43% 22,66% 22,40% 119 350 469

mar/09 1542 5763 7305 333 1327 1660 21,60% 23,03% 22,72% 118 360 478

abr/09 1539 5725 7264 339 1321 1660 22,03% 23,07% 22,85% 120 360 480

mai/09 1533 5701 7234 335 1331 1666 21,85% 23,35% 23,03% 119 360 479

jun/09 1528 5679 7207 336 1343 1679 21,99% 23,65% 23,30% 111 348 459

jul/09 1520 5661 7181 332 1367 1699 21,84% 24,15% 23,66% 110 329 439

ago/09 1511 5642 7153 333 1387 1720 22,04% 24,58% 24,05% 110 314 424

set/09 1505 5615 7120 333 1410 1743 22,13% 25,11% 24,48% 109 322 431

out/09 1504 5598 7102 339 1418 1757 22,54% 25,33% 24,74% 107 314 421

nov/09 1502 5583 7085 342 1433 1775 22,77% 25,67% 25,05% 109 314 423

dez/09 1500 5573 7073 347 1460 1807 23,13% 26,20% 25,55% 112 326 438

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos - IBGE

ATIVOS APOSENTÁVEIS ATIVOS APOSENTÁVEIS (%) APOSENTÁVEIS COM DAS/FG

 

 

As Tabelas 11 e 12 descrevem a distribuição dos servidores por grupo etário. A Tabela 11 trata 

dos anos de 1998 a 2009, já a Tabela 12, de todo o ano de 2009, mês a mês. Elas demonstram o 

crescimento da participação de servidores com idades cada vez mais elevadas, em relação ao 

grupo total de servidores. Em dezembro de 1998 o percentual de servidores com idade superior a 

46 anos era de 35,84% passando a 79,74% em dezembro de 2009. A participação mais que dobra 

em um período de 11 anos. O Figura 3 demonstra esta evolução: 

 

 

 

 

 

 



 104 

Figura 3: Evolução da distribuição de servidores por Grupo de idade - 1998 a 2009 

 

Concluindo este tópico acerca da constituição do perfil etário dos servidores do IBGE a Tabela 

13 traz os dados dos anos de 2007, 2008 e 2009 sobre o quantitativo de servidores que já 

possuem todos os requisitos legais para solicitarem a aposentadoria, porém continuam fazendo 

parte ativa da força de trabalho da instituição. Eles constituem 25,55% dos servidores ativos. 

Tendo já condições de se aposentarem eles, para continuarem na força de trabalho, recebem o 

incentivo legal denominado Abono Permanência. 

O Abono Permanência é um benefício instituído pela Emenda Constitucional 41/03 que tem 

como finalidade estimular o servidor a continuar em atividade, mesmo após reunir os requisitos 

para a aposentadoria. É uma espécie de bonificação para o servidor que voluntariamente continua 

em atividade (até o limite de 70 anos de idade). O valor corresponde ao valor descontado a título 

de contribuição previdenciária. Ou seja, o servidor permanece contribuindo para a previdência, 

porém é ressarcido em forma de abono. 

Fato é que, o IBGE tem uma boa parcela de servidores nesta situação. E mais ainda, 6,19% de 

seus servidores, além de serem “Aposentáveis” exercem cargos de chefia em diversos níveis. 

Isto mostra a relevância de se atentar, mais e mais para a questão do aumento da esperança de 

vida associada ao ambiente de trabalho. De que forma esta mudança está refletindo dentro dos 
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processos organizacionais? De que forma isto se impõe como uma questão a ser priorizada pela 

área de recursos humanos? 

Os dados quantitativos do IBGE deixam claro que não se trata de uma questão futura. Não é uma 

situação a ser vivenciada no longo prazo. É uma questão atual. Com implicações que urgem 

serem discutidas. 

5.2. IBGE, Planejamento Estratégico e Modernização 

A palavra é “modernizar”. No setor público brasileiro, em todos os níveis, o que mais se tem 

discutido é a melhor forma de modernizar a máquina pública. E modernizar é trazer para o setor 

público as melhores e mais atuais práticas de gestão, objetivando a boa qualidade na prestação de 

serviço para o cidadão, somada a uma redução dos gastos públicos. 

Este é o discurso que tem permeado a administração pública brasileira. E o IBGE parece não 

estar alheio a este movimento. Par a par com a política do governo Federal, o IBGE promove a 

elaboração de seu Planejamento Estratégico. E, em tese, vem procurando fazê-lo buscando a 

participação de seus funcionários. Para tal, promove ações, como a reunião de servidores para 

debaterem as principais questões que atingem a instituição no presente e a posição que ela 

pretende ocupar no futuro, as metas a alcançar e problemas a serem combatidos. 

Como exemplo, o “Programa de Melhoria da Qualidade na Gestão Institucional 2008-2011”, 

inserido no bojo do Planejamento Estratégico, publicação interna de março de 2009, reflete um 

esforço em que foram compilados os trabalhos feitos por servidores do IBGE no período de 

janeiro e fevereiro de 2009, no seminário cujo tema era “Identidade Cultural e Alinhamento 

Estratégico”. Ele é uma reflexão sobre as principais tendências em diversas áreas que vem a 

atingir o IBGE como instituição. Buscando, através desse exercício, vislumbrar os fatores que 

deverão ser pontuados pelo IBGE nos próximos anos para que este se mantenha uma instituição 

de excelência técnica e profissional, e que amplie seu potencial. Ele se divide em vários tópicos 

que são preocupações da instituição, tais como: a importância da informação como bem público, 

globalização, meio ambiente, sua posição estratégica como produtor estatístico e geográfico, 

desenvolvimento de novas tecnologias e suas aplicações no processo de produção da instituição, 

entre outros. No que tange a questão de recursos humanos, a publicação destaca preocupações 
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principais que permeiam a instituição no presente e que têm reflexos no curto e longo prazos, tais 

como: a importância de “adequação do corpo técnico às necessidades e mudanças previstas para 

os processos de produção de informações estatísticas e geográficas”; “intensificação das 

aposentadorias e da redução do corpo de funcionários”; “um grande número de técnicos 

experientes (...) próximo da aposentadoria e sua substituição esbarra nas lacunas do histórico de 

“descontinuidade” e espaçamento dos concursos anteriores.” (IBGE, 2009, p.13). 

Este processo de planejamento estratégico ainda é algo relativamente recente na instituição, como 

o é no setor público em geral, porém é um caminho para delinear o que a organização quer 

realizar e como pretende fazê-lo. E quando se tem as preocupações, metas e objetivos claramente 

definidos, quando se tem um olhar realista sobre as contingências futuras fica mais viável o 

alcance de sucesso. No caso do IBGE, sucesso é a manutenção da produção de informações sobre 

o país, com qualidade e credibilidade. 

Este movimento de preparação da organização para o futuro, dentro de uma perspectiva de 

planejamento participativo, leva a instituição a promover ações de formação e debate entre os 

servidores no nível gerencial, como: treinamento de gerentes com foco na formação de 

lideranças; reuniões com os chefes das Unidades Estaduais, chefes de agências e gerentes para 

debater sobre as principais questões que afligem a instituição e as metas a serem alcançadas. 

Além disto, há uma movimentação para a reestruturação das atividades, ligada à informatização, 

que atingem não só a área fim como também as áreas administrativas; levantamento de processos 

para otimização e alocação mais eficiente dos trabalhadores.  

Estas ações de elaboração de uma estratégia para estruturação da organização para o futuro têm 

buscado a participação e envolvimento, ainda que de forma discreta, dos servidores em todos os 

níveis. Seguem como exemplo: o Segundo Encontro de chefes de agências do IBGE, realizado 

em Angra dos Reis entre 14 e 19 de junho de 2009, onde, entre outros temas, foram discutidas as 

grandes estratégias definidas no processo de planejamento estratégico 2010-2020 em 

desenvolvimento; uma Pesquisa via intranet, realizada no período de 16 de dezembro a 27 de 

janeiro de 2008, denominada “Voz do Servidor”, uma pesquisa qualitativa, de opinião, que visou 

saber o que o servidor tem pensado a respeito da Instituição. Todas essas ações e discussões estão 

inseridas no Programa de Melhoria da Qualidade na Gestão Institucional 2008-2011. 
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O Programa de Melhoria da Qualidade de Gestão Institucional está focado na transformação do 

IBGE como um todo. Atualizá-lo frente às demandas do novo milênio:  

 “O Programa de Melhoria da Qualidade na Gestão Institucional se propõe a 

introduzir mudanças de valores e comportamentos individuais e organizacionais, e se 

constitui como principal instrumento para a transposição de uma cultura burocrática para 

uma cultura gerencial no IBGE” (IBGE, 2008, p.23) 

“Objetivo Geral 

Ampliar a capacidade de governança do IBGE, fundamentada na introdução de 

metodologias e tecnologias modernas de gestão pela qualidade” (IBGE, 2008, p.25) 

De forma geral percebe-se uma movimentação do IBGE, alinhada aos objetivos da política do 

Governo Federal, de modernização do Estado brasileiro frente às tendências mundiais que 

permeiam as diversas áreas não só econômicas, mas principalmente sociais. 

E a área de recursos humanos também deve estar em comunhão com o topo da hierarquia da 

instituição para fazer a comunicação entre os objetivos definidos e os trabalhadores.  O tópico 

seguinte trata da área de recursos humanos do IBGE. 

5.3. IBGE e Administração de Recursos Humanos 

A área central responsável pela gestão de recursos humanos no IBGE é denominada de 

Coordenação de Recursos Humanos, ligada à Diretoria Executiva. Ela possui ramificações nas 27 

unidades estaduais. Têm normatizadas suas principais políticas e diretrizes que permeiam as suas 

ações junto aos trabalhadores e a instituição. Como segue: 

“Políticas e Diretrizes de Recursos Humanos 

1 - Introdução 

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE precisa de 

políticas sólidas e claras de Recursos Humanos. A ausência de uma política bem definida 

gera inúmeros problemas em seu corpo funcional, com destaque para um grande número 

de desligamentos de servidores recém concursados, a desmotivação de servidores que já 

ofereceram grandes contribuições para a instituição, a baixa auto-estima de algumas 

pessoas e a baixa produtividade de algumas equipes. 
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Uma política de Recursos Humanos adequada ao IBGE deverá responder às 

necessidades organizacionais, respeitando as pessoas, seus anseios e expectativas. Essa 

política deve visar o desenvolvimento profissional dos servidores e a melhoria contínua 

dos produtos da instituição. Além de criar uma política de RH, outra atividade bastante 

importante é fazer com que ela se mantenha viva. Para isso, valorizar o capital humano do 

IBGE é a principal atividade da área de Recursos Humanos.  

A Diretoria Executiva acredita que para que a nossa Missão Institucional seja 

realizada com sucesso é necessário valorizar todas as pessoas que trabalham no IBGE 

A Coordenação de Recursos Humanos atuará, sempre, trabalhando para valorizar, 

desenvolver e reter os talentos do IBGE. A oportunidade de progressão na carreira, 

remuneração nos padrões do mercado e oferta de benefícios são alguns meios que o IBGE 

dispõe para se manter como uma instituição nacionalmente reconhecida pela qualificação 

de seu corpo funcional e pela credibilidade dos produtos divulgados. 

O objetivo da Política de Recursos Humanos do IBGE tem como foco principal 

assegurar um sistema de gestão de recursos humanos que valorize o potencial humano e 

gere um ambiente organizacional favorável à motivação das pessoas, levando-as a 

contribuírem e se comprometerem com a excelência do desempenho e dos resultados 

organizacionais. Essa política deverá ser de conhecimento de todos os servidores da 

organização, tornando claros os parâmetros que pautam este relacionamento. 

2 – Políticas e Diretrizes de Recursos Humanos 

I – Atrair, desenvolver, treinar e reter pessoas, investindo em seus talentos e 

aprimorando as competências técnicas e gerenciais, atendendo à dinâmica das suas áreas 

de pesquisa, de geociência, administrativa, de informática, de ensino e pesquisa e de 

disseminação, visando sustentar a sua excelência nas suas áreas de atuação. 

II – Assegurar efetivos adequados aos objetivos do IBGE e promover práticas de 

compensação competitivas em relação ao mercado para retenção das pessoas. 

III – Promover práticas e processos de gestão que levam à satisfação no trabalho 

e ao comprometimento de todos os servidores com as metas e os princípios éticos do 

IBGE. 

IV – Estimular uma cultura interna única e humanizada, que respeite os valores 

locais, valorize a consolidação e troca de conhecimento e priorize o reconhecimento pelos 

resultados das equipes e das pessoas. 
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V – Estimular e reconhecer o exercício da cidadania pelos servidores e apoiar as 

iniciativas vinculadas aos programas de solidariedade do IBGE. 

VI – Manter um processo permanente de negociação para a construção de 

soluções com a representação sindical dos servidores. 

VII – Adequar as práticas de contratação de serviços, compatibilizando-as com as 

Políticas de Recursos Humanos, Segurança, Meio Ambiente e Saúde sobre atividades do 

IBGE. 

VIII – Fortalecer e manter um processo permanente de aliança e parceria com os 

Ministérios e os órgãos de controle do IBGE referentes à área de pessoal. 

IX – Implementar as ações do SIASS – Sistema Integrado de Assistência a Saúde 

do Servidor Público Federal visando viabilizar e otimizar ações de atenção à saúde dos 

servidores e seus dependentes, de saúde do trabalhador e da engenharia de segurança do 

trabalho, reorganizando e integrando os processos de trabalho da área com a priorização 

do atendimento humanizado e de qualidade ao servidor. 

X – Assegurar condições para o atendimento pleno de servidores ativos e 

inativos, no que tange as atividades, relacionadas a aposentadoria e pensões.”(IBGE –

CRH, 2009) 

A Coordenação de Recursos Humanos do IBGE está alinhada às tendências de modernização da 

instituição, no que tange a busca de melhores práticas de gestão. E isto inclui a sua percepção 

como agente ativo na estruturação do Planejamento Estratégico da organização. Está também 

comprometida com a “Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal” do Governo Federal, 

objetivando o desenvolvimento de um corpo de servidores públicos mais qualificado e eficiente, 

que, via de consequência refletirá na melhor prestação de serviço para a coletividade. 

Percebe-se que a Direção da Instituição juntamente com a CRH está atenta às principais questões 

que permeiam a sociedade como um todo, e, em principio, se demonstra preocupada em se 

adaptar a estas modificações. Como principais pontos a serem aprofundados pela CRH 

direcionada a transformação da instituição de uma administração burocratizada para uma 

instituição modernizada frente às práticas de gestão, vêm: o desenvolvimento de lideranças; a 

implementação de programa de gestão por competências e gestão por processos, melhoria da 
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qualidade de atendimento ao cliente, desenvolvimento de indicadores de gestão, e implementação 

de sistemas informatizados para dinamizar atividades. 

No mundo globalizado, todas as transformações sociais em qualquer ambiente podem se tornar 

coletivas. As tendências de transformações locais serão cada vez mais reflexos de uma 

modificação mundial. E o contrário também acontece. Com a velocidade na disseminação de 

informações, o surgimento de novidades em diversas áreas (tecnológica, biomédica, genética, 

humanas, etc.) rapidamente se torna de conhecimento mundial. Como tendências que estão na 

pauta da CRH-IBGE como preocupações a serem estudadas estão, por exemplo: a transformação 

da cultura do trabalho baseada na competitividade; as políticas de trabalho cada vez mais 

flexíveis; a transformação do papel da área de recursos humanos dentro das organizações, 

assumindo posição de destaque, essencial dentro da perspectiva de estratégia; aumento da 

participação da sociedade com o cidadão assumindo seu papel de forma mais ativa na 

concretização de seus direitos; e as transformações climático-ambientais. E, como não podia 

deixar de ser, uma das grandes questões sociais que já tem reflexos consideráveis dentro do 

IBGE, é o aumento da esperança de vida. 

O Envelhecimento do quadro de servidores é hoje uma das questões mais importantes a serem 

equacionadas pela CRH-IBGE. 

5.4. Coordenação de Recursos Humanos, IBGE e Envelhecimento do Quadro de Servidores. 

Como pode ser verificado no item 5.1, hoje o IBGE vive uma situação crítica em relação ao seu 

perfil etário. Ele é reflexo do aumento da esperança de vida da população brasileira sim, mas 

também é fruto de anos e anos de ausência de uma política focada na melhoria da estruturação do 

quadro de servidores que se preocupasse com o longo prazo e um grande lapso temporal sem 

concurso público para ingresso de novos servidores. O IBGE não se preparou para o momento 

atual, o que é também reflexo de uma grande dificuldade na gestão pública no que tange a 

liberdade frente às legislações e ao governo central. As instituições podem se auto gerenciar, 

porém dentro dos limites legais e dentro do que lhe permite o governo central. E é dentro dessas 

limitações que a CRH deve desenvolver suas políticas e se planejar para o futuro. 
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Em relação ao aumento da esperança de vida, seus reflexos no aumento do número de pessoas 

economicamente ativas à disposição da organização, e todas as consequências de que disto 

decorre, como resposta a CRH tem ponderado em torno de alguns pontos, tais como : a busca do 

melhor modelo de estruturação do quadro mediante os diversos regimes de contratação de pessoal 

conforme suas atividades (pessoal temporário, terceirizado e permanente); alteração na estrutura 

do ambiente de trabalho; melhor aproveitamento dos servidores de idade mais elevadas; 

reestruturação da área de saúde do trabalho e implementação de programas de saúde preventiva. 

Inicialmente, de forma oficializada não foi encontrado um programa de políticas de recursos 

humanos voltado especificamente para os servidores mais velhos. Ou seja, não existe na forma 

escrita ou formalizada. Porém, foi identificada sim uma política de recursos humanos voltada ao 

saneamento das questões emergentes do envelhecimento do quadro funcional.  

O IBGE é hoje uma organização extremamente envelhecida, a considerar a conformação de seu 

quadro de servidores. Muitos já reuniram os requisitos para aposentadoria e percebem o abono 

permanência; outros tantos estão prestes a poderem se aposentar. Fora isso, há um grande número 

de servidores com idades superiores a 45 anos. Como reflexo há um engessamento frente a troca 

de experiências intergeracionais. Troca esta que é essencial para uma constante atualização e 

oxigenação da organização. Sem falar nas questões pertinentes as atividades em que é 

imprescindível a disposição física do servidor. 

Já não se trata exclusivamente de uma preocupação com o fato de ter pessoas mais velhas no 

quadro de servidores, mas sim de uma questão mais ampla de recursos humanos. Todas as 

medidas que se tomam em relação ao quadro envelhecido têm externalidades junto a todo corpo 

de servidores. 

E para tal a CRH e a Direção tem promovido algumas ações: 

- Visando à renovação do quadro do IBGE, há um planejamento de realização de concursos 

públicos. Este ano de 2010 foi realizado um concurso. Para se propiciar a entrada de servidores 

os mais jovens possíveis, houve uma redução do peso na pontuação das titulações 

(especialização, mestrado e doutorado). Em concursos anteriores a titulação possuía um grande 

peso, o que se refletiu num incentivo a entrada de pessoas já com idades relativamente elevadas. 
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Cerca de 350 novos servidores de nível superior serão introduzidos no quadro, no primeiro 

semestre de 2010. 

- Está em fase de estudo e estruturação a implementação de um Programa de Preparação Para 

Aposentadoria. Tem sido realizadas reuniões com uma empresa de consultoria especializada, a 

CRH e a Gerência responsável por contratações e compras, para estudar a viabilidade de 

implementação do programa, que tem um grande público demandante na organização. A 

dificuldade de implementação está nas amarras legais relativas à contratação e ao custo.  

- Outro programa que está em estudo é o de Ginástica Laboral. É um programa que visa atingir a 

todos os servidores, porém, ao considerarmos um quadro de servidores com uma idade média 

bem elevada, ele seria de grande utilidade. Porém, também este programa esbarra nas questões 

legais e financeiras. A CRH estuda a melhor forma viabilizá-lo. No ano de 2009 foi feita uma 

enquête, via intranet, com os servidores, para saber o que eles achavam da possibilidade da 

implementação da ginástica laboral na organização. E, em seguida, foi feito um teste piloto. 

Tanto o teste quanto a enquete foram bem recebidas pelos servidores. Porém, o alto custo e a 

ausência de ligação entre a implementação da ginástica e a atividade fim da organização são 

empecilhos para o projeto.  

- Reestruturação do setor de saúde. A organização tem tido várias dificuldades em suprir as 

necessidades dos servidores em relação à área da saúde. Pessoas mais velhas, em geral, têm mais 

problemas de saúde, são mais suscetíveis a algumas patologias, provocando mais ausências, 

demandando mais atendimento no setor médico. A reestruturação do setor de saúde da 

organização é algo que será usufruído por todos os funcionários, independentemente da idade, 

porém, sendo uma empresa relativamente envelhecida, não há como fugir ao fato de que estas 

mudanças deverão considerar a idade média do quadro. Uma das primeiras ações tomadas neste 

sentido é a sistematização e informatização do setor médico, dando origem a um banco de dados 

atualizado. O objetivo é, a partir deste banco de dados, poder se verificar as tendências de 

ocorrências mais frequentes nos atendimentos feitos, e tendo essas informações em mãos pensar 

nos programas de promoção a saúde e prevenção mais adequados. 

O IBGE é uma organização, com muitos funcionários (incluindo servidores efetivos, contratados 

e terceirizados), e qualquer ação de recursos humanos que venha a atingir a todos sempre 
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acarretará um custo elevado. Em se tratando de uma organização pública, de direito público, 

vinculada à legislação e que não possui orçamento próprio (que não gera lucro), tem uma grande 

dificuldade de flexibilizar suas ações e viabilizar atividades. Principalmente, quando essas 

atividades não estão diretamente relacionadas à atividade finalística. 

 

Este capítulo tratou do IBGE e suas características. Sua missão, sua estrutura, suas principais 

atividades, a formação do seu quadro de trabalhadores, como ele vem buscando se alinhar as 

tendências mais atuais de gestão e as principais questões que permeiam a administração de 

recursos humanos. 

O capítulo seguinte trata da pesquisa de campo. Entra mais a fundo na organização, procurando, 

com um olhar mais próximo da realidade, identificar a questão do envelhecimento da força do 

trabalho e as políticas de recursos humanos. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS – RESULTADOS 

Este capítulo trata da análise dos dados coletados a partir das respostas obtidas por meio das 

entrevistas feitas no campo, ou seja, no IBGE, com os seus servidores de cargo efetivo e também 

a entrevista realizada com a Coordenação de Recursos Humanos dessa instituição. 

O objetivo foi a obtenção de subsídios para responder a pergunta-problema: Quais as expectativas 

dos servidores do IBGE em relação às políticas de recursos humanos que estão sendo 

implementadas pela Coordenação de Recursos Humanos do IBGE, em função da elevação da 

faixa etária de sua população de servidores? 

O capítulo está estruturado da seguinte maneira: o item 6.1, faz uma abordagem dos pontos 

principais acerca da coleta de dados, do contexto e da metodologia utilizada para a análise; no 

item 6.2 são apresentados os entrevistados, é traçado o seu perfil; no item 6.3 vem a definição das 

categorias de análise estabelecidas, conforme o método da análise de conteúdo aplicado; em 6.4 

procede-se a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os servidores e no 6.5 a da 

entrevista com a Coordenação de RH da instituição. 

6.1 Sobre a coleta de dados, metodologia e contexto 

O processo de análise dos dados não se constitui apenas de destrinchar as respostas das 

entrevistas. Todo o processo de pesquisa, as leituras preliminares, a coleta de dados documentais, 

a consolidação do embasamento teórico do tema em questão formam a estrutura de pensamento 

do pesquisador sobre o tema pesquisado. 

Esta pesquisa buscou informações sobre a questão do envelhecimento populacional sob diversos 

aspectos e por meio de diversas fontes, conforme já abordado no Capítulo 1. A pesquisa de 

campo vem complementar este estudo. 

Foram realizadas entrevistas e coletados dados documentais, bem como a observação simples. 

Tudo visando obter o melhor detalhe possível acerca do tema. 

O processo de pesquisa de campo transcorreu com tranquilidade. Todos os servidores que foram 

contatados e solicitados para conceder entrevista o fizeram com boa disposição. Mostraram-se 
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abertos a responder às questões sem restrições. Porém, para alguns, o fato de estarem sendo 

gravados, embora com autorização, causou um certo bloqueio. Não por receio pelo conteúdo das 

respostas, mas por timidez frente ao gravador. Mas nada que viesse a prejudicar o resultado. 

A Análise de Conteúdo aplicada a esta pesquisa teve por objetivo detectar as expectativas dos 

servidores frente às políticas de recursos humanos em suas diversas nuances, avaliando de forma 

estruturada cada nuance desta questão tão subjetiva e ao mesmo tempo tão concreta. Subjetiva na 

face das expectativas, e concreta na face das políticas. 

A análise se dá da seguinte forma: foram definidas a priori duas categorias principais - 

Expectativas e Políticas de Recursos Humanos. Estas têm origem diretamente da pergunta-

problema. A partir das entrevistas, ao fazer uma análise preliminar das respostas percebeu-se a 

necessidade de se estabelecer novas categorias. Na verdade, subcategorias da categoria Políticas 

Recursos Humanos.  

Políticas de Recursos Humanos é algo muito amplo. Cabem vários objetos distintos. E para 

melhor proceder a análise ela é ramificada em mais seis subcategorias: Saúde; Estrutura; 

Carreira; Ambiente; Benefícios e Comunicação. Todas subpolíticas de uma política maior. 

A pesquisa foi a campo nos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Naquele momento, a instituição 

vivia a realidade de ter um quadro de servidores com idade média bastante elevada. Muitos 

servidores já possuindo todos os requisitos para obter a aposentadoria, e para tantos outros faltam 

poucos anos para alcançá-los. Há também casos daqueles servidores que, estando próximos da 

aposentadoria foram surpreendidos pela reforma da previdência que os obriga agora a ficar mais 

anos trabalhando para reunirem os requisitos necessários para aposentadoria integral. Essas 

informações já foram apresentadas com mais detalhes no Capítulo 5. 

O fato relevante é que estão todos trabalhando. Todos, com cada vez mais idade, trabalhando. E, 

ao longo de anos dentro de uma instituição pública ficam regidos pelas variações políticas 

governamentais. Essas alterações de políticas, conforme os diversos governos que se sucedem, 

direcionam a administração intraorganizacional e suas políticas de recursos humanos, que devem 

estar sempre de acordo com a política do Estado. 
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As alterações de governo, de políticas de Estado, de políticas internas da organização, as 

transformações sociais nos últimos 30 anos, a mudança do perfil da população brasileira, tudo faz 

parte do contexto em que foram realizadas estas entrevistas. Ou seja, de uma maneira ou de outra 

se refletem nas respostas obtidas. 

No item seguinte são destacadas as informações principais sobre os entrevistados. 

6.2 Os entrevistados 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, uma a uma. Os entrevistados foram selecionados 

pelo processo de snow ball, cada entrevistado foi indicando outros. Foram realizadas 43 

entrevistas sendo 20 com servidores homens e 23 com servidores mulheres, todos estáveis, de 

cargo efetivo. Os cinco quadros a seguir trazem um breve resumo das características principais 

dos servidores entrevistados. 

Tabela 14: Total de Entrevistados por Sexo    

Homens 20     

Mulheres 23     

Total 43     

      

Tabela 15: Total de Entrevistados por Cargo    

  Nível Médio Nível Superior   

  Gratificação Sem Gratificação Gratificação Sem Gratificação Total 

Homens 3 9 3 5 20 

Mulheres 4 8 3 8 23 

Total 7 17 6 13 43 

      

Tabela 16: Total de Entrevistados por Idade    

  Até 39 anos De 40 a 54 anos De 55 para cima Total  

Homens 4 13 3 20  

Mulheres 3 15 5 23  

Total 7 28 8 43  
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Tabela 17: Total de Entrevistados por Tempo de IBGE   

  Até 10 anos De 11 a 30 anos De 31 para cima Total  

Homens 4 11 5 20  

Mulheres 8 8 7 23  

Total 12 19 12 43  

      

Tabela 18: Entrevistados por Cargo e Grau de Instrução  

NS 19 Pós Graduação - Mestrado 4  

    Pós Graduação - Especialização 9  

NM 15        

NM/NS 9        

Legenda:       

NS - Cargo de Nível Superior     

NM - Cargo de Nível Médio     

NM/NS - Cargo de Nível Médio com formação de nível superior   

O número de entrevistados é suficiente para se perceber a subjetividade das expectativas dos 

servidores. As entrevistas foram sendo realizadas até chegar ao ponto onde se percebeu que as 

respostas estavam se tornando repetitivas, apresentando um padrão nas afirmações dos 

entrevistados. 

Apesar de os entrevistados terem sido selecionados ao acaso, o seu perfil etário está de acordo 

com o perfil etário institucional. Retornando ao Capítulo 5, em que foi feito um raio-X da 

estrutura organizacional do IBGE e do perfil de seus servidores, pode-se verificar que o maior 

peso de trabalhadores se encontrar com idades superiores a 40 anos, e ainda, é possível notar que 

existe um bom número de servidores com 55 anos ou mais. Isto está espelhado na amostra de 

servidores entrevistados. 

O fato de haver no IBGE um quadro de servidores de cargo de nível médio notadamente maior 

que de servidores de nível superior também está refletido no grupo de entrevistados. Assim como 
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a amostra também demonstra a questão do tempo de serviço: há um grande número de servidores 

com 31 anos de serviço ou mais. 

O que se pode verificar logo de início é que nem o tempo de serviço, nem a idade, nem mesmo o 

tipo de cargo ocupado suscitou discrepância nas respostas obtidas. Todos os servidores 

entrevistados, em geral, têm uma percepção semelhante frente às questões de recursos humanos.  

Não foi notada, por exemplo, uma variação relevante da opinião dos servidores de nível médio 

em relação à dos servidores de nível superior. Tampouco, na opinião dos servidores com menos 

tempo de serviço e em relação àqueles próximos ao final da carreira. 

O que se nota é uma certa consolidação de idéias, uma complementaridade. E a visão de que 

política de recursos humanos é para todos. Que ela tem por fim a continuidade institucional. Suas 

ações devem ter como objetivo o bem estar e desenvolvimento de todos os trabalhadores 

independente de suas condição, de sua relação com a organização, de sua idade e de seu tempo de 

serviço. 

O item 6.3 traz a definição das categorias de análise utilizadas. 

6.3 Definindo as categorias 

As categorias utilizadas foram divididas em dois grupos principais. O primeiro grupo é o das 

Expectativas, o segundo o das Políticas de Recursos Humanos, este último foi fragmentado em 

subcategorias para melhor se adequar aos propósitos desta pesquisa. A seguir vêm as definições 

das categorias estabelecidas. 

GRUPO 1 – Expectativas 

Neste item o objetivo é captar a parte da sensibilidade do servidor, entrevistado, para o tema. 

Suas primeiras impressões. Seu sentimento em relação a sua situação e a situação da instituição 

sob o aspecto do envelhecimento populacional. O que ele espera como trabalhador que envelhece 

dentro de uma organização pública. O que ele pensa e espera das políticas de recursos humanos. 

Suas expectativas positivas, negativas ou mesmo sua indiferença. Para isto, tomou-se como base 

quatro questões principais submetidas aos entrevistados: “Você conhece as políticas de Recursos 

Humanos do IBGE que têm como foco o fato de ter havido elevação da faixa etária de seus 
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servidores?”; “Por que não conhece?”; “Quais são suas expectativas em relação às políticas de 

Recursos Humanos para um IBGE com servidores mais velhos?”; Quando pretende se 

aposentar?”. Esta última pergunta, durante o processo de coleta de dados no campo, trouxe como 

resultado para a pesquisa a resposta a seguinte pergunta: O que pretende fazer após adquirir o 

direito da aposentadoria?”. 

Por meio das respostas obtidas é feita a análise das Expectativas dos Servidores, o que pode ser 

verificado no item 6.4.1. 

GRUPO 2 – Políticas de Recursos Humanos 

Nesta categoria estão incluídas as Políticas de Recursos Humanos. Procurou-se destacar as 

demandas, sugestões, críticas e avaliações dos servidores. Que tipo de ações eles gostariam de ver 

realizadas pela RH dentro da organização, tendo como foco a elevação da idade média dos 

servidores desta instituição. Para uma análise mais aprofundada, esta categoria foi subdividida 

em 6 subcategorias, são elas: Saúde, Estrutura, Ambiente, Benefícios, Carreira e Comunicação.  

Estas subcategorias da categoria Políticas de Recursos Humanos foram estabelecidas a partir das 

respostas obtidas nas entrevistas conforme surgiram às demandas dos servidores entrevistados. 

Segue a definição de cada uma delas: 

Saúde – nesta subcategoria estão incluídas todas as demandas destacadas pelos servidores 

relativas a área da saúde do servidor, tanto física quanto psicológica. E também sobre a 

estruturação do atendimento médico e assistência social. Tudo que permeia a visão do servidor 

acerca da medicina do trabalho. 

Estrutura – inclui as demandas relativas à estrutura do ambiente de trabalho. Funcionalidade, 

acessibilidade, higiene, tecnologia. O suporte organizacional. Além disso, estão incluídas neste 

item as sugestões sobre a estrutura da carga horária de trabalho e seus controles bem como a 

carga de trabalho.  

Ambiente – neste item estão consolidadas as demandas ligadas à sensibilidade e afetividade do 

trabalhador: motivação, autoestima, relacionamento. 
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Benefícios - esta subcategoria inclui questões salariais, ressarcimentos, questões financeiras, 

PPAs. 

Carreira – inclui tudo que envolve a carreira do servidor, desde a estruturação do quadro, 

quantitativos, forma de contratação de trabalhadores, até as ferramentas de atualização, 

distribuição de atividades e novos desafios no trabalho. 

Comunicação – A subcategoria Comunicação vai trazer as sugestões dos servidores em relação 

aos canais de diálogo entre organização e os trabalhadores, bem como o fluxo de informações e 

seus nós. 

Estando definidas as categorias parte-se agora para a análise propriamente dita. O item 6.4, a 

seguir, faz a análise pelo ponto de vista do servidor, no item 6.5 é levada em consideração a visão 

institucional, por meio da análise da entrevista com a Coordenadora da CRH. 

6.4 Análise do conteúdo das entrevistas com servidores 

A análise dos dados coletados nas entrevistas com os servidores, a partir das categorias definidas, 

é feita em dois grandes blocos. O primeiro bloco faz a análise a partir da categoria do GRUPO 1 - 

Expectativas. E o segundo bloco a partir da categoria do GRUPO 2 - Políticas de Recursos 

Humanos.  

6.4.1 Expectativas 

Para identificar as Expectativas dos servidores do IBGE frente ao envelhecimento e a 

manutenção na força de trabalho, toma-se como ponto de partida a seguinte questão: “Quais são 

suas expectativas em relação às políticas de Recursos Humanos para um IBGE com servidores 

mais velhos?”. 

Isto porque as expectativas são reflexos das sensações que o indivíduo tem sobre determinado 

assunto. E, neste caso, o que o servidor espera para uma vida onde ele vai ter que se dedicar mais 

anos a uma instituição tem a ver com a forma como ele se relaciona com esta, e a forma como ele 

vê sua própria vida, suas particularidades, suas demandas pessoais, seus projetos privados. 

Projetos privados e vínculo com a instituição são faces da mesma moeda. O mundo da vida e o 

mundo do trabalho, apesar desta classificação distinta, quando interiorizados pelo indivíduo, se 
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misturam, interagem, e juntos vão influenciar as expectativas de cada um frente a forma como vê 

seu trabalho e sua vida. Das 43 pessoas entrevistadas, 41 deram respostas satisfatórias para as 

perguntas.  

Para a pergunta inicial, questionados se conheciam as políticas de recursos humanos que têm 

como foco ter havido uma elevação da faixa etária dos servidores, apenas 3 afirmaram que sim, 

que conheciam porém, destes, 2 afirmaram que se tratam de políticas negativas; 1 afirmou que 

conhece parcialmente, algo relativo ao planejamento estratégico e a renovação do quadro de 

trabalhadores, e que, apesar de não ter profundidade sobre o tema, acha que é uma política boa e 

necessária. Entretanto, das 41 pessoas que responderam a esta primeira questão, 38 afirmaram 

categoricamente que não, não conhecem qualquer política de recursos humanos com esta 

preocupação. 

A partir daí, passa-se a segunda pergunta, “por que não conhece?”, que foi feita a todos, inclusive 

aqueles que afirmaram conhecer. Pois, mesmo os que conhecem, conhecem muito pouco. As 

respostas obtidas foram as seguintes: 26 afirmaram não conhecer pela falta de acesso; nove 

declararam falta de interesse; cinco disseram não existir política a esse respeito; e um não 

respondeu a questão. Essas duas perguntas foram feitas inicialmente por se acreditar que o 

conhecimento, ou o desconhecimento, é fator relevante para influenciar quaisquer expectativas 

futuras. 

Para a terceira pergunta, “quais são suas expectativas?”, 18 se mostraram otimistas, afirmaram ter 

expectativas positivas, que esperam por melhoras; 10 esperam que as coisas ainda vão piorar, são 

negativos frente ao futuro; cinco por sua vez, disseram não esperar nada, o que, de certo modo, 

pode ser considerada uma visão negativista da situação; 8 entrevistados, ao responderem quais 

são suas expectativas, em lugar de adjetivá-las (boa ou ruim), deram sugestões de políticas de 

recursos humanos, o que pode denotar uma visão relativamente positiva, esperam por melhoras, 

esperam que sejam implementadas ações de recursos humanos. 

A quarta questão vem consolidar a análise das expectativas, pois busca identificar o que 

vislumbra o servidor para a sua velhice propriamente dita, “o que ele pretende fazer após adquirir 

o direito de se aposentar?”. Muito das respostas a esta questão reflete a forma como ele vê o 

trabalho, como vê o trabalho na maturidade, como ele se vê envelhecendo e os laços que tem com 
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o trabalho. Sendo assim, 14 afirmaram que irão se aposentar assim que reunirem os requisitos 

para tal; 10 disseram que pretendem continuar trabalhando no IBGE enquanto lhes for possível; 

11 pretendem se aposentar pelo IBGE e buscar outra atividade laboral fora da instituição; cinco 

declararam que não pensam no assunto no momento; e um não respondeu a questão. 

Apesar de ser um tema de relevância social que influi na vida privada de cada indivíduo, seis 

servidores declararam jamais terem parado para pensar sobre o envelhecimento no trabalho.  

A Tabela 19 traz um Quadro Resumo. A partir dele procede-se uma análise item a item.  

Tabela 19: Expectativas – Quadro Resumo 

Conhece a política de recursos humanos?  

SIM *2 

  **1 

  3 

NÃO 38 

  41 

Porque não conhece? 

Falta de acesso 26 

Falta de interesse 9 

Não existe 5 

Não respondeu a esta questão 1 

  41 

Quais são suas expectativas? 

Positivas (espera melhoras) 18 

Negativas 10 

Nenhuma 5 

Citam sugestões de políticas como expectativas 8 

  41 

O que pretendem fazer após adquirir o direito da aposentadoria? 

Aposentar 14 

Continuar trabalhando no IBGE 10 

Aposentar e trabalhar fora do IBGE 11 

Não pensa no assunto no momento 5 

  40 

Não parou para pensar no assunto do envelhecimento 6 

*afirmaram que não é uma política boa - negativa  

**conhece parcialmente, planejamento estratégico, renovação 

omboaquadroboa e necessária  
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a) Você conhece as políticas de Recursos Humanos do IBGE que têm como foco o fato de ter 

havido elevação da faixa etária de seus servidores? 

O objetivo desta questão é introduzir o tema do envelhecimento populacional e das políticas de 

recursos humanos do IBGE ao entrevistado. Em que patamar anda esta discussão dentro da 

instituição. As respostas à esta pergunta demonstram que é fraca a percepção do trabalhador 

frente a este tema. E mais, é fraca a percepção institucional, dado que políticas de recursos 

humanos são traçadas pelo corpo diretor da organização, e a partir daí são disseminadas aos 

trabalhadores. O que se percebe é que existe uma questão crucial na relação servidor-IBGE que é 

anterior a ausência de percepção em relação a questão do envelhecimento: a ausência de diálogo. 

Identificou-se com esta indagação que o diálogo intraorganizacional é insuficiente. Fato que é 

abordado com mais profundidade no item 6.4.2.6, referente à subcategoria Comunicação. 

Para esta questão, apenas três responderam de forma afirmativa. Apenas um a viu como positiva: 

“Eu acho que é coerente e essencial, né? Até pra mudança nessa dinâmica que tá tendo, não só 

socioeconômica, mas também intelectual de informação, né? Tem que renovar, atualizar os funcionários, e 

tem momentos que... (...). As pessoas ficam estáticas (...). As pessoas acham que todo aprendizado que ele 

adquiriu nesses anos todos é o suficiente. Só que as coisas mudam.” (SERVIDOR 23) 

Acredita que as transformações que vêm ocorrendo no mundo devem ser absorvidas e trabalhadas 

pela organização, para que esta se mantenha atualizada e se desenvolva. 

Porém, dois se mostraram pessimistas. Não vêem ações positivas nas políticas. Positivas no 

sentido de promoção do bem estar do trabalhador. Sentem-se tolhidos ou mesmo abandonados. 

Como poderá ser observado no decorrer deste capítulo. 

Não, não conheço. Esta foi a resposta de 38 entrevistados. Um dos servidores, apesar de dizer não 

conhecer, demonstra perceber uma tendência de contratação de novos servidores, porém, de 

forma geral não percebe a política de recursos humanos. 

 “A única coisa que eu posso ver nesse sentido é a contratação de novos... pra elevar a idade 

média... Na medida que o pessoal vai se aposentando, né? (...) Eu acho bom. Acho bom. Nós temos aqui no 

IBGE um pessoal com uma faixa de idade elevada e o, a gente perde. As pessoas se aposentam, a gente 
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perde muito a qualidade. Tanto pro novo que tá chegando, trocando informações com os já mais antigos. 

Acho ótimo.” (SERVIDOR 16) 

b) Por que não conhece? 

Esta pergunta visa identificar as causas da não informação dos servidores sobre as políticas. E as 

respostas obtidas reforçaram que a questão do baixo grau de diálogo entre organização e servidor 

é um ponto extremamente forte a ser considerado. Afinal, 26 servidores declararam que o que os 

impede de conhecer as políticas de recursos humanos do IBGE é a falta de acesso. 

 Falta de acesso 

“Olha, a princípio não. Porque isso é uma coisa muito variável, tá? A política de recursos humanos 

no IBGE, pelo menos nesses 30 anos que eu tô aqui dentro, nunca foi muito aberta pra gente. E teve, nós 

tivemos, grandes ganhos, tá? Na parte de recursos humanos, mas depois de um governo nós tivemos grandes 

perdas. Tipo um divisor de águas, sabe?” (SERVIDOR 11) 

“A gente vem observando, desde quando eu entrei aqui em 2002 eu percebi que o quadro do IBGE, 

a população de funcionários de faixa etária elevada... (...) o tempo de serviço. (...) tem 25 a 30 anos de casa, 

80%... (...) Então, eles sabem, tem esse conhecimento, né? Mas, o que eu sei assim de uma forma ampla, eu 

não tenho. Eu leio, busco, pro meu interesse, né? Mas dizer que o IBGE informa isso (...). Existe, mas não tá 

clara como eu gostaria que fosse. Entendeu?” (SERVIDOR 23) 

“Não. No IBGE a gente não conhece nada. Porque aqui a comunicação interna não existe.” 

(SERVIDOR 41) 

Os servidores estão plenamente conscientes da importância que deve se dar a situação. Que existe 

de fato um quadro de servidores com idade elevada, que muitos estão prestes a se aposentar, que 

o grau de renovação institucional é baixo, e que é uma questão emergente que deve ser tratada 

pela direção da organização, porém, apesar de reconhecerem que isto é um assunto que deve estar 

em pauta nas discussões diretivas, não tem conhecimento. Essas discussões, a direção a ser 

tomada pela organização e as políticas, não estão claras. 
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Falta de interesse 

Dos entrevistados, nove declararam desconhecimento das políticas por falta de interesse. 

“Não conheço. Eu não conheço porque de repente, a verdade é que não depende só do órgão, 

depende também do funcionário. O servidor também tem que procurar saber. Não se interessar sobre o 

assunto, de repente.” (SERVIDOR 22) 

 “E não conheço por falta de interesse mesmo... de correr atrás, né? Por ainda não ter pensado 

nisso, e tal.” (SERVIDOR 28) 

 “Não. Não quero saber de mais nada” (SERVIDOR 13) 

 “Faltam cinco anos. Eu ainda não me interessei muito nisso. Eu ainda tô na ativa, to fazendo as 

coisas.” (SERVIDOR 21) 

“Não. De propósito eu não... não... posso não pesquisar nessa área não. Eu acho que esse assunto... 

quanto mais você mexe mais você pensa... e aí... começa a absorver... e pronto. É melhor você viver alheio a 

isso aí.” (SERVIDOR 35) 

Ao avaliar as respostas percebe-se que esta falta de interesse tem três vertentes. Primeiro: alguns 

não têm interesse deliberadamente. Não querem saber, não se preocupam com o tema. Segundo: 

Não têm interesse em saber, pois a questão do envelhecimento é algo que lhes parece distante, 

não querem se preocupar com isso no momento, ou ainda, a questão de velhice é algo que os 

incomoda, os preocupa, os deixa inseguros, e por isso, preferem não pensar. Em terceiro lugar 

estão aqueles que não se interessam, pois estão desanimados com a instituição e com os recursos 

humanos. Estão cansados, decepcionados, descrentes e por tanto, preferem não saber de nada. 

Não existe 

 “Não. O IBGE não tá se preparando pra elevação da idade dos funcionários. E nem pensa no, no 

quadro, no trabalho em geral. Porque as pessoas estão se aposentando... tão saindo. O serviço tá ficando e 

não tá sendo passado... As outras pessoas, que ficam, pegam o serviço no susto, né? Porque não há, assim, 

uma preparação, né? (...) Não incentivam da pessoa continuar trabalhando. Entendeu? Da pessoa que vai se 

aposentar, continuar trabalhando. Não há incentivo.” (SERVIDOR 40) 

Ao refletirem sobre a situação atual dos servidores que estão chegando ao final de carreira, a 

situação da instituição e como tem se dado o processo de renovação do quadro, para cinco dos 



 126 

servidores entrevistados não existe política de recursos humanos que tenha como fator relevante o 

envelhecimento do quadro de servidores. Eles demonstram uma preocupação com o 

esvaziamento da instituição, fruto da elevação gradual dos pedidos de aposentadoria, e como 

consequência uma perda do capital intelectual da empresa. Temem que a proporção e a 

velocidade com que as aposentadorias são concedidas seja muito superior a capacidade de 

renovação do quadro, e não há, para estes entrevistados, uma rotina de transmissão do 

conhecimento. Temem que, com as aposentadorias, a instituição perca muito do conhecimento 

construído ao longo de anos.  

c) Quais são suas expectativas? 

Positivas  

Apesar de observarem que o IBGE vive um momento singular em que há um quantitativo 

relevante de servidores com idade próxima a aposentadoria e que não há clareza nas políticas de 

recursos humanos, 18 dos servidores entrevistados se posicionaram positivamente em relação as 

suas expectativas. De fato eles se percebem num momento crítico, num ponto de inflexão. É 

como se os problemas institucionais que circundam a gestão de recursos humanos estivessem 

atingindo o seu clímax e que agora é um momento chave. Então, todos esses servidores, por 

razões distintas, acreditam que haverá mudanças positivas. 

“(...) eu tenho uma esperança de que tenha uma virada de mesa em relação a recursos humanos, tá? 

Porque se for aprovado um decreto aí que a..., já tá... parece que meio caminho andado... que... se houver a 

incorporação de certas gratificações, vai ter uma debandada geral no órgão. Tá? Assim, de aposentadoria. 

Que tá tendo muita gente que já tá com tempo já de se aposentar e tá se segurando, esperando isso. (...). 

Então, se não houver uma política de recursos humanos que, que... é... visualize essa situação, eu acho que 

tem muito... vai ficar muito pouca gente pra sustentar esse órgão, tá?” (SERVIDOR 11) 

O envelhecimento do quadro de pessoal é uma realidade irrefutável, sendo assim, para que se 

mantenha a qualidade dos serviços é indispensável que haja investimentos em políticas 

expressivas de recursos humanos que acolham esse servidor. Essa perspectiva de necessidade de 

melhoras gera uma expectativa positiva.  
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 “Eu acho que como tem um envelhecimento na instituição, eu acredito que o IBGE deva investir 

nisso. Até para a melhoria da qualidade de trabalho. Essa é a minha expectativa. Que realmente tenha algum 

tipo de investimento pra melhorar a qualidade de vida e de saúde da população do IBGE”. (SERVIDOR 01) 

Para alguns a expectativa é positiva, pois têm uma visão de melhora institucional ao longo do 

tempo. Ferramentas de trabalho, estrutura, oportunidades de estudo. 

“Nesse aspecto de ferramenta de trabalho eu acho que o IBGE melhorou muito, muito. Eu lamento 

que eu tô de saída e agora eu tenho essa oportunidade toda, esse instrumental que tem no IBGE que na 

minha época não tinha.” (SERVIDOR 04) 

Negativas  

Para 10 dos entrevistados as expectativas são negativas. Em especial para os servidores mais 

antigos, que viveram uma realidade mais abundante. Muitos declararam que, quando jovens, ao 

entrarem na instituição, há aproximadamente 30 anos, tinham mais benefícios do que têm hoje, 

principalmente, ao se tratar da questão da saúde. E com o tempo foram perdendo qualidade de 

vida no trabalho - redução de benefícios, restrições na questão da medicina do trabalho, e, o 

ápice, para muitos, a introdução do regime de controle de ponto eletrônico. Sentem-se cada vez 

mais tolhidos e cada vez menos recompensados. O que provoca grande insatisfação e baixa 

esperança em relação ao futuro.  

“Eu não vejo uma política boa, eficaz pra nós mais velhos do IBGE. 

Muito pelo contrário. É uma política de desagrado. Cada vez mais as pessoas 

estão se aposentando por insatisfação”. (SERVIDOR 07) 

Alguns acreditam que existe uma política de restrição, de pressão sobre os servidores mais 

antigos que visa empurrá-los para a aposentadoria. E assim, facilitar o processo de renovação 

institucional e de mudança cultural. 

“Ah... eu vejo as coisas piorando. No sentido, é..., agora essa última, menina. Essa da catraca. 

Obrigou muito as pessoas a se aposentar (...). Ano que vem, com certeza eu vou tá fora daqui. Porque eu 

não vejo, assim, empenho da direção de melhorar a nossa vida em termos de... não é só dessa questão de 

idade que tem... de qualquer coisa relacionada aos servidores, acho que a política que eu vejo na, na, que eu, 

eu vejo é que no interesse deles é mesmo que vá todo mundo embora, que renove a casa. Que deixe mesmo 

pros mais jovens que estão com as cabeças mais frescas. Que pros mais antigos, realmente, sabe, se 

aposentem mesmo e... Essa pressão toda.” (SERVIDOR 25) 
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Estes servidores têm uma visão negativa, pois não conseguem perceber qualquer política 

afirmativa em relação ao servidor em geral, e mais especificamente em relação ao servidor mais 

velho. Para eles, com o passar dos anos, apenas enxergam pioras na qualidade de vida no 

trabalho. E se sentem preocupados com a questão do envelhecimento já que, quanto mais velho o 

servidor mais ele vai demandar de políticas que atendam suas necessidades específicas, em 

especial àquelas relacionadas à área da saúde.  

 “A minha expectativa é das piores possíveis dentro do que eu tenho visto. O pouco do que eu 

tenho visto aqui, embora eu tenha pouco tempo, não tem nada que apóie o servidor”.  (SERVIDOR 28) 

“Porque, é... as pessoas estão ficando mais velhas, ficam com mais necessidades... e não tem um 

retorno do IBGE. Não tem nenhum tipo de... de... Quer dizer, as coisas só pioraram”. (SERVIDOR 34) 

Nenhuma 

Cinco pessoas entrevistadas disseram não ter nenhuma expectativa. Pela análise das respostas 

pode-se concluir que, em termos de expectativas, estes que não esperam nada, se somam àqueles 

que têm expectativas negativas. Os dois grupos têm visão pessimista em relação às políticas de 

recursos humanos da instituição. E, em se tratando de políticas para pessoas mais velhas, aí a 

questão se torna ainda mais conflituosa. Pois, vivendo em meio à situação de uma organização 

com boa parte de seu efetivo com idade elevada, não conseguem visualizar qualquer ação 

positiva da instituição. Para alguns, a única expectativa de melhora da qualidade de vida é a 

aposentadoria. 

“Nenhuma. (...). Atualmente, acho que eles prejudicaram muito os servidores que estão mais 

antigos dentro da instituição e fazendo políticas que sejam, é... reprimidas... reprimentes também com 

relação aos novos servidores. Então, no fundo no fundo não tá melhorando nada. Só tá piorando. Em relação 

a políticas pensando na pessoa eu acho muito poucas.” (SERVIDOR 10) 

“Olha, se analisar pelo que eu conheço dos outros colegas, que se aposentaram e tudo... não pode 

esperar nada. Se eu analisar pela atual administração, pior ainda. Então, resumindo, eu não espero nada. (...). 

Não existe nenhuma expectativa, nenhum benefício com relação a nós que chegamos a uma certa idade e 

continuamos trabalhando. Muito pelo contrário, a gente poderia ser valorizado, e não é.” (SERVIDOR 20) 

 “Eu não espero nada. Só a aposentadoria mesmo”. (SERVIDOR 30) 
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“Quais são as minhas expectativas? Nenhuma. As piores possíveis. Se não fizeram até agora, não 

vai ser agora que vão fazer. Né não? Ué, eu acho, né?” (SERVIDOR 38) 

Diante do exposto, percebe-se que a visão dos servidores, neste momento, frente à relação 

trabalhador-instituição é bastante negativista. Todos, de uma maneira ou de outra, desejam 

mudanças. Aqueles que declararam ter expectativas positivas as têm, pois vislumbram a 

viabilidade de haver mudanças futuras, de haver uma transformação, nos próximos anos, na 

forma de gerenciar pessoas dentro do IBGE; os que têm expectativas negativas ou que afirmaram 

não esperar nada o fazem por achar que a situação atual é ruim, e que gostariam de ver outras 

atitudes, diversas, para melhoria da qualidade de vida do trabalho. 

A questão do envelhecimento é crucial para uma instituição com uma idade média dos servidores 

elevada; porém, o fato é que, as questões pertinentes às políticas de recursos humanos são mais 

profundas. Os entrevistados afirmam não haver políticas de recursos humanos satisfatória para o 

trabalhador em geral, e como consequência não há para os mais velhos. 

Para ilustrar ainda mais foi acrescentada a pergunta: “o que pretende fazer após adquirir o direito 

de aposentadoria?”. O objetivo era saber como a pessoa se vê em relação à produtividade, em se 

tratando de manter-se economicamente ativa, e seu vínculo institucional. Dos entrevistados 14 

afirmaram que irão se aposentar assim que tiverem o direito; 10 pretendem continuar trabalhando 

no IBGE; 11 pretendem se aposentar e continuar trabalhando fora do IBGE; cinco não pensam 

neste assunto no momento. A partir disto é importante destacar que 21 pessoas pretendem 

continuar ativas, trabalhando, gerando renda. Este é o dado relevante. Cada vez mais as pessoas 

trabalham mais anos. Produzem por mais anos. Querem se manter ativas. Os motivos são vários 

(financeiros, afetivos, realização pessoal, entre outros). O IBGE tem hoje um quantitativo grande 

de servidores mais velhos; e os dados mostram que, isto não é um fato transitório, é uma situação 

que veio para ficar.  

As respostas das entrevistas, que têm por objetivo perceber a expectativa dos servidores, 

demonstram que a instituição não se preparou, até o momento, para absorver essa realidade, 

porém, alertam para o fato de que admitir esta realidade e atuar sobre ela, com ações afirmativas, 

direcionadas e claras, é essencial. 
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6.4.2 Políticas – Críticas e Sugestões 

Este item avalia a Categoria Políticas de Recursos Humanos. O objetivo é identificar quais as 

políticas, quais ações de recursos humanos que os servidores gostariam de ver sendo aplicadas na 

instituição. A intenção é identificar as políticas que seriam mais apropriadas para uma população 

de servidores cada vez mais velhos. Porém, cabe destacar que as repostas muitas vezes foram 

genéricas. Ou seja, ao tratar de políticas de RH os servidores não fizeram distinção entre idades. 

Por duas razões principais: primeiro, por acreditarem que o setor de RH em geral está bastante 

deficitário em todos os sentidos levando suas sugestões a transcenderem a questão da idade; 

segundo, para muitos não deve se fazer distinção entre novos e velhos, a política deve ser algo 

aplicado a todos, a qualidade de vida no trabalho deve ser algo que atinja a todos, para haver uma 

harmonia no ambiente laboral. Porém, a maioria expressou a preocupação clara com a idade, 

afirmando que é preciso ter, de algum modo, um tratamento diferenciado, um cuidado. Em 

especial na questão da saúde.  

Os próximos itens (6.4.2.1 ao 6.4.2.6), as subcategorias de análise, agrupam as políticas 

sugeridas. A análise das subcategorias começa pela Saúde, que foi a mais citada pelos servidores 

e a que tem gerado maior preocupação. 

6.4.2.1 Saúde 

Este item foi o mais citado pelos servidores. A maioria sugeriu pelo menos um fator, uma política 

relacionada à área da saúde. É a maior preocupação dos servidores, independente da idade ou 

tempo de serviço. E alertam para o fato de que a qualidade do cuidado com a saúde do 

trabalhador está intrinsecamente ligada à qualidade do trabalho e a qualidade de vida no trabalho. 

O fato de haver pessoas trabalhando mais tempo agrava esta preocupação, pois é notório que, a 

idade traz algumas doenças, ou exige alguns cuidados com a saúde, que não podem ser 

negligenciados nem pelo indivíduo (trabalhador), tampouco pela instituição que o emprega. 

Pontos principais abordados: 

- Setor médico trabalhando bem, médicos disponíveis para atendimento, ambulância, atendimento 

de emergência; 
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- Exames Periódicos; 

- Liberdade para se ausentar e fazer acompanhamento médico externo, entrega de Atestado 

Médico; 

- Programa de saúde, Saúde Preventiva (“Como envelhecer melhor”), Saúde Física e Mental 

(psicológica); Ginástica Laboral; Orientação Assistencial (Assistente Social); 

- Plano de Saúde e ressarcimento de saúde; 

Um certo grau de decadência se instalou no serviço público em relação às políticas de benefícios, 

em especial após a era Collor. A despeito de se excluir “mordomias” do serviço público, houve 

uma deterioração dos benefícios dos servidores - o que se refletiu com mais ênfase na questão da 

saúde do servidor, no caso dos servidores do IBGE. Ao tratar do envelhecimento do quadro de 

funcionários dentro desta instituição, para estes servidores que no início de suas carreiras viveram 

um tempo em que havia uma série de cuidados e ações direcionadas ao bem estar dos servidores, 

quando usufruíram uma medicina do trabalho de boa qualidade (conforme declararam) é difícil se 

adaptar a situação atual de grandes restrições, e se ressentem com isso. Mais ainda, por nesta fase 

da vida, demandarem mais suporte do setor de recursos humanos, mais especificamente da área 

de saúde. Alguns servidores, mais antigos, afirmam que, quando jovens, quando incorporaram ao 

quadro do IBGE, possuíam mais benefícios na área da saúde do que hoje, com certa idade, e que 

precisam muito mais destes cuidados. 

 “Um setor médico que não funciona direito. Uma assistência social também que às vezes a gente 

procura a assistente social... vai lá pra dar um apoio e fica muito restrito” (SERVIDOR 12) 

“Primeira coisa que a gente espera mais, assim, é, que eu gostaria mais de ver aqui é a parte de 

médico, né? Assim, o auxílio de emergência pros funcionários é um absurdo de ruim, né? Porque, com a 

população, a quantidade de funcionários chegando numa idade com “n” problemas de saúde, a gente morre 

aqui dentro. Você não tem nenhum... isso ai eu acho que é o que eu gostaria.” (SERVIDOR 15) 

Você passa mal, você tem que pegar um táxi pra ir pra um hospital. Não tem uma ambulância. Não 

tem um médico que possa te dar alguma coisa. Só sabem te dar um remedinho pra dor de cabeça e olhe lá. 

Se você tiver com febre... só se você tiver morrendo que nego te leva... Se não, mandam você voltar pra 

trabalhar.” (SERVIDOR 38) 
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Os servidores demandam uma melhoria na qualidade do setor de medicina do trabalho, no 

atendimento médico. Sob todos os aspectos. E, em se tratando da questão do envelhecimento 

aliada a um aumento gradativo nas doenças inerentes a idade, estes servidores dizem se sentirem 

fragilizados, temerosos. Ou seja, caso passem mal, sofram de algum mal que exija atendimento 

de emergência, sentem-se inseguros, pois acreditam que o setor médico não tem condições de dar 

os primeiros socorros. Por isso, sugerem que o gabinete médico seja melhor equipado, com 

médicos disponíveis e qualificados a todo o momento, e com material necessário para um bom 

atendimento, como ambulâncias (para eventuais encaminhamentos a um hospital). 

A questão da implementação de exames periódicos também é relevante para os servidores.  

“Ah, sim. Exames periódicos de saúde. Porque isso não tem. Não tem, e a gente precisa, né?” 

(SERVIDOR 01) 

“A questão de saúde preventiva... Que não tem aqui.” (SERVIDOR 03) 

“Pra saúde do servidor, eu acho que vale pra todos os momentos. Que é ter o preventivo. (...). O 

exame de saúde periódico foi um fiasco. Faz-se uma vez só. Com muitas críticas que tiveram, que depois o 

próprio IBGE admitiu, a qualidade dos laboratórios que foram contratados, né? Há pessoas que tava dando 

resultados absurdos que saíram no exame. Com erro e tudo. Né? Fez-se uma vez. (...) Se falou, no final do 

ano passado, o médico responsável pela gerência de assistência à saúde lá da, da DE, da CRH, é... que teria 

agora em 2010, um novo exame desses. Então, esse eu acho fundamental. A preparação da saúde.” 

(SERVIDOR 24) 

A importância da implementação de exames médicos periódicos se ressalta com a elevação da 

idade média dos servidores. O acompanhamento da saúde do servidor pode auxiliar na prevenção 

de doenças, no incentivo do cuidado com a saúde, e gera para a organização dados 

fundamentados de como anda a saúde de seus funcionários. Um trabalhador com saúde precária é 

um custo para a organização. Os exames periódicos podem apontar resultados que dêem base 

para políticas de saúde direcionadas.  

O assunto - exames periódicos no IBGE - gera polêmica. Em 2006 foram feitos exames 

periódicos depois de muitos anos. Porém, houve contratempos, do ponto de vista dos servidores: 

vários não aderiram, não fizeram seus exames periódicos; alguns servidores afirmaram que o 

laboratório selecionado pela instituição era de qualidade baixa, e que houve uma série de erros 
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nos resultados dos exames; e, muitos lamentaram a falta de continuidade no processo. 

Inicialmente, a proposta era de se fazer exames anuais, porém, houve apenas um em 2006, e não 

ocorreu mais desde então. Essa falta de continuidade e as supostas falhas nos resultados dos 

exames provoca descrédito frente a esta ação. 

Está prevista para 2010 a realização de novo exame periódico. Os servidores em geral acreditam 

que seja uma boa iniciativa, porém temem que se torne mais um projeto sem continuidade. 

Um outro ponto sugerido pelos entrevistados é a possibilidade de flexibilização na liberação do 

trabalhador para frequentar seus médicos particulares. 

“Não, é... com esse regime que ele está nos colocando atualmente, com a catraca, que a gente até, 

às vezes, até pra fazer os preventivos anuais, as consultas rotineiras, a gente tem problemas de entregar o 

atestado, problemas de médico. É difícil. A gente tem um problema mais profundo... É difícil você entregar 

um atestado (...).” (SERVIDOR 07) 

“Eu tenho 32 anos de casa, 54 anos de idade, tenho cargo, uma supervisora. Tenho um trabalho, 

tenho minha responsabilidade no trabalho. (...). E você, quando você, de repente, precisa fazer algum tipo 

de, de tratamento, aí você tem que chegar pro seu médico e falar: "Olha, eu preciso disso, isso, isso..." Aí o 

médico te olha assim com uma cara..." Minha filha, onde você trabalha?"; "Eu trabalho no IBGE"; "Mas 

eles querem isso? Por quê? Pra quê?"Aí você tem que explicar. (...). Mas são só essas coisas que as vezes eu 

me sinto um pouco humilhada, só isso.” (SERVIDOR 07) 

 “É... melhorar inclusive essa parte de você ter mais direitos de... (...) de ir ao médico, tratar de sua 

saúde, é basicamente, a maior falha do IBGE nesse momento é você não poder tratar de sua saúde. Eu acho 

que é a maior falha, que o idoso... quanto mais idade você tem, mais necessidade você vai ter... isso... então, 

eu acho que tem que melhorar essa parte. Já que a catraca é uma realidade nossa que deve ficar”. 

(SERVIDOR 34) 

O IBGE tem introduzido uma política de maior rigor em relação ao controle de frequência. Para 

alguns entrevistados este controle está excessivo. No que tange o tratamento da saúde, os 

entrevistados declararam que para obter liberação para se ausentar e ir ao médico, para cuidar da 

própria saúde ou da saúde de um familiar, a instituição tem solicitado uma série de 

esclarecimentos, justificativas e atestados. O que, segundo eles, causa constrangimentos junto ao 

médico particular. Os entrevistados reclamam da burocracia instaurada. E se sentem, em alguns 

casos, desrespeitados. Para alguns, é como se a instituição estivesse a todo tempo desconfiando 
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do trabalhador. Como uma servidora afirmou, se sente humilhada ao ter que dar tantas 

explicações para algo que, a seu ver, deveria ser muito mais simples.  

Com a idade as ausências para tratamento de saúde e realização de exames preventivos 

aumentam consideravelmente, o que vai exigir da instituição uma visão mais flexível, que traga 

benefícios e apoio ao trabalhador e se reflita positivamente na qualidade do trabalho. Um 

mecanismo que faça com que essas ausências, que tendem a aumentar com o tempo, não 

prejudiquem a qualidade dos serviços prestados pelo IBGE. 

Isto tudo deve estar incluído num programa de saúde. Os entrevistados demandam por um 

Programa de Saúde Preventiva. Algo que vise à melhoria da qualidade da saúde do servidor e que 

o prepare para enfrentar a maturidade com bem-estar. Para eles esse programa deve incluir ações 

como a introdução regular de ginástica laboral, palestras e esclarecimento sobre saúde e 

envelhecimento, prevenção, um trabalho de assistência social forte e alinhado com o setor médico 

e atenção à saúde mental. A preparação da saúde do servidor para o envelhecimento ligado ao 

ambiente de trabalho deve se pautar não apenas nas questões físicas, mas também nas 

psicológicas. 

 “Aquela ginástica laboral. Aquela nós tínhamos nos andares, tipo assim, em caráter de 

experiência... é... mas aí, depois, não sabemos que desdobramentos deu isso tudo. Nós fizemos uma votação 

no SECAF. Mas nós não sabemos o desdobramento disso. Se foi aceito, se não foi aceito. Não sabemos”. 

(SERVIDOR 07) 

“Eu acho que deveria ter um... uma... adaptar o trabalho. A prática de exercício motor. Uma coisa 

assim. Coordenação motora, shiatsu. No horário do expediente. Na rotina de trabalho (...).” (SERVIDOR 

19) 

 “Pois é, eu acho que tinha que ter um programa de saúde, né? De atendimento a saúde, de... é... 

procurando saber como é que tá a saúde desses servidores que estão mais velhos e também (...) um plano de 

qualidade de vida no emprego mesmo pra essas... pra esses servidores. (...) tipo... o espaço, é... o acesso, por 

exemplo, aos prédios, tudo isso... eu to imaginando assim (...). Teria, então, um acompanhamento, 

principalmente nessas doenças crônicas, né? É... doenças cardíacas, doenças de... hipertensivas, é... 

adequação do local de trabalho, dos banheiros... eu acho que deveriam começar a pensar nisso.” 

(SERVIDOR 32) 
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E, finalmente, tem-se como ponto relevante a questão do plano de saúde. Para muitos servidores 

é um ponto chave no que tange a qualidade da saúde do servidor. Alguns entrevistados se 

queixaram da ausência de postura da instituição frente à contratação de um plano de saúde 

associado à empresa. Afirmam que os planos são muito caros, que não há um empenho do IBGE 

em viabilizar um plano que agregue as necessidades dos trabalhadores, a escolha de uma empresa 

de saúde, e o valor a ser pago. Dizem que muitos servidores estão sem plano de saúde particular, 

pois estes são muito caros. É uma grande preocupação, pois a falta de acesso a saúde pode se 

refletir em limitações para a produtividade. 

Uma solução que amenizaria esta questão é a elevação no valor pago pela instituição a título de 

benefício: o ressarcimento a saúde. Os servidores afirmam que é um valor baixo e não cobrem as 

despesas na aquisição de um bom plano médico. 

“Bem, a minha expectativa é a parte de saúde. Que melhore a parte de saúde do IBGE. (...) Alguns 

benefícios (...). Parte de ressarcimento de saúde. Até isso melhora. O IBGE, já que não pode dar a saúde, 

né? Mas ter um benefício que melhore... o ressarcimento é muito baixo.” (SERVIDOR 22) 

 “E também resolver essa questão de plano de saúde que é uma questão dramática e o IBGE tá 

simplesmente delegando isso ao sindicato”. (SERVIDOR 01) 

“Tem muita gente que não tem plano médico, por quê? Não tá aguentando pagar. E isso o IBGE 

não pode ficar indiferente. É uma massa que tá envelhecendo que precisa ter plano médico.” (SERVIDOR 

13) 

 

Na análise da categoria Saúde é possível identificar as principais demandas dos servidores frente 

a políticas de recursos humanos associada à área da medicina do trabalho. Percebe-se uma grande 

preocupação quando se vê a questão da saúde ligada ao envelhecimento - o aumento da 

incidência de doenças, da demanda por atendimento médico, e a elevação do absenteísmo para 

tratamentos de saúde - a questão da saúde associada ao envelhecimento deve ser tratada como 

uma prioridade pelo setor de RH. 

Hipertensão, arteriosclerose, cardiopatias, diabetes, alguns tipos de câncer, entre outras doenças, 

são males com estreita relação com o aumento da idade. Certamente, influenciam a vida laboral 

do indivíduo e devem ser acompanhadas de perto pela organização. Por uma questão social, é 
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importante salientar que cabe a organização, sempre que possível, proporcionar qualidade de vida 

ao trabalhador, dar-lhe suporte, estrutura, condições dignas de vida. E isto inclui viabilizar o 

acesso à saúde. 

6.4.2.2 Estrutura 

Em se tratando de estrutura, os entrevistados destacam a busca pela melhoria das instalações, que 

o local de trabalho seja mais funcional e confortável. Além disto, neste item está incluída a 

questão da carga horária e o controle de frequência e a relação entre tecnologia e quantitativo de 

servidores. Os fatores principais citados são: 

- Qualidade do ambiente de trabalho; 

- Estrutura do prédio - sala de ginástica, refeitório, sala de descanso; 

- Estrutura espacial - banheiros, acesso, piso antiderrapante, cadeiras; carpete; ar-condicionado; 

papel; ambiente fechado; 

- Catraca - horário de permanência no local de trabalho, controle de frequência; turno de 6 horas; 

a sazonalidade da produção; ocupação; 

- Avanço tecnológico nas pesquisas e a redução de pessoal; 

É notória a necessidade de busca de um ambiente de trabalho agradável e confortável, onde a 

estrutura e arquitetura estejam afinadas com o tipo de trabalho efetuado e as condições físicas dos 

trabalhadores. Neste ponto, destacasse o diferencial de se ter servidores cada vez mais velhos. As 

condições físicas destes servidores exigem que também o ambiente esteja preparado para ele, que 

o acolha, que leve em conta sua progressiva fragilidade. É certo que, com o desenvolvimento da 

tecnologia e da medicina, as pessoas têm vivido mais anos, mas não se pode acreditar que todos 

chegam à maturidade com a vitalidade dos 20 anos. Pode-se chegar bem, porém, o ambiente 

também é fator que proporciona qualidade de vida àquele que tem mais idade. Seguem algumas 

demandas: 

“Agora também a qualidade do ambiente de trabalho, que eu acho muito ruim. (...). Eu estou 

começando a desenvolver uma série de problemas alérgicos em função do ambiente de trabalho. O carpete, 
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o ar condicionado, é a quantidade de papel no ambiente de trabalho. Um ambiente fechado.” (SERVIDOR 

01) 

“Uma coisa que a gente sente muita falta aqui nesse prédio... é um refeitório. Na verdade, a gente 

não tem. Eu gosto de trazer comida. Eu passo mal se eu comer na rua óleo todo dia. Eu tenho que comer 

aqui na minha baia. (...). Eles tinham que dar um lugar mais apropriado pra gente almoçar.” (SERVIDOR 

15) 

“É a preocupação também com coisas básicas, como no banheiro, no acesso, piso antiderrapante. 

Não é aquela imagem de se achar que é uma coisa, é..., decadente, uma pessoa idosa. Mas também eu acho 

que fica um pouco esse discurso de que todo mundo vai chegar, né? Todo mundo fortizinho 

(...)”.(SERVIDOR 24) 

Outro ponto relacionado à estrutura e ao trabalho é a da carga horária e o controle de frequência. 

A introdução do sistema de controle eletrônico de frequência trouxe insatisfação entre os 

servidores do IBGE. Isto se deve ao fato de este controle não ter sido acompanhado, até o 

momento, por uma reestruturação nas rotinas e distribuição de atividades e na reorganização dos 

processos de trabalho. Sendo assim, principalmente naqueles setores onde há uma sazonalidade 

nas atividades, os servidores se mostram muito desmotivados. Justificam-se dizendo que há 

épocas em que trabalham muito, devido à própria natureza da pesquisa, em outras ficam ociosos. 

O problema é que nesta fase ociosa ficam presos dentro do prédio, horas e horas sem terem o que 

fazer. Sentem-se pouco úteis. Esta questão se agrava com a idade. Os servidores com mais idade, 

em especial aqueles mais próximos da aposentadoria, sentem-se mais cansados, mais reprimidos 

e desgastados. Para eles, com a idade, fica difícil ficar horas sentados.  

Como solução, muitos sugerem uma flexibilização no horário de trabalho. E isto inclui a 

possibilidade de se optar por uma carga horária reduzida, passando de 8 para 6 horas por dia 

(para quem optar), ainda que isso inclua, naturalmente, uma redução proporcional do salário. Isto 

seria um incentivo para os servidores mais velhos, principalmente àqueles que já têm direito de se 

aposentar. Os motivaria a continuar contribuindo com a instituição, mas sem se sentirem 

sacrificados. É o que sugerem: 

 “É complicado, viu? Porque, assim, cada tipo de trabalho é um tipo. A gente na nossa pesquisa... é 

uma pesquisa mensal, a gente é... trabalha muito, entre aspas, quinze dias na semana, e trabalha muito pouco 

15 dias, pra esperar o material chegar. E nesse tempo aí, esse tempo ocioso a gente fica aqui por causa da 
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catraca. É muito chato. Eu acho que isso tá derrubando todo mundo. Eu sou uma, 2012 eu vou me 

aposentar, com certeza. Se não fosse isso talvez eu até...”. (SERVIDOR 15) 

“Essa questão da catraca, por exemplo, é justo, você tem um contrato de 40 horas semanais. Mas 

eu não vejo isso aumentar a minha produtividade. Eu fico mais horas na empresa, mas minha produtividade 

não aumenta.” (SERVIDOR 16) 

 “É, eu acho que o IBGE, ao contrário, ele até piorou a vida das pessoas. Em relação a essa... esse 

recurso. O horário. Eu acho, por exemplo, que existe um... na lei a possibilidade de a pessoa trabalhar 6 

horas. (...). Mas, o IBGE, ele sistematicamente nega isso. (...). Embora esteja na lei essa possibilidade. O 

IBGE tem o direito de negar. E ele usa esse direito. Ele não permite que o funcionário faça 6 horas. Embora 

existe uma possibilidade. Entendeu?” (SERVIDOR 27) 

A questão da estrutura tem muitas vertentes que devem ser avaliadas pela organização. A 

qualidade do ambiente de trabalho, a forma como é controlada a frequência e, consequentemente, 

a produtividade do trabalhador e o resultado disso para a qualidade da produção institucional. 

Tudo deve ser avaliado com cuidado. A questão da tecnologia e suas inovações alteram a relação 

do servidor com o trabalho. Hoje em dia já não é mais indispensável a presença física do servidor 

no local de trabalho. Sistemas de comunicação a distância, diversos programas de computadores, 

entre outros, tudo tem levado o mundo do trabalho a avaliar a necessidade de se manter um 

indivíduo preso a seu posto de trabalho em tempo integral. 

No setor público, essa flexibilidade da presença no local de trabalho gera desconfiança na 

sociedade. Por razões históricas, boa parcela da sociedade acredita que o servidor público não 

trabalha, que pouco frequenta seu local de trabalho. A velha história do “paletó pendurado na 

cadeira enquanto o servidor vai ali tomar um cafezinho”. Porém, as coisas mudam. E, num 

processo de moralização do serviço público, o sistema de controle de frequência eletrônico surge 

como uma ferramenta eficaz, apesar de não ser um mecanismo moderno. Outras formas de 

controle de produtividade devem ser estudadas, incluindo aí a reorganização das rotinas dos 

processos de trabalho e da distribuição de tarefas. Aí sim, a avaliação e controle da produção 

poderão ser feitos apropriadamente.  
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6.4.2.3 Carreira 

Esta subcategoria vem expressar a preocupação do servidor em relação a sua posição, seu espaço 

dentro da organização. A forma como ele vai construindo um conhecimento empírico sobre as 

atividades que exerce, construindo sua carreira dentro da empresa. Toda a vida profissional do 

servidor público é delineada pela legislação que o rege. A área de atuação da CRH para 

recompensar e incentivar o seu servidor e direcionar a organização do trabalho é limitada pelas 

legislações vigentes. Ainda assim, o incentivo na carreira é uma demanda do trabalhador do 

IBGE para que se sinta estimulado, dado que ficará mais anos vinculado à instituição. Os 

principais pontos destacados pelos entrevistados classificados nesta subcategoria são: 

- Regra da aposentadoria (cada vez mais idade), “emparedamento”, progressão; melhoria salarial; 

- Flexibilizar alocação (para onde a pessoa quer ir); adaptação do trabalho (com a idade); rodízio 

de atividades; 

- Concurso público para cargo efetivo versus contratação temporária; 

- Integração de novos e antigos – sem distinção; 

- Mudança no formato das pesquisas; Sistemas informatizados; 

- Enxugamento do quadro de servidores; 

- Reciclagem; atualização; capacitação. 

Um ponto crônico questionado pelos servidores mais antigos é o “emparedamento”, ou seja: 

existe um plano de carreira estabelecido por lei, e durante os anos de trabalho na empresa o 

servidor vai galgando cada nível deste plano. Porém, é comum que se atinja o topo deste plano 

alguns anos antes da aposentadoria. Neste momento, muitos servidores já se encontram no topo 

da carreira e vão levar ainda vários anos para poderem se aposentar. Ou seja, ficarão sem ter 

progressão, sem uma melhora no seu nível e sua posição. A evolução no plano de carreira 

significa aumento salarial. Assim, para os que já estão no topo não haverá melhorias salariais. O 

que é fonte de desestímulo. Como se trata de algo que é estabelecido em lei, a instituição não tem 

como providenciar outras formas de compensação financeira, que atinjam diretamente os salários 
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destes trabalhadores. Eles querem que a organização estude formas de compensação para motivar 

o trabalhador que, após chegarem ao topo da carreira, ficam ainda durante anos dentro da 

instituição sem qualquer perspectiva de melhoria salarial. A questão do “emparedamento” se 

torna ainda mais evidente ao considerar o fato de ter aumentado o prazo mínimo para o 

requerimento da aposentadoria. 

 “Eu e todo mundo do nível médio aqui, tá no final de carreira. Não tem mais progressão. Pra que 

você se sinta motivado é bom ter uma melhora salarial. Então, que essa carreira seja mais aberta. A pessoa 

possa atingir ainda mais coisas ao longo do tempo. Não chegar com 20 anos, 25 anos de trabalho... acabou. 

Não vai mais progredir mais. Eu vou trabalhar mais pra me aposentar, mais sete anos... mais sete anos eu 

não vou progredir. Já cheguei e tô emparedado. Isso, abrir isso seria também uma melhora.” (SERVIDOR 

16) 

Outro ponto abordado é a flexibilização da alocação do servidor. Isto vale não apenas para 

atender a necessidades de mudança de cidades, por razões particulares, mas também, e 

principalmente, para mudanças de atribuições, rodízios de atividades, readaptações ao trabalho. 

Com os longos anos de trabalho, é preciso que, de tempos em tempos, seja possível ao servidor 

trocar de atividade. Isso pode proporcionar uma renovação, uma oxigenação. Incentiva o 

constante aprendizado, evita a acomodação e o engessamento. O que é bom para todos, 

trabalhador e organização. 

 “(...) em rodízio de atividades de acordo com... com a capacidade, né? Porque vai mudando a 

capacidade do servidor, ao longo dos anos, ou a experiência, mudar também a sua rotina de trabalho, mudar 

as suas atividades diárias. Não que precise implementar outras atividades... não de lazer... mas.... que o 

trabalho se torne mais agradável.” (SERVIDOR 32) 

O modelo de renovação do quadro de servidores, a contratação, a realização de concursos 

públicos para cargo efetivo e a promoção de integração entre servidores novos e antigos é outra 

preocupação dos trabalhadores do IBGE. Aí há várias questões conjuntas: primeiro, a notória 

necessidade de contratação de novos trabalhadores por concurso público para cargo efetivo. 

Existem muitos servidores já próximos da aposentadoria, existe um temor pelo esvaziamento da 

casa, e pela perda do conhecimento construído em anos. A preocupação é de que os antigos saiam 

e não tenham tempo para transmitir a sua experiência para os entrantes. 
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Outro ponto é o desagrado em relação aos contratos temporários. Eles acham que deve haver um 

meio termo. Que a casa não pode ficar refém de um número excessivo de contratos temporários, 

pois, como o próprio nome diz, são trabalhadores que têm vínculo provisório. Em pouco tempo 

saem da instituição. O que é um custo. Não há como se consolidar a transferência de 

conhecimento com pessoas que ficam muito pouco tempo dentro da empresa. 

E finalmente, a renovação do quadro. Os servidores mais antigos querem ser integrados aos 

novos. Querem uma política de inclusão, onde todos sejam tratados de modo a se 

complementarem. Muitos se queixam afirmando que hoje o IBGE tem dado muita atenção aos 

novos servidores e deixado em segundo plano os servidores antigos. 

“Primeiro, dentro do IBGE deveria ter um concurso público pro quadro permanente, tá? É a 

primeira coisa pra combater o envelhecimento. Pra dar injeção de sangue novo. Não dessa maneira de 

terceirizar” (SERVIDOR 11) 

 “Ano que vem, em 2011. Início de 2011. Esse ano ainda fico o ano todo. Não sei quem vai ficar no 

meu lugar. Não tem. Minha equipe era de cinco pessoas, hoje tem um. Uma morreu, outro se aposentou, 

outro pediu transferência, o outro se aposenta agora e tenho um reintegrado que já tem alguma noção das 

pesquisas agro e vai trabalhar. (...) Tá certo que a tendência é cada vez mais diminuir. Você traz vários 

programas a entrada de dados, mas não... Mas o avanço não tá sendo tão rápido a ponto... Então, é por isso 

que eu te digo: ainda vai precisar muito do trabalho do nível médio.” (SERVIDOR 07) 

“Principalmente com esse problema... com essa política de recursos humanos que eu acho errada 

que tem no IBGE, que é a terceirização. Contratar o pessoal por tempo determinado, o camarada vem, ele 

não tem compromisso com a empresa (...). Tá trabalhando hoje e amanhã pode ser mandada embora. Não é? 

Tá hoje e amanhã tá desempregada. Então, ele já entra com aquele... assim, no fio da navalha. (...) dessa 

política de terceirização, afeta o envelhecimento da empresa. Porque, não mantém uma raiz. (...). Porque o 

pessoal do quadro vai ficando, vai aprendendo o trabalho, vai tendo... Agora, o pessoal que é terceirizado. 

Ah... um exemplo: eu saio, dou treinamento pra um estado, chego lá... mês seguinte, pô, dei treinamento pra 

doze e mês seguinte saiu três. Olha o buraco que já fica”. (SERVIDOR 11) 

É importante frisar que a renovação gradual e planejada sempre proporciona efeitos positivos no 

ambiente de trabalho. É necessário manter o fluxo de novas idéias, de novos pensamentos e 

tendências, de novos conhecimentos que só ocorre com a introdução de pessoas dentro do 

processo de trabalho. 
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 “Aqui a gente recebeu um grupo bom de gente nova. E isso deu uma mexida com o ego dos 

velhos. (...). A gente tem muito doutor. Muito doutor. E aí, essa população jovem chegou se achando... que 

sabia tudo e coisa e tal... e hoje deu uma mexida com o pessoal que... quem chegou são doutores também, 

mas o pessoal é novo, sem experiência. Quando chegou aqui pegou os doutores com muita experiência. 

Mas, que se acomodaram, né?.. no trabalho. (...) Aí, quando esse pessoal novo chegou, mexeu muito com 

isso. Então, o pessoal começou a querer trabalhar de novo.” (SERVIDOR 36) 

O passar dos anos vem trazendo inovação tecnológica, e modernização nos processos de trabalho. 

Novas formas de se fazer pesquisa e programas informatizados refletem na contínua redução da 

necessidade de pessoal. O futuro é o enxugamento do quadro de trabalhadores. É o que afirmam 

os entrevistados. Porém, estes também afirmam que não querem ficar à margem deste processo. 

Querem se manter atualizados, em linha com o desenvolvimento. Os servidores mais antigos não 

têm se sentido assim. Principalmente, aqueles que pertencem ao quadro de nível médio se sentem 

marginalizados do processo. De algum modo acreditam que a instituição tem priorizado os 

servidores mais novos e de nível superior e deixado à parte do desenvolvimento os servidores de 

nível médio e antigos. Tem-se aí mais uma questão que gera insatisfação e desmotivação para 

àqueles trabalhadores com mais idade. Eles querem ser capacitados, introduzidos no processo de 

modernização do IBGE. 

 “Eu acho que o pessoal mais antigo, assim, é... a questão é essa mesmo. É ir se aposentando. Os 

programas estão cada vez mais informatizados. Os conhecimentos estão mudando. E acho muito difícil aos 

mais antigos irem, é..., acompanhando esses novos que estão chegando. Já tudo com o nível superior e tal.” 

(SERVIDOR 21) 

“Primeiro, é curso de atualização pros servidores. Principalmente os mais antigos. Porque, os mais 

antigos que eu acho que mais estão necessitando. O pessoal que tá chegando mesmo falta a experiência. 

Mas o pessoal antigo tem a experiência, falta um pouco de teoria agora. As novas teorias.” (SERVIDOR 22) 

“Minha expectativas é que seja capacitado o corpo técnico pra atender as necessidades. Tem que 

ter motivação pras pessoas. E com, com a idade avançada eles têm a perspectiva apenas de aposentadoria. 

Hoje é muito complicado trabalhar com esse pessoal antigo. Por conta de ter pouco conhecimento de 

informática, pouca capacitação... e desmotivação. Porque a política de recursos humanos da casa é fraca. 

(SERVIDOR 31) 

A carreira de um trabalhador envolve muitas variáveis. É difícil, mas é preciso pensar, planejar, 

como será a vida do servidor nos trinta e cinco anos que ele passa dentro da organização. Estudar 
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minuciosamente o caminho que ele vai construir durante todo este tempo em que o trabalho e sua 

vida particular acabam se tornando uma coisa só. São anos dentro da mesma empresa conhecendo 

o trabalho e as pessoas, se acostumando, se habituando. O perigo está na rotina, no costume, na 

acomodação. Pensar na carreira do servidor é pensar que ele vai ficar muitos anos vinculado à 

empresa e precisa ser constantemente estimulado, incentivado e direcionado de modo que 

mantenha a qualidade do trabalho e se mantenha motivado. Sinta-se envolvido e recompensado. 

6.4.2.4 Ambiente 

A subcategoria Ambiente tem um caráter bastante subjetivo. Ela se preocupa com o 

relacionamento. A relação entre o servidor e o IBGE - sua afetividade. A motivação é algo que 

vem de dentro do servidor, mas certamente ela pode ser estimulada pela empresa. Os servidores 

mais antigos precisam de mais elementos que atinjam sua sensibilidade e os motivem. A forma 

de relacionamento entre empresa e trabalhador afeta os sentimentos mais profundos deste. Um 

indivíduo passa muitas horas e anos de sua vida dentro da empresa. Passa mais tempo envolvido 

com as pessoas de seu ambiente de trabalho do que com sua própria família. Uma relação ruim 

com o trabalho proporciona baixa autoestima e desânimo. Uma boa relação estimula, envolve, faz 

produzir, traz alegria. E é isso que os servidores demandam. Algo que os motivem. Viver 30, 40 

anos se relacionando com uma empresa exige um contínuo exercício de envolvimento. 

Em uma empresa privada, há uma flexibilidade de troca de funcionários, demissões e admissões, 

realocações e incentivos. Porém, não é assim que ocorre no serviço púbico. Atingir o grau ideal 

de produtividade, encontrar formas de incentivo num ambiente de estabilidade é um grande 

desafio, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Seguem as demandas destes 

trabalhadores incluídas nesta categoria: 

- Trabalho motivacional, envolver as pessoas; 

- Suporte para as pessoas trabalharem; 

- Tirar as pessoas do isolamento, das restrições; 

- Relacionamento e autoestima; 
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 “Eu acho que eles deveriam fazer um trabalho motivacional muito grande no IBGE. (...) Mas, 

realmente, não há um trabalho motivacional. Envolver as pessoas que trabalhem. Porque, às vezes, elas 

ficam um pouco sem ter muito o quê fazer. Não é muito envolvido num projeto. Às vezes, as pessoas não 

dão tudo aquilo que podem dar porque não é demandada.” (SERVIDOR 09) 

“Tinha que dar mais... mais suporte pro pessoal trabalhar. Porque, com o tempo, a pessoa vai se 

desmotivando. E o IBGE não faz nada por esse pessoal que tá há mais tempo aqui. (...) O funcionário tá 

praticamente, é... isolado aqui dentro. É tudo, tudo restrito.”  (SERVIDOR 12) 

“Ah... motivação. Política motivacional mesmo. As pessoas mais velhas então... estão totalmente 

desmotivadas (...) Cansadas disso aqui tudo. Você não vê um retorno da casa pra essas pessoas. A gente 

aqui tá novo ainda, tá com expectativa em relação ao futuro, mas as pessoas mais velhas não.” (SERVIDOR 

08) 

 “Dar subsídios pra gente, pro idoso ganhar mais valorização, coisa que não tá acontecendo. Ele tá 

aplicando recursos nos que entram. Os que entram não estão satisfeitos porque acham que podem ganhar 

mais lá fora. E nós continuamos trabalhando e não somos valorizados. (...) A minha expectativa é que ele 

deveria valorizar aqueles que se propõem a dar a contribuição em suas funções. (...) Ministrar cursos pra 

gente, pra gente chegar no mesmo nível dos... Curso de aperfeiçoamento, entendeu?” (SERVIDOR 20) 

É preciso encontrar formas de estimular o trabalhador. Todos irão ficar mais anos vinculados a 

instituição. É necessário, segundo os entrevistados, que se busque maneiras de tornar esses anos, 

principalmente para quem já está no final da carreira, mais agradáveis, mais prazerosos. Para que 

o ambiente de trabalho seja edificador. Que o trabalho seja recompensador. Um servidor 

motivado, envolvido, produz muito mais e com mais qualidade. 

6.4.2.5 Benefícios 

Dois assuntos principais permeiam a preocupação dos servidores diante da elevação da idade 

média. Primeiro, o fator financeiro e segundo o fator da distinção, da percepção de que estando 

mais velhos de fato precisam de um olhar diferenciado para as suas necessidades. Como segue: 

- Salário (política salarial) e ressarcimento de plano de saúde; 

- Tratamento diferenciado conforme necessidades individuais; 

- Preparação para Aposentadoria. 
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Existe uma preocupação especial sobre política salarial, que envolve várias variáveis, das quais 

destacam-se duas bastante relevantes: a primeira, os salários; a segunda, a forma de composição 

deste salário. A remuneração dos servidores é estabelecida em lei e varia conforme sua posição 

no plano de carreira. Acontece que, como muitos ficarão anos na instituição, posicionados no 

topo da carreira, sem possibilidade de crescimento, também seu salário e as possibilidades de 

aumento ficam “congeladas”. No segundo ponto, a remuneração do servidor é composta, 

principalmente, por uma parcela de vencimento e outra de gratificação de desempenho (que é 

uma percentagem substancial). A gratificação, por sua vez, não é incorporada para fins de 

aposentadoria. A preocupação se dá na medida que muitos servidores que poderiam se aposentar 

não o fazem por temerem a queda relevante nas suas condições de vida, dado que há uma redução 

importante no valor que eles passarão a receber quando se aposentarem. 

Isto é um fator que deve ser administrado pela empresa pois, cada vez mais há pessoas com 

condições de se aposentar e não o fazem para manter seus salários, e com o benefício do abono 

permanecia tem mais um estímulo para continuarem exercendo suas funções. 

 “Melhorar o salário. (...) valorizar mais essa massa de... do povo de 32, 30 e tantos anos, entendeu? 

Que se dedicou tanto. Que veste a camisa do IBGE. Entendeu? Valorizar mais o pessoal da antiga, né?” (...) 

dando um salário digno pra eles, né?” (SERVIDOR 30) 

“(...) deveriam criar programas que estimulassem essas pessoas que precisam ficar mais tempo, né? 

Tendo em vista aí a mudança da lei. Porque a perspectiva da gente era sair. E, por exemplo, o que eles 

poderiam fazer... é... trabalhar em prol dos funcionários no sentido de que... que... essa gratificação fosse 

integrada, né? Seria um estímulo. Programas no próprio trabalho. Treinamentos... eu não sei. Eu sei que 

eu... que... eu, pessoalmente, me sinto muito desestimulada dentro do IBGE. Meio que abandonada.” 

(SERVIDOR 43) 

Outra demanda é o tratamento diferenciado. A atenção. Os entrevistados afirmaram que é preciso 

haver mais cuidado, mais atenção com os servidores com mais idade pois, apesar de estarem 

chegando ao final da carreira, tem disposição pro trabalho, vontade de trabalhar, de crescer. É 

fato que não têm a mesma disponibilidade e mesmo vigor que quando eram mais jovens. Então, 

estes servidores sugerem que haja um cuidado diferenciado, um trabalho mais direcionado. 

Exigências distintas para pessoas em condições distintas de vida. O Programa de Preparação para 

Aposentadoria é uma das sugestões. O indivíduo ao chegar perto da aposentadoria tem alguns 
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temores, algumas preocupações e questões próprias da sua idade, e querem ter um espaço para 

discuti-las, conhecê-las e se prepararem para o momento crucial do corte do vínculo com um 

ambiente onde ficaram ligados há 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Algo que melhore o clima e 

alivie as tensões da idade.  

 “Espero assim, aquela preparação pra aposentadoria”  (SERVIDOR 09) 

“É, eu acho que seriam políticas voltadas, não assistencialistas, né? Mas, uma que desse realmente 

mais atenção. É verificar. Porque, cada caso é um caso. Às vezes, tem... uma pessoa tem uma necessidade 

maior que a outra em relação a horário. Tem uma necessidade maior que a outra em relação a tempo, a 

condição de trabalho, embora seja útil para o trabalho. Teria que ter um, um pensamento diferenciado. É 

como se, dando o exemplo do futebol, você não pode dar uma carga pra um jogador que tá com 32 anos, 35 

anos, igual a uma carga que você dá pra um garoto que tá com 20, 19 anos.”  (SERVIDOR 10) 

Ações como esta tendem a trazer um retorno altamente positivo para uma organização em todos 

os sentidos. 

6.4.2.6 Comunicação 

Juntamente com a subcategoria Saúde, abordada no item 6.4.2.1, a Comunicação foi 

diagnosticada nesta pesquisa como o ponto fundamental a ser trabalhado pelo IBGE. Conforme 

apontou o item 6.4.1, que tratou da categoria Expectativas, das 41 pessoas entrevistadas que 

responderam o item referente às razões de não se conhecer a política de recursos humanos, 26 

informaram não terem acesso, o que representa aproximadamente 63% dos entrevistados. E 12% 

afirmaram que não existe política, além de 22% que disseram não conhecer por não terem 

interesse (o que não se justifica, dado que, quando há uma divulgação ampla, ainda que não haja 

interesse, o conhecimento da informação é absorvido naturalmente). Seguem os pontos 

destacados pelos entrevistados: 

- Política de divulgação de informações; 

- Falta de acesso às políticas de RH e outras políticas; 

- Falta de clareza nas políticas; de transparecia; 

- Ênfase no dever e pouca divulgação dos benefícios; 
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- Debates, palestras, conversas; diálogo; 

- Ibegeando. 

A demanda por comunicação é muito enfatizada pelos entrevistados. Eles são categóricos ao 

tratar das deficiências neste setor: 

 “Não. Ah... é que na verdade a gente não tem nem acesso às políticas de recursos humanos da 

casa. Nenhuma, né? Aliás, eu não sei se a casa tem políticas de recursos humanos. Acho um setor nosso 

muito... você não tem, o você não vê empenho... ou não chega pra gente nenhuma (...) não tem divulgação... 

ou não tem mesmo.” (SERVIDOR 08) 

 “Não vejo porque não são claras. Às vezes, é... eles falam muito, dá..., dá..., dá... de que tão, é... 

fazendo políticas voltadas pra isso. Mas eu não vejo ação nenhuma real quanto a isso. Eu vejo muito 

discurso e pouca prática, na, na, na execução das idéias” (SERVIDOR 10) 

“Eu, é... porque é o que eu tava te falando. É uma caixa preta, né? A gente não tem um acesso 

muito visível do que pode ser oferecido. Você, ó, pelo que eu sinto, recursos humanos aqui, acho que tá 

meio pra... pra..., meio pra baixo. (...) eu acho que deveria ter uma política de mais visibilidade. Eu acho que 

é até o novo que tá aqui não sabe direito o quê que tem... A gente que tá antigo aqui não sabe. Eu acho que é 

uma caixa preta, tá? E até o acesso eu acho que é até meio complicado, tá?” (SERVIDOR 11) 

  “Não. No IBGE a gente não conhece nada. Porque aqui a comunicação interna não existe.” 

(SERVIDOR 41) 

É importante destacar algumas expressões utilizadas pelos entrevistados, como: “caixa-preta”; 

“falta de transparência”; “a gente não sabe de nada”; “aqui a comunicação interna não existe”. 

Essas palavras demonstram um problema que causa importante insatisfação entres os servidores. 

A falta de comunicação intraorganizacional foi apontada como um dos problemas no IBGE. Ao 

se transportar para o tema do envelhecimento dentro da organização, esses nós no diálogo 

provocam desestímulo nos servidores. Os servidores em final de carreira se sentem preteridos, 

deixados de lado, desprestigiado por não serem participados das questões da instituição. A falta 

de comunicação produz um sentimento de descaso. 

Uma relação duradoura para dar certo deve ser baseada em diálogo, em clareza e confiança. A 

relação entre um servidor e a instituição pública é longa, duradoura e rotineira. A falta de 

abertura das informações gera desconfiança no servidor. Quanto mais antigo o servidor mais 
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decepcionado, mais desconfiado em relação à instituição. O que deveria ser o contrário: quanto 

mais antigo o servidor mais informado e inserido nos processos institucionais. 

Essa falta de participação nas questões da organização difundiu um sentimento de traição. Os 

servidores se sentem traídos, feridos. Logo, totalmente desmotivados, pois não têm segurança 

sobre o que está se passando de fato na empresa; quais são, de fato, as políticas que estão ou 

serão implementadas. E se ressentem, como afirmam, com o fato de serem mais informados sobre 

seus deveres do que de seus direitos. Muito cobrados e pouco retribuídos. 

“Acho que tem que ter mais informação. Porque um grande problema aqui do IBGE é que você não 

sabe do seu direito. Você sabe do seu dever, mas não sabe do seu direito.” (SERVIDOR 05) 

Investimento nos canais de comunicação é o ponto chave da política de recursos humanos, em 

especial as políticas voltadas para a elevação da idade média dos servidores. A questão do 

envelhecimento relacionado ao trabalho é algo ainda novo, muito pouco debatido. Portanto, o 

diálogo, a transparência e a aproximação da instituição com os servidores são essenciais. É 

mesmo uma forma de aprendizado: todos aprendendo juntos. O IBGE aprendendo a lidar com 

este novo perfil de servidores buscando as melhores práticas de gestão de RH e os servidores 

expondo seu ponto de vista e aprendendo também a se adaptar, como indivíduos ativos e ao 

mesmo tempo relativamente limitados pela sua condição etária. 

Diálogo: esta é a maior demanda dos servidores. A abertura do diálogo e uma maior divulgação 

das informações relativas às políticas de recursos humanos trariam mudança nas expectativas dos 

servidores. Conhecer o RH, sua realidade, até mesmo conhecer as dificuldades que permeiam a 

gestão de recursos humanos no setor público aumenta a segurança do servidor diante da 

organização. Aumenta a confiança. Melhora o clima organizacional. Reduz conflitos. 

 “Então, o que eu vejo que poderia vir a melhorar isto seria conversar mais com as pessoas. Não 

aquelas pessoas inflamadas, não aquelas pessoas que saem gritando na luta. Mas, aquelas pessoas mais 

sensatas. Que criasse, assim, uma comissão pra ver esse grau de satisfação. Entendeu? De uma maneira mais 

tranquila, mais cabeça. E chegar a um ponto comum.” (SERVIDOR 07) 

Alguns entrevistados chegaram a citar o Ibegeando, canal de comunicação, via intranet, criado há 

poucos anos por iniciativa da CRH, que visa ampliar a comunicação entre o ibegeano (como se 

denominam os servidores do IBGE) e a direção. Neste sitio são difundidas as principais 
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informações de interesse relativas a recursos humanos como normas, avisos, linkings para outros 

portais relacionados, entre outros. Porém, o principal uso do sitio feito pelos servidores é o acesso 

ao controle do banco de horas (ponto eletrônico). O que é um uso muito restrito. A sugestão é que 

tornem o sitio mais amigável, com informações mais substanciais que gerem interesse dos 

servidores. 

 “Tem essa coisa agora desse Ibegeando aí, pra gente ver, coisas e tal. Olhar lá. Mas a maioria das 

pessoas não vê aquilo ali. Eu acesso pra ver o SECAF e só, mais nada. Vamos ver, se tiver alguma coisa ali 

de interesse, de interesse eu realmente não...”. (SERVIDOR 15) 

Comunicação: ponto chave na melhoria da qualidade de vida no trabalho. O acesso a informação 

faz com que todos se sintam mais seguros e valorizados. E deve ser uma via de mão dupla. 

Comunicação significa diálogo. A organização deve estar aberta não só para informar, para dar 

clareza às suas ações, mas também para ouvir as sugestões e questionamentos dos trabalhadores. 

Em função da modificação do perfil etário, da mudança social que acontece de fora pra dentro da 

organização, o diálogo, a troca de experiências, de informações pode ser uma forte ferramenta 

para o crescimento, modernização e desenvolvimento organizacional. Pode ser o caminho para a 

construção do IBGE do futuro alinhado às mais modernas tendências sociais. 

6.5 Análise da Entrevista com Gestor da CRH 

Ao se realizar a entrevista com a Coordenação de Recursos Humanos do IBGE buscou-se 

identificar a percepção desta frente às expectativas dos servidores. E quais ações de políticas de 

RH estão sendo articuladas em função da elevação da idade média dos servidores.  

A estrutura deste item segue o padrão do item 6.4, a partir das subcategorias da categoria 

Políticas de Recursos Humanos, aborda os pontos principais destacados pela CRH. 

6.5.1 Olhar sobre a Saúde 

A análise das expectativas dos servidores no item 6.4 evidenciou uma generalizada insatisfação 

dos entrevistados com a área de medicina do trabalho no IBGE. A Saúde é a maior preocupação 

dos servidores, tendo como foco a elevação da idade média do quadro de trabalhadores do IBGE. 

Quanto mais velhos maior a necessidade de cuidados com a saúde, maior a incidência de 
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doenças, e maior o absenteísmo justificados por atestados médicos. Em relação a este tema, 

seguem os pontos de destaque: 

- Competência para cuidar da saúde (delimitação da área de atuação/responsabilidade do IBGE); 

- Exame médico periódico – e suas comprovações; orientação; necessidade de continuidade; 2010 

novo exame; 

- Banco de dados – base para criar programas de saúde direcionados; 

- Sistemas informatizados (afastamentos, doenças, etc..) 

- Aumento do número de afastamentos por saúde – consequência da catraca. Agora há o registro 

que antes não havia; 

- Vacinação antigripe; 

- Política do governo em relação à área de saúde (central de saúde para servidores federais); 

A CRH logo de início reconhece as dificuldades que a instituição e seus servidores têm 

enfrentado na área de saúde. Reconhece que existe uma insatisfação generalizada que deve ser 

trabalhada pelo setor de RH. Porém, também é veemente em mostrar o seu ponto de vista de que 

as questões relativas à área da saúde do individuo não são de exclusiva responsabilidade da 

organização. Para a CRH está havendo uma confusão sobre o que é ou não competência do 

IBGE. Qual parcela da responsabilidade pela saúde cabe ao IBGE e qual cabe ao próprio servidor 

em procurar os meios para se cuidar. 

Ela avalia que a responsabilidade do IBGE se dá apenas nos limites que abrangem a medicina do 

trabalho, ou seja, as questões de saúde que estão relacionadas à atividade laboral, o cuidado com 

a saúde do servidor no que tange os males causados pela rotina de trabalho, ou os reflexos que as 

doenças de seus trabalhadores podem gerar na qualidade da produção da empresa. 

Para ela, o servidor do IBGE, em parte tem razão, há muitas coisas a serem melhoradas acerca da 

saúde. Contudo, também há demandas que são de responsabilidade do servidor e que ele deve 



 151 

resolver junto aos planos de saúde ou hospitais públicos. Que não cabe ao médico do trabalho 

fazer atendimentos de rotina. 

“A primeira preocupação é com a saúde, né? (...). Ah, as pessoas estão envelhecendo e ninguém 

cuida da saúde do pessoal e fica essa confusão. Na verdade a gente tem uma preocupação com a questão da 

saúde das pessoas, é obvio que a gente sabe que as pessoas mais velhas tendem a ter mais doenças de saúde, 

isso é natural. Mas também tem uma confusão por parte dos servidores de como enxergar essa questão da 

saúde dentro da empresa. Quer dizer: as pessoas confundem um pouco a questão da saúde do trabalho com a 

saúde no geral, entendeu?” (GESTOR CRH) 

“(...) os servidores não podem confundir de que a gente aqui não tem um atendimento médico de 

assistência médica. Isso é feito pelos planos de saúde, pelos hospitais... As pessoas têm que ter o 

acompanhamento médico particular... próprio individual. A competência da área de saúde do IBGE, não é 

assistência médica. É cuidar da questão médica no trabalho. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que a 

gente tem que fazer é programas de prevenção das doenças.” (GESTOR CRH) 

Apesar de ter uma visão diferenciada sobre a forma como devem ser encaradas as questões de 

saúde no IBGE, ela tem a percepção de que são necessárias ações concretas para melhorar a 

qualidade da saúde do servidor, especialmente pelo fato de que estão envelhecendo e que a saúde 

tende a ficar mais frágil e esta fragilidade pode refletir na atividade laboral, no processo 

produtivo. 

Uma das ações em destaque é o Exame Médico Periódico, que era feito rotineiramente há muitos 

anos, e que precisava ser retomado. 

“E o trabalho tá impactando ela melhorar ou piorar de saúde... em ter mais ou menos problemas 

(...) Uma das principais ações é o exame médico periódico. Que a gente não fazia há milhões de anos... há 

muitos anos que não era feito”. (GESTOR CRH) 

No ano de 2006 o IBGE, numa tentativa de retomar os Exames Periódicos, convocou todos os 

seus funcionários para participarem desta ação. Houve pessoas que não participaram, porém, 

pode-se considerar que teve uma boa aceitação. O objetivo era avaliar como andava a saúde de 

seus trabalhadores e formar um banco de informações que servissem de base para futuras 

implementações de programas com foco específico. 

“Em 2006 a gente fez um. Então todos os funcionários foram convocados a fazer os exames. Nem 

todos fizeram. Mas a grande maioria fez. A gente teve um resultado desse periódico que comprovou muitas 
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dessas coisas que de fato a gente tem um número relativamente elevado de gente que tem hipertensão 

arterial, que tem diabetes, enfim, tipos de doenças que são características da questão da idade... (...). O 

exame periódico é uma excelente ferramenta pra gente trabalhar.” (GESTOR CRH) 

“Só que a gente fez em 2006 e depois a gente não conseguiu dar continuidade. Não conseguiu fazer 

em 2007, 2008, 2009. Tá previsto que a gente faça agora em 2010.” (GESTOR CRH) 

Em 2007, 2008 e 2009 não foi possível dar continuidade aos Exames Periódicos. As razões para 

o ocorrido são várias, em especial a falta de recursos para investimento nesta ação. O segundo 

empecilho é a própria falta de estrutura do setor de saúde. Com muitos médicos se aposentado, ou 

em vias de se aposentar, não há pessoal preparado para pensar, organizar, implementar os 

programas de saúde. Para sanear a ausência de médicos pertencentes ao quadro, o IBGE 

promoveu a contratação de médicos terceirizados. Estas contratações fazem com que se reduza a 

carga de trabalho dos médicos de carreira, podendo estes, com mais tempo, se ocuparem de 

pensar nos projetos para a área de saúde. Um outro ponto relevante acerca dos Exames Médicos 

Periódicos é que, em 2009, o governo federal instituiu a obrigatoriedade de exames periódicos 

para todos os órgãos públicos. Para tal, espera-se que este disponibilize mais recursos para esse 

tipo de despesa. 

“Pelo custo. Pela dificuldade, da própria área de saúde que tem cada vez mais um número reduzido 

de profissionais pra trabalhar. (...). Que a gente teve um número de aposentadorias grande nesse período. O 

atendimento nas unidades ficou muito precário. Aí só no ano passado que a gente conseguiu contratar 

médicos terceirizados. Então, os médicos que a gente ainda tem do quadro, acabaram ficando mais livres. E 

justamente, pra pensar nesses projetos de exame periódico, de prevenção (...). A partir do ano passado, o 

governo editou uma norma que torna obrigatório o exame periódico para todos os órgãos públicos.”  

(GESTOR CRH) 

Ao se conseguir uma continuidade no programa de exames periódicos, será possível ter um banco 

de dados atualizado, contendo um histórico, um mapa, sobre a saúde dos servidores do IBGE. 

Com este mapa em mãos será possível ter um direcionamento mais eficiente nas políticas de 

saúde do trabalho. 

“A gente tem que pegar todos esses resultados dos exames periódicos. A gente tá trabalhando para 

que esses resultados estejam todos no sistema. Então, pra a gente ter um acesso rápido aos resultados. Para 

conseguir fazer as planilhas, relatórios. Enfim, ter esses dados de forma organizada. Para começar a pensar 
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em que tipo de projeto, que tipo de programa a gente pode fazer de prevenção, pra essas coisas se 

amenizarem”. (GESTOR CRH) 

Outra ação destacada pela Coordenadora de RH do IBGE é o programa de vacinação antigripe. 

Entretanto, afirma que ainda há muitos servidores que não aderem a campanha de vacinação. É 

importante frisar que a campanha anual de vacinação está conseguindo manter uma continuidade, 

dado que em 2010 será o sexto ano que ela é feita. Isto é importante para se estabelecer uma 

relação de segurança entre a instituição e o trabalhador. 

 “Esse ano vai ser o sexto ano, 2010, que a gente faz a campanha de vacinação antigripal. 

Infelizmente não são todos os servidores que aderem a vacinação, teve muita gente que, que não faz... ou... 

ou por que não acredita ou por que tem medo...”. (GESTOR CRH) 

Existe um grande conflito entre o que os servidores pensam sobre a área de saúde e suas 

deficiências e o que a CRH pode oferecer. Segundo a CRH existem muitas barreiras para sua 

atuação. Existe um limite onde ela pode transitar dado que está vinculada ao pensamento, às 

ações determinadas pelo governo federal. Ela destacou que existe uma Política de governo 

traçada para área de saúde. Nela há uma constante restrição para a implementação de concursos 

públicos para novos médicos e ainda, existe um pensamento de que no futuro não deverá mais 

haver setores descentralizados de saúde dentro dos órgãos. Os servidores deverão, quando 

necessitarem de serviços relativos à medicina do trabalho, recorrer a um setor médico 

centralizado, que deverá ser criado, que tratará da saúde de servidores federais, independente da 

instituição a qual pertençam. 

“Mas a gente tem um problema, como eu te falei, que é de pessoal. Da área de saúde 

especificamente... esse problema do envelhecimento é patente, assim. Praticamente todos os médicos que eu 

tenho no quadro já podem se aposentar. Já tem idade pra se aposentar. E a gente não teve reposição ao longo 

desse período todo...”. (GESTOR CRH) 

 “Os médicos, de alguma forma a gente já repôs, por contratação, terceirizado. Não sei se pros 

outros profissionais a gente vai ter que acabar ter que adotando esse caminho. (...) a gente já pediu pra o 

governo um concurso específico na área de saúde. E o governo não autorizou. Ele não quer. A política atual, 

pelo menos desse governo atual, ele não quer que o órgão contrate profissionais específicos da área de 

saúde. Eles querem montar pólos de atendimento de saúde, mesmo como é pro INSS.” (GESTOR CRH) 
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A elevação dos registros de afastamentos por saúde foi outro ponto destacado pela coordenadora. 

Para ela isto é reflexo não só do envelhecimento do quadro, mais também da política de 

implementação do sistema de controle de ponto eletrônico. A implementação do sistema obrigou 

que se fizessem os registros, fossem formalizadas as ausências, coisa que antes não se fazia com 

tanta frequência, ou melhor, era feito informalmente. Além disso, reconhece que o controle 

afetou bastante o emocional de muitos servidores, principalmente aqueles em fim de carreira. 

Alguns se sentem presos, sufocados, angustiados, magoados e desenvolvem patologias por isso. 

“A gente tem muito afastamento por saúde. A questão, não tenho dúvida nenhuma de que a questão 

da catraca piorou isso mais ainda.” (GESTOR CRH) 

“Na verdade, antes, como não tinha a catraca, não tinha registro. Então, você ficava doente um dia, 

você ligava pro chefe. O chefe não te... hoje não vou trabalhar. Tudo bem, não trazia atestado nenhum. E 

você ia trabalhar no dia seguinte, assinava o ponto, como se tivesse trabalhado normalmente.  

Quando entrou a catraca, você não pode fazer isso. Ou seja, se você realmente não vier você vai ter 

que procurar um médico, vai ter que pedir um atestado médico pra ele, ou você vai ter que compensar. 

Então o número de atestados de atendimento na área de saúde aumentou muita coisa. Sei lá... é uma coisa 

absurda”. (GESTOR CRH)  

A implantação do SECAF afetou diretamente a questão da saúde, na medida que, somado aos 

sistemas de saúde, ele força a alimentação do banco de dados com informações relevantes à 

saúde do servidor.  

O tema da saúde do servidor é bastante complexo.  Neste item o destaque se dá para o fato de 

haver uma necessidade primeira de delimitação clara das competências cabíveis ao IBGE e ao 

servidor. É preciso que a regra fique mais clara. Afinal, a quem cabe qual responsabilidade sobre 

a saúde do servidor? Isso posto já se daria um grande passo para iniciar as discussões sobre quais 

ações demandadas são viáveis, e quais podem trazer melhores retornos a organização. 

Está claro que servidores mais velhos demandam mais atenção na área de saúde. A instituição, na 

voz da CRH, afirma ter planos para a melhoria no setor de medicina do trabalho. Porém, isto só 

poderá ser verificado no decorrer dos anos.  
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6.5.2 Olhar sobre a Estrutura 

Nesta subcategoria, o ponto de destaque da entrevista com a coordenadora é o Sistema Eletrônico 

de Controle de Acesso e de Frequência (SECAF). Este sistema ao ser introduzido promoveu uma 

onda de insatisfação entre os servidores, em especial os servidores mais antigos. Tendo usufruído 

muitos anos da liberdade de administrar o seu tempo, muitos adaptaram suas vidas a uma 

realidade mais flexível. Quando da introdução da ferramenta de controle muitos declararam 

estarem magoados, como se tivessem sido traídos pela empresa. Para alguns, o chamado 

“controle excessivo” motivou até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças. Muitos 

afirmaram que ficam doentes por se sentirem aprisionados. 

- Dificuldades na adaptação ao Sistema Eletrônico de Controle de Acesso e de Frequência 

(SECAF) – choque de ordem. 

A instituição tem ciência desta reação adversa. Que é bem menor nos servidores com menos 

tempo de casa e menos idade. Para estes a adaptação, aparentemente, foi menos dolorosa. Quanto 

mais antigo o servidor, mais avesso ao modelo de controle implantado. Esta insatisfação vai se 

refletir no ambiente de trabalho. 

“Sim. Eu acho que é verdade. Mais nervosas, mais tensas. Não estavam acostumadas com a coisa 

então ficam angustiadas, ficam desesperadas. Acham que tão presas aqui dentro. Que não podem sair, que 

não podem mais nada. (...) Aí eu acho que essa questão da idade. Eu acho que isso afetou o pessoal que é 

mais velho sim. Porque estava acostumado com um, uma rotina, um comportamento, uma liberdade que, de 

repente, da noite para o dia, acabou.” (GESTOR CRH) 

“É, tem um pouco esse discurso sim. Agora, eu acho que também tem uma coisa que as pessoas 

também não podem negar que, do jeito que era antes também tava, tava vergonhoso aqui. Tinha gente que 

nem aparecia (...). Acho que no início o bom acaba pagando pelo pecador, mas não tinha muita saída não. 

Acho que tinha que ter um choque de ordem.” (GESTOR CRH) 

Partindo em defesa do sistema de controle, afirma que, decorridos três anos de implantação, já 

estão todos adaptados, salvo alguns poucos pontos de resistência. E complementa lembrando a 

necessidade de se aplicar medidas restritivas fortes, como ela mesma denomina, um “choque de 

ordem”, para trazer os servidores para uma regularidade no comparecimento ao trabalho. Porém, 

reconhece que “o bom paga pelo pecador”, ou seja, há restrições firmes que visavam atingir 
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aqueles que se excediam e abusavam da liberdade que vigia à época, porém, muitos “bons” foram 

fortemente prejudicados com o novo posicionamento da instituição. Apesar disso, declara não 

haver alternativa, o jeito é se adaptarem. Ou seja, com o tempo tudo acaba virando hábito e passa 

a ser normal para todos. 

6.5.3 Olhar sobre a Carreira 

Os pontos principais abordados que permeiam o tema Carreira, são: 

- Concursos públicos X contrato temporário; 

- Escalonamento – planejamento da entrada de novos servidores; 

- Cursos, treinamentos, capacitação, educação à distância; 

- Gestão por Competências; 

- Busca da melhor alocação dos servidores 

O grande volume de contratos temporários foi bastante criticado por alguns servidores 

entrevistados. O temor pela perda do conhecimento construído, o custo ocasionado pela grande 

rotatividade de trabalhadores contratados por um curto período de tempo, e a redução gradativa 

do quadro de servidores permanentes, são preocupações recorrentes. Com o envelhecimento do 

quadro e a expectativa de um grande número de aposentadorias para os próximos dois anos, vem 

a tona a questão do formato de configuração do quadro de trabalhadores da instituição. Somando-

se a isso, as novas tecnologias, os novos formatos para as pesquisas, levam à necessidade de 

pensar também quais os tipos de trabalhadores que deverão ocupar que funções, não só para 

atender as necessidades de hoje, mas, principalmente, as de longo prazo, para os próximos 10 ou 

20 anos. Afinal, quando se promove concurso público para preenchimento de quadro efetivo 

deve-se considerar que este aprovado irá fazer parte do quadro institucional por pelo menos 30 

anos. Então, como será que se fará pesquisas daqui à 30 anos?  

O tema da contratação de servidores, realização de concursos e estruturação do quadro não pode 

ser avaliado apenas considerando uma necessidade momentânea. Médio e longo prazos devem 
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ser minuciosamente estudados, para que, uma solução impensada que resolva questões pontuais 

atuais, não venha a causar danos futuros. 

Para a coordenadora a questão do conflito entre concurso público e contratação temporária 

precisa ser estudada e vê como uma solução o ponto de equilíbrio. Ou seja, encontrar o número 

ideal, a proporção ideal para a alocação de trabalhadores efetivos e temporários. 

Considerando o envelhecimento do servidor, acredita ser necessário sim haver um determinado 

número de trabalhadores regidos por contrato temporário. O trabalho exigido pela maioria das 

pesquisas é de ir à campo, ir à rua. Exige um esforço físico, um desgaste que, com o tempo, vai se 

tornando difícil para o servidor mais velho. Ou seja, ele, quando jovem, entra na instituição para 

coletar dados no campo, porém, 20 anos depois esse trabalho fica mais complicado. Chegando à 

30 anos de serviço, com 50, 60 anos de idade, já é um esforço grande caminhar, subir e descer 

ruas. O que se faz com muito mais agilidade aos 20 anos de idade.  

 “A questão da rede, assim. Isso é uma discussão que já vem rolando no IBGE há muito tempo. 

Tem gente que acha que a rede tem que ser do jeito e ela tá hoje. Com contratados por tempo determinado 

(...). Tem gente que acha que não, que tem que ser a gente do quadro. Eu acho que (...) o ideal talvez não 

seja nem uma coisa nem outra. Um meio termo no sentido assim. Eu acho que se você pega uma pessoa, faz 

um concurso pra botar na rede, daqui a vinte anos esse cara não aguenta mais andar no sol, no calor, subir 

morro, fazer coleta. Então, não faz muito sentido. Uma outra coisa é que eu acho assim: a tecnologia hoje tá 

mudando. Não sei se vou, daqui a vinte anos, eu vou precisar ter alguém na rua batendo na porta das pessoas 

pra fazer coleta. Não sei. Provavelmente não. Vai fazer pelo computador, pela televisão, pelo telefone... sei 

lá.” (GESTOR CRH)  

A entrevistada destaca que, em relação aos concursos públicos, o governo tem dado prioridade 

aos concursos de nível superior, restringindo as autorizações para nível médio. Mais uma razão 

para se recorrer aos contratos temporários. 

 “E pro quadro mesmo de pessoal médio das Unidades Estaduais em geral, o que a gente tem visto 

do governo é uma tendência de só abrir concurso de nível superior. A gente já pediu também concurso de 

nível médio pra área administrativa (...) pra cobrir as agências e coisa e tal (...). E o governo não abre.” 

(GESTOR CRH)  

O mais importante sobre este assunto é a necessidade de se buscar uma regularidade na 

contratação e realização de concursos. Um escalonamento. O IBGE ficou um período de 17 anos 
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sem realizar concursos, isto ocasionou, segundo a coordenadora, um grande vácuo. Um grande 

problema institucional, dado que causa um engessamento, uma falta de renovação da instituição. 

Um envelhecimento de idéias. 

“Agora, o que eu acho principal em relação a essa coisa das contratações é que a gente tenha um 

planejamento que não se fique como a gente ficou. 17 anos sem ter um concurso público. Isso é mortal! O 

nó que a gente tem hoje no IBGE é por causa disso. (...) Então, as pessoas envelheceram, não entrou 

ninguém nesse período... aí, não se teve esse troca, oxigenar (...). E aí, o primeiro concurso você vai, daí um 

choque de geração, porque... é confuso mesmo. Uma coisa de gente nova com outra cabeça, outra 

mentalidade, encontrando gente que tá aqui há 20, 30 anos que pensa diferente.” (GESTOR CRH)  

A questão do treinamento, capacitação, atualização do corpo de funcionários também é citada. 

Reconhece como importante investir em formas de manutenção de um quadro de servidores 

atualizados. Principalmente, sabendo que eles irão envelhecer na empresa. Manter trabalhadores 

atualizados durante 30 anos é um desafio. E este investimento deve ser, não só na área técnica 

(área fim), historicamente mais favorecida, mas também na área meio, que dá o suporte 

necessário para a fluidez dos processos. Ela cita que um investimento relevante já tem sido feito 

nos gestores da empresa, mas reconhece que há muito trabalho a ser feito. Que é preciso 

desenvolver ferramentas de RH que avaliem e estruturem as necessidades de treinamento e 

capacitação exigidas pelas necessidades organizacionais. Atualmente, afirma a Coordenadora, a 

capacitação, em especial na área meio, depende mais do interesse do próprio servidor do que de 

uma demanda institucional. 

 “(...) a gente fez agora um investimento nos gestores. Fez cursos de gestão, fez MBA pra várias 

pessoas na área de gestão. Então a gente tá começando a cuidar um pouquinho melhor de pessoal de suporte. 

Porque também não adianta só na área fim ter os recursos, as capacitações todas, se a área meio que dá 

suporte (...)” (GESTOR CRH)  

 “(...) a ENCE tem lá os programas do PAT, de capacitação, não sei quê. Mas fica muito do... ou o 

próprio servidor toma a iniciativa de querer fazer alguma coisa, ou o chefe dele pensar nisso. Mas a gente de 

fato não tem um instrumento da área de recursos humanos que faça isso. Que faça o diagnóstico e que 

proponha ações de desenvolvimento pras pessoas.” (GESTOR CRH)  

“E que não necessariamente são os cursos. Tem outras formas de capacitação e desenvolvimento 

que não necessariamente são cursos. Você tem hoje com a educação à distância a gente também pretende 
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atingir o maior número possível de servidores. (...) Então, assim, a gente tá investindo nisso. Esse projeto, 

ele é importante para o IBGE.” (GESTOR CRH)  

Visando o melhor aproveitamento do trabalhador, a entrevista revela um investimento no 

programa de Gestão por Competências. O objetivo é viabilizar a alocação mais eficiente do 

servidor. Esta é uma demanda constante dos servidores: ser alocado num lugar mais pertinente à 

sua qualificação e ao seu interesse. 

“A gente tá implantando um processo de gestão por competências (...). Então, a gente espera que 

com isso a gente consiga efetivamente entender quais são as competências que se precisa pra desempenhar 

as atividades que a gente tem hoje, e conseguir medir que as pessoas que estão desempenhando as 

atividades hoje têm competências ou não. Pra poder desenvolver. (GESTOR CRH)  

Ter um processo estruturado de avaliação das competências e viabilidade de melhor alocação dos 

servidores pode determinar uma melhoria da qualidade de vida no trabalho, e como 

consequência, na qualidade do trabalho. Retornando a questão do envelhecimento do quadro, o 

trabalhador, ao longo de sua vida profissional, desenvolve-se, modifica suas competências, 

constrói novas competências e perde outras. Não é razoável que ele passe 30 anos ocupando o 

mesmo lugar, com a mesma função. É importante haver a possibilidade de movimentação, de 

busca por mantê-lo sempre no melhor lugar possível. 

As questões que envolvem a subcategoria Carreira são bastante complexas. Muitas das soluções 

permeiam searas que transcendem o poder organizacional, como alterações na legislação e 

elevação de custos para investimentos. Mas a existência de um debate amplo intrainstitucional é 

uma ação que deve ser posta em prática, pois dele poderão surgir boas idéias. 

6.5.4 Olhar sobre o Ambiente 

A melhoria do ambiente de trabalho, tão demandada pelos servidores, é um grande desafio para a 

organização. Neste ponto, dois itens são destaque na entrevista: o relacionamento interpessoal e 

as atividades “extralaborais”. 

- Problemas de relacionamento entre as pessoas; 

- Atividades extras – e suas dificuldades de implementação e outras dificuldades (ginástica 

laboral, coral, teatro, etc) 
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Lidar com pessoas é trabalhoso. Lidar com uma variedade de pessoas que têm demandas 

diversas, conflitos, anseios distintos exige flexibilidade e técnica da CRH de uma organização. O 

destaque que a Coordenadora dá neste item é para aquelas pessoas com dificuldades de 

relacionamento. Para ela, existem várias pessoas na instituição com grande dificuldade de se 

relacionar, o que influi no trabalho e no ambiente que ocupam. Não se adaptam, criam problemas 

aonde vão. E a organização não pode fechar os olhos para isso. Deve encontrar ferramentas para 

lidar com a situação, meios de capacitar essa pessoa para o relacionamento profissional saudável. 

Há que se imaginar que, trabalhando mais e mais anos, com a tendência de se ficar mais anos 

vinculados à instituição, é preciso fazer com que esses anos a mais sejam mais frutíferos e menos 

conflituosos. Que o ambiente de trabalho seja acolhedor. 

“(...) Agora, a gente tem problemas de relacionamento entre as pessoas. A gente tem gente que não 

sabe se relacionar. Que cria problemas em todas as áreas onde passou, que tem caso que ninguém aguenta 

lidar com aquela pessoa. Essas pessoas precisam de uma atenção, precisam de uma capacitação nesse 

sentido.” (GESTOR CRH)  

O segundo ponto de destaque nesta subcategoria é a implementação de atividades que estejam 

fora da seara profissional. Essa é uma grande demanda dos servidores: atividades físicas e 

atividades de socialização. O desejo destes é tornar o ambiente de trabalho mais agradável, 

partindo do princípio que é o local onde o indivíduo passa grande parte de sua vida. Mais de 1/3 

do dia do trabalhador está comprometido com o trabalho. 

Os servidores demandam por ginástica laboral e atividades culturais. A coordenação, por seu 

turno, enfatiza que existe uma dificuldade burocrática em se atender essa demanda. Além do 

custo, esse tipo de despesa não diretamente relacionada à atividade fim da empresa é de difícil 

justificativa. Há exigências legais que travam o processo de implementação destas ações. E ainda, 

lembra que em algumas unidades existem iniciativas que têm dado certo, como o Coral do IBGE, 

ou mesmo a ginástica laboral; aulas de dança, entre outros. Porém, estas atividades são de 

iniciativa dos próprios funcionários. Um funcionário que é maestro se voluntariou a dirigir o 

coral, um funcionário que é formado em educação física promove a ginástica, e assim por diante. 

A instituição apenas permite que as atividades sejam feitas dentro das suas instalações e as 

incentiva, dentro do possível. Porém, não tem como investir nelas. 
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“É... que querem ter um coral, mas aí não tem. Tem que pagar um maestro. Como é que paga um 

maestro? Não, não pode. (...) Onde a gente tem as iniciativas é porque você tem algum servidor que faz, que 

quer fazer, que quer contribuir, então, é um pouco assim.” (GESTOR CRH)  

“O projeto de ginástica laboral é uma coisa que a gente quer fazer. A gente fez um teste. Um teste 

só pra ver como é que ia ser a receptividade das pessoas. Se elas iam gostar, se iam aderir, se iam não sei o 

quê. (...) a gente conseguiu contratar aquilo porque a gente fez um teste. Foi um mês só.” (GESTOR CRH) 

“(...) e aí a gente conseguiu contratar fora do limite da licitação. No limite. Que eu não consigo. Se 

for pra fazer pra todo mundo, não vai ficar naquele limite. Valor. Então eu vou ter que fazer uma licitação.” 

(GESTOR CRH)  

 “(...) Mas não. É custo. Não pode. Não sei o que! Aí começa um outro tipo de coisa que tá na 

legislação que a gente tem que ser super criativo pra conseguir fugir de certas coisas. Aí na ginástica laboral 

a gente tá tentando. A gente ainda não desistiu não. Até porque, o teste revelou que as pessoas querem. 

Querem, gostaram, participaram.” (GESTOR CRH)  

Desta entrevista percebe-se que diante das restrições gerenciais a melhor solução para atender a 

demanda dos servidores por atividades sociais e físicas seria a promoção de parcerias. O diálogo 

entre IBGE/CRH e os servidores é necessário para ouvir sugestões, encontrar voluntários, 

organizar as atividades. Envolvendo, promovendo a participação de todos. Este talvez seja o 

caminho mais viável para a implementação das atividades.  

Os benefícios da introdução de atividades físicas e culturais para a saúde e qualidade de vida no 

trabalho influenciam diretamente a relação trabalhador-organização. Consequentemente, 

melhoram o desenvolvimento organizacional, a qualidade do trabalho realizado, reduz as queixas 

no setor de saúde, entre outros benefícios.   

6.5.5 Olhar sobre os Benefícios 

- PPA 

Principal benefício que tem sido objeto de estudo da organização com foco no quadro de 

servidores com idade elevada é o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA). O RH do 

IBGE reconhece o grande contingente de servidores com tempo de serviço e idade próximos da 

aposentadoria. Às portas da aposentadoria este servidor que dedicou 30, 35, 40 anos de sua vida 
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ao trabalho no IBGE, agora precisa ir embora. Muitos não estão preparados para isso. Não sabem 

o que fazer, como serão suas vidas sem a rotina de trabalho diário.  

Aposentar-se não é uma simples mudança de situação jurídico-profissional. O processo de 

aposentadoria é mais um rito de passagem na vida do indivíduo. Implica uma mudança radical na 

vida das pessoas, e no caso dos servidores do IBGE não é apenas uma questão de se afastar da 

rotina de trabalho, implica também uma redução substancial dos seus rendimentos, e ainda tem os 

reflexos psicológicos. Receber a aposentadoria é para muitos como receber um certificado de que 

está velho. É um momento delicado, que atinge a sensibilidade do indivíduo. 

Quando a empresa está ciente disto pode envidar esforços para facilitar este processo. Auxiliar o 

trabalhador, orientar, mostrar opções. Isto é feito pelo PPA. 

“Programa de Preparação para a aposentadoria. (...) A gente já tem pensado nisso há um tempo, e a 

gente já tá contratando uma consultoria especializada nisso pra depois ver se a gente consegue fazer com 

ela. (...) Então, a gente tá querendo ver se esse ano a gente já tá com um projeto piloto pra ver como é que as 

coisas funcionam aqui no IBGE e a gente tocar isso pra frente. (...). E a gente sabe que tem muita gente que 

não faz... que não sabe o quê que vai fazer da vida. Que trabalha a vida inteira, 35 anos, 30 anos, e fica meio 

desesperado mesmo. E aí a gente tá com esse projeto. Que a gente acha que vai ser super importante pras 

pessoas que para se preparar em todos os aspectos. No aspecto psicológico (...). É o aspecto financeiro (...)”. 

(GESTOR CRH)  

Com a implementação do PPA, o IBGE visa apresentar ao servidor alternativas de vida. Pois, se 

aposentar traz perdas. Porém, há ganhos de vida que podem vir a compensar as perdas. Além 

disso, o plano também pode expor que existe a possibilidade para os que querem ficar 

trabalhando até 70 anos de idade. Os ganhos que eles têm. Para que, ficando na empresa, o façam 

com o objetivo de contribuir. Continuem trabalhando caso se sintam realizados com isso. 

A coordenadora se mostra bastante otimista diante da possibilidade de implementação do projeto, 

dado que o público alvo é abundante na instituição. E, um trabalho direto com essas pessoas 

poderá refletir positivamente na dia-a-dia da empresa. 

“Então, a gente, bem... acho que vai ser um grande projeto que a gente tem que colocar em prática. 

Vai causar um impacto muito bom nos servidores. Eu acho que a gente precisa disso. De fato tem uma 

população mais... bem envelhecida.” (GESTOR CRH)  
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O PPA é uma demanda dos servidores. Neste ponto parece que existe convergência entre o que a 

organização pensa sobre o envelhecimento do seu quadro e o que os servidores esperam da 

organização. 

Cabe salientar que este projeto, como os demais já citados, como, por exemplo, o de ginástica 

laboral, está limitado ao estudo de viabilidade, às legislações, ao custo de implementação e 

licitações. 

6.5.6 Olhar sobre a Comunicação 

- Visão dos servidores sobre a CRH 

A comunicação falha é o grande nó identificado neste estudo acerca da relação IBGE-servidores-

envelhecimento. 

Nos últimos 30 anos, uma geração inteira foi criada, formada e amadurecida dentro da instituição. 

Uma geração inteira que hoje beira aos 30 anos de serviço compõe a maior parte do quadro de 

servidores. E junto com esta geração uma cultura de isolamento se consolidou. 

A relação CRH-servidores foi se tornando cada dia mais formal e distante, até chegar ao estágio 

atual. Para os servidores não existe recursos humanos no IBGE. O que há é, apenas, 

departamento pessoal, área de pagamento: um setor extremamente burocrático, pouco afeito às 

questões realmente humanas (das relações, do ambiente, da cultura, da saúde, da convivência, da 

realização). 

Por outro lado, segundo a Coordenadora, a CRH não está alheia a isto. Ela sabe que hoje anda 

desacreditada pelos seus servidores. 

“É... existe departamento de pessoal. É o que todo mundo fala, a gente sabe. Estamos 

absolutamente conscientes disso. Mas a gente vai tentando fazer um trabalho de formiguinha todo o dia, pra 

tentar ir mudando um pouco essa cara. A gente também tem que fazer um trabalho de formiguinha aqui 

dentro, internamente, com as pessoas que trabalham aqui, que atendem...” (GESTOR CRH)  

Mas deixa claro que, esta imagem não se formou agora, ela foi construída ao longo dos anos. 

Para esta geração que hoje é maioria no IBGE, esta imagem se formou em 30 anos de serviço. 
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Portanto, leva tempo para se mudar a cultura, transformar uma relação de total descrédito e 

decepção, em uma relação de confiança. 

“Não. Não. Não. A gente não se ilude. Tem que fazer aos poucos as pessoas entenderem isso. (...). 

Não foi da noite pro dia que a imagem ficou ruim. Essa imagem foi construída ao longo dos anos. E aí 

também não vou querer achar que eu vou estalar os meus dedos e da noite pro dia a CRH vai ser enxergada 

por todos os servidores do IBGE de forma diferente. (GESTOR CRH)  

Porém, reforça o seu discurso afirmando que está empenhada em modificar esta imagem de 

dentro pra fora. Mudando a atuação dos membros da CRH, e buscando canais de comunicação 

para viabilizar o diálogo ágil. O próprio portal da intranet “Ibegeando”, que é um canal de 

comunicação para o servidor obter informações sobre recursos humanos, é um exemplo de ação 

que foi criada visando a melhorar o diálogo dentro da organização. Entretanto, muitos servidores 

afirmam que o site é fraco e tem poucas informações interessantes. 

Comunicação é a palavra chave para se reduzir conflitos e aumentar a satisfação dos servidores 

no IBGE. A maior crítica feita pelos entrevistados é o fato de que “nunca se sabe de nada”. A 

CRH se defende afirmando que tem buscado transformar essa relação, reduzir a distância entre o 

que é demandado pelo servidor e o que a CRH pode oferecer, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida do trabalhador do IBGE. 

 

Neste item 6.5 foi feita a análise da entrevista realizada com a coordenadora de recursos humanos 

do IBGE em função das subcategorias estabelecidas na análise das entrevistas com os servidores. 

Fez-se um paralelo dos pontos abordados pelos servidores e dos pontos abordados pela 

coordenação. Assim, foi possível ver o que há de comum entre eles. E perceber que estão todos 

olhando na mesma direção, todos vendo as mesmas dificuldades. Porém, as dificuldades 

apresentadas pela CRH nesta entrevista parecem não serem percebidas, ou mesmo conhecidas 

pelos servidores. Talvez os graus de divergências e insatisfações diminuíssem caso o setor de RH 

se expusesse mais, desse mais clareza nas suas ações e mostrasse aos servidores as dificuldades 

que afirma enfrentar para implementar políticas novas.  
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“É matar um leão por dia, todo o dia. Sem contar todas as coisas. Administrativas, burocráticas, de 

pagamento, não que, que..., que a gente também não pode deixar de fazer. E que também dão um super 

trabalho. É um volume de coisas...” (GESTOR CRH)  

Deveria expor suas dificuldades com o custo, a escassez de recursos destinados ao investimento 

no capital humano, a dificuldade em mostrar que investir no bem-estar do trabalhador deve 

também ser uma prioridade organizacional.  

Fazer políticas de recursos humanos no serviço público, melhorar a qualidade de vida no trabalho 

do servidor público não é considerada prioridade pela sociedade, é “mordomia”. Fica, então, 

relegada ao segundo plano. Exige um grande suporte legal e autorizações orçamentárias. 

Diferente da iniciativa privada em que a direção da organização tem toda a liberdade de 

realização de projetos. 

A elevação da idade média dos servidores exige um importante esforço gerencial da CRH. Não 

apenas por estar vivendo um momento de transformação social, em que cada pessoa deverá 

trabalhar cada vez mais anos, estando mais tempo vinculadas à empresa. Mas, o grande 

empecilho a ser enfrentado pela CRH/IBGE é que ela não tem apenas que lidar com as novas 

questões associadas ao envelhecimento do quadro, mas que tem um lapso de anos sem 

investimento no setor de pessoal (independente da idade do servidor), que ocasionou a criação de 

uma geração inteira de servidores insatisfeitos, decepcionados e desmotivados. Esses servidores 

desmotivados e com muitos anos de serviço, agora têm lidado com a entrada de novos servidores 

a quem estão retransmitindo essa insatisfação. 

O papel da CRH é cuidar dos mais antigos, quebrar esse ciclo de insatisfação, modificar a forma 

de relacionamento do servidor com o IBGE, suprir as demandas pendentes para que a nova 

geração já em formação tenha um preparo melhor para enfrentar o futuro, para envelhecer com 

mais qualidade dentro do trabalho. 

 

Este capítulo tratou da análise do conteúdo das entrevistas com os servidores e com a 

coordenadora de recursos humanos do IBGE. Com a finalidade de responder a pergunta-

problema, identificando as expectativas dos servidores em relação às políticas de recursos 
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humanos em função da elevação da idade média destes servidores. Descreveu como foi o 

processo de coleta de dados e o contexto em que foi realizada. Apresentou o perfil dos servidores 

entrevistados e definiu as categorias de análise. Primeiro tratou da categoria Expectativas, e em 

seguida tratou da categoria Políticas de Recursos Humanos, que foi dividida em seis 

subcategorias (Saúde, Estrutura, Ambiente, Benefícios e Comunicação) para melhor analisar as 

informações obtidas nas entrevistas.  

A análise propriamente dita foi apresentada neste capítulo em dois grandes blocos: o primeiro 

considerou as categorias Expectativas e Políticas de RH tendo como base as entrevistas com os 

servidores; o segundo se aprofundou na entrevista com a Coordenadora de RH do IBGE, com 

foco nas políticas de recursos humanos da instituição. 

 O capítulo a seguir traz as conclusões e as sugestões para novas pesquisas. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Este capítulo tem por fim trazer as principais conclusões da pesquisa realizada e as sugestões para 

novas pesquisas. O estudo ao abordar o tema do envelhecimento populacional sob a perspectiva 

do trabalho visou enriquecer o debate sobre a tendência do aumento da esperança de vida do 

brasileiro e seu reflexo no mercado de trabalho. 

Este estudo não quer trazer soluções definitivas; ao contrário, quer provocar mais e mais 

questionamentos, para que, a partir daí, novas idéias surjam e o país se prepare apropriadamente 

para a estruturação de uma sociedade cujo perfil vem se modificando ano a ano. 

O Brasil não é mais um país eminentemente de jovens. A população adulta e idosa tem 

aumentado expressivamente. A participação do idoso na composição do povo brasileiro é cada 

vez mais forte. 

O destaque está em este indivíduo mais velho permanecer economicamente ativo e produtivo. Se 

há alguns anos um trabalhador por volta de 40 anos de idade se preocupava especialmente com 

sua aposentadoria, hoje ele está no auge de sua vida laboral, produzindo e disputando uma 

colocação no mercado de trabalho lado a lado com os jovens. Se aos 50 anos estava aposentado, 

hoje ainda é possível vislumbrar um horizonte profissional. 

Os motivos para se postergar a aposentadoria são vários. O principal é o financeiro. Tanto no 

setor público quanto no privado é possível encontrar casos de pessoas que, chegado o seu tempo, 

não se aposentam. Ou, quando se aposentam, procuram outras fontes de geração de renda, mesmo 

porque o valor das aposentadorias muitas vezes é bem inferior ao que recebem quando estão 

ativos. 

O ponto central deste trabalho é saber como este processo de envelhecimento populacional ocorre 

nas organizações, nas relações de trabalho. Como os trabalhadores percebem essa questão e como 

o setor responsável pela administração dos recursos humanos vê esse processo e se prepara para 

tal. Identificou como o processo vem ocorrendo dentro de uma organização pública federal 

brasileira, o IBGE, sabendo que esta instituição atualmente vivencia o fato de ter sofrido uma 

acentuada elevação na idade média de seus servidores, que, em sua maioria, está muito próxima 

de se aposentar, ou mesmo que já poderia estar aposentada e continua fazendo parte do quadro de 
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servidores ativos. Assim, juntando três vetores, envelhecimento populacional, administração de 

recursos humanos e administração pública, estudou-se o fenômeno. Delineando a pesquisa 

procurou-se responder à seguinte pergunta-problema: quais as expectativas dos servidores do 

IBGE em relação às políticas de recursos humanos que estão sendo implementadas pela 

Coordenação de Recursos Humanos do IBGE, em função da elevação da faixa etária de sua 

população de servidores? 

Sendo o aumento da esperança de vida e seus reflexos na gestão da força de trabalho um tema 

ainda pouco explorado e que permeia várias disciplinas, para responder a esta pergunta recorreu-

se a diversas informações sobre o tema. 

Inicialmente, este trabalho identificou na evolução dos estudos organizacionais as principais 

transformações no papel do setor de recursos humanos - que no início das primeiras teorias 

organizacionais tinha espaço restrito dentro das organizações, limitado ao chamado departamento 

pessoal, com controle de ponto e folha de pagamento, e ao longo dos anos foi se transformando 

em ferramenta estratégica, gerencial, estreitamente relacionada à direção das organizações, 

alinhada ao seu objetivo; deixando de ver o trabalhador como mais um número e passando a 

observá-lo como indivíduo, um agente carregado de subjetividade. Passa, então, a considerar a 

influência dessa carga subjetiva do trabalhador na produtividade organizacional. 

Sendo o campo de estudo uma fundação pública federal, verificar o processo de desenvolvimento 

do setor de recursos humanos dentro do serviço público foi um dos caminhos seguidos para 

melhor compreensão do contexto atual. À luz das diversas reformas administrativas adotadas no 

Brasil e das principais políticas adotadas para o setor público que se refletiram na administração 

de recursos humanos, partindo da Reforma Burocrática de 1930 até 2006 com o decreto 5707 que 

institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 

federal que regulamenta alguns dispositivos da lei 8112/90, pôde-se perceber algumas razões para 

a conformação da situação atual e vislumbrar os caminhos que o Estado esboça para o futuro. As 

reformas sempre, sob algum aspecto, tiveram o cuidado de tratar do servidor público. O fator 

principal que veio à tona nos últimos anos foi a reforma da previdência que, tendo como um dos 

pilares o aumento da expectativa de vida do brasileiro e a sustentabilidade do sistema 

previdenciário, instituiu várias regras para a aposentadoria do serviço público. Dentre estas regras 
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é destaque a elevação do prazo para aposentadoria, não apenas vinculado ao tempo de 

contribuição, mas também à idade do servidor público.  

A partir dos dados divulgados pelo IBGE referentes ao perfil da população brasileira, em especial 

os baseados no Censo Demográfico 2000, fundamentou-se a premissa de aumento da esperança 

de vida e da permanência no mercado de trabalho.  

O aumento da proporção de pessoas mais velhas na conformação da sociedade brasileira, e a 

melhoria na qualidade de vida da população, assim como a maior disseminação de informação e 

educação têm refletido também na expansão da participação socialmente ativa, da cidadania 

destes mais velhos. Nos últimos anos houve uma ampliação dos direitos positivados dos idosos 

brasileiros. Veja-se o Estatuto do Idoso. Os idosos não estão limitados a serem cuidados pela 

sociedade; eles estão se organizando na busca de seus direitos. E isto inclui seus direitos como 

trabalhadores. 

O IBGE foi escolhido como campo para estudo de caso. A partir de investigação feita dentro 

desta instituição obteve-se a resposta ao problema de pesquisa. Uma instituição pública com mais 

de 70 anos de fundação, que possui aproximadamente 7070 servidores estáveis ativos, dos quais 

cerca de 25% já possuem todos os requisitos necessários para a aposentadoria, acabou sendo 

bastante frutífera para espelhar a gestão de recursos humanos no setor público. Ele vivencia todas 

as dificuldades inerentes à gestão pública e, sofreu as consequências das várias políticas e 

reformas administrativas impetradas pelo Estado brasileiro ao longo dos anos. 

A pesquisa de campo cuja coleta de dados contou com uma série de entrevistas realizadas com 

servidores e com a coordenadora de recursos humanos do IBGE, além das pesquisas 

documentais, proporcionou um grande e variado número de informações. Apesar de se tratar de 

estudo de caso, de uma realidade particular, as informações obtidas são relevantes no que tange 

ao estudo dos processos de recursos humanos dentro do setor público brasileiro. 

Para responder à pergunta, cabe esclarecer dois pontos principais: o primeiro, a falta de visão do 

que é política de recursos humanos para servidores mais velhos, tanto do ponto de vista da 

organização quanto do servidor; segundo, a dificuldade de se pensar em envelhecer, tanto pra 

quem já tem certa idade quanto pra quem ainda é jovem. 
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Política de recursos humanos para um quadro de servidores com idade média elevada parece algo 

complexo. Tão complexo que a própria instituição não soube identificá-las facilmente. Aliás, 

existem várias ações, várias políticas em processo de implementação ou sendo planejadas para o 

futuro, porém a instituição não tem clareza em denominá-las, em classificá-las. É evidente que há 

um quadro envelhecido, um grande lapso de gerações, e um pequeno grupo de servidores mais 

novos. O IBGE tem buscado com o governo autorizações para fazer novos concursos públicos 

para renovação do quadro; está preocupado com a área da saúde, dado que os servidores mais 

antigos demandam mais deste setor; está avaliando a viabilidade de implementação do projeto de 

PPA; está procurando infundir uma mudança de cultura na rotina de trabalho vivenciada durante 

anos pelos servidores antigos (com o controle de ponto eletrônico, por exemplo), o que gera um 

conflito; está preocupada com o formato de contratação de trabalhadores (servidores de cargo 

efetivo; contratos temporários; empresas de prestação de serviços terceirizados; consultoria), de 

modo que haja uma constante renovação do processo de trabalho, para que a empresa se atualize 

e que no futuro não se repita a situação atual em que está preste a perder um grande número de 

servidores para aposentadoria, que levarão consigo um conhecimento construído em 30, 40 anos 

e que não tiveram a quem transmitir, já que a instituição ficou longos anos sem contratar novos 

servidores concursados. 

Então, a pesquisa identificou sim, várias ações de recursos humanos que visam manter a 

produtividade da instituição tendo em vista a preocupação com o envelhecimento do quadro. 

Porém, uma série de ações é pensada, tomada, mas não há clareza nos objetivos, nem para a 

organização nem para o servidor, que se sente cada vez mais preterido. Quanto mais velho mais 

se sente marginalizado na empresa. 

Como a própria empresa demonstra não ter clareza de suas ações - parece não saber estrutura-las 

dentro de um projeto consolidado e concreto - e consequentemente não tem uma rotina de 

envolvimento e divulgação destes planos para os servidores estes não conseguem perceber que 

existe uma política de recursos humanos, que há pessoas pensando em ações que melhorem a 

vida no trabalho. Para os servidores a visão de recursos humanos é restrita a atividades de 

departamento pessoal e folha de pagamento. 

O segundo ponto a ser destacado é a dificuldade que os entrevistados tiveram em refletir acerca 

do envelhecimento. Falar sobre envelhecimento parece ser um assunto menor. Os entrevistados 
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em geral entendem a importância de se pensar no envelhecimento, admitem que é uma das 

questões mais importantes para o futuro, porém quando passa para a esfera pessoal, quando este 

envelhecimento é trazido para o campo de sua própria vida há uma certa rejeição. Muitos 

afirmaram nunca terem pensado no assunto, que realmente era algo a se refletir. Outros, que não 

se sentem velhos, que “velhice está na cabeça”. Há ainda os que disseram: “sou novo, tenho 

muito tempo pra pensar nisso”. Ora, para se ter uma vida melhor é preciso pensar, planejar o que 

se deseja para o futuro. Um envelhecimento saudável e ativo é construído ao longo de muitos 

anos. E o mais importante: políticas públicas, políticas de recursos humanos levam anos para 

apresentarem resultados, portanto, não se pode deixar para amanhã, deve ser pensado 

diariamente. Todo dia é dia de agir, de se construir algo bom. Anos de falta de investimento na 

área de recursos humanos trouxeram a instituição ao patamar atual, um momento crítico para a 

coordenação de RH.  

As políticas de recursos humanos existem, ainda que exíguas, porém tem pouca visibilidade pelos 

servidores. 

Quanto às expectativas, ao se optar pelo método da análise de conteúdo procurou-se identificar as 

mais subjetivas percepções dos servidores. O que eles esperam das políticas de RH.  

O que a pesquisa pôde constatar é um alto grau de desmotivação dos servidores. A percepção dos 

servidores - apesar da amostra diversificada, incluindo servidores de níveis distintos, de idades 

variadas, incluindo pessoas com cargo gerencial ou não – frente ao setor de recursos humanos é 

bastante negativa. Sentem-se abandonados pelo RH da empresa. Mal informados sobre qualquer 

assunto. Vêem o RH como um setor deficitário que não tem preocupação com a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador. E, trazendo para o campo do envelhecimento do quadro esta 

visão se torna ainda mais precária. Os servidores mais velhos se sentem preteridos em relação aos 

mais novos; não percebem qualquer ação que vise o seu melhor aproveitamento; e tem como 

maior preocupação a questão da saúde, dado que quanto mais velhos maior a necessidade de 

frequentar médicos, mais suscetíveis a doenças, e mais afetados fisicamente são pelas atividades 

laborais.  

A questão da produtividade também preocupa os servidores por verem uma demora de renovação 

do quadro de trabalhadores, o aumento na carga de trabalho e a perspectiva de grande evasão por 
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motivo de aposentadoria nos curto prazo. Com isso, cresce o temor de se perder com essas 

aposentadorias um grande conhecimento construído ao longo de anos, sem ter a oportunidade de 

transmiti-los para novos técnicos. 

A expectativa é por mudanças. Querem que o futuro seja melhor que o presente, já que, para 

muitos, a situação chegou a um ponto insustentável. Esperam que haja uma transformação na 

instituição. E afirmam que a questão do envelhecimento é séria. Porém, quando pensam em 

política de recursos humanos não vêem apenas ações para servidores mais velhos, acreditam que 

o trabalho a ser feito deva incorporar todo o quadro, independente da idade. Melhorar a qualidade 

de vida no trabalho para todos os servidores. 

Os servidores foram convidados a sugerirem as políticas de recursos humanos que gostariam de 

ver efetivadas, tendo como foco o fato de o IBGE ter um quadro de servidores com idade 

elevada. As respostas obtidas foram extremamente variadas, uma profusão de sugestões. O que 

reflete uma insatisfação generalizada com a situação atual, o que pode significar que há real 

ausência da presença da área de recursos humanos ao lado do servidor. Existe uma distância entre 

ambos. 

As sugestões foram muitas e sobre temas variados. Para melhor analisá-las a categoria Política de 

Recursos Humanos foi subdivida em seis subcategorias: Saúde, Estrutura, Ambiente, Benefícios, 

Carreira e Comunicação.  Cada subcategoria merece um estudo próprio dado que as sugestões 

foram bastante frutíferas. Entretanto, neste trabalho, visando focalizar o envelhecimento do 

quadro de servidores, e pensando num futuro em que a tendência é de que as pessoas 

permaneçam mais anos vinculadas ao ente empregador de forma ativa, o destaque vai para duas 

subcategorias em especial, são elas: Saúde e Comunicação. Os dois grandes nós na gestão de 

recursos humanos da instituição estão nessas duas áreas.  

É fato que o aumento da idade traz consigo uma maior propensão a determinadas doenças. 

Quanto mais velho mais suscetível está sua saúde a doenças. Consequentemente, há um 

considerável aumento da necessidade de frequentar médicos para consultas e exames periódicos 

preventivos ou para tratamentos. Isto prejudica a rotina de trabalho. Há um aumento nas 

ausências. No caso do IBGE a preocupação está no fato de um expressivo número de servidores 

terem dificuldades em arcar com os custos dos planos de saúde e por a instituição como um todo 
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não ter um programa claro (com convênios) que dê suporte a estes trabalhadores. É certo que o 

próprio quadro de funcionários com uma idade média elevada faz com que um convênio entre o 

plano de saúde e o IBGE não ofereça custos baixos. Afinal, quanto maior a idade mais caro é o 

plano de saúde. Porém, esta é uma questão crítica que, a despeito de a saúde particular ser um 

problema do indivíduo, a instituição não pode se alienar do problema, pois ele vai, cedo ou tarde 

afetar as atividades organizacionais. 

É preciso que a instituição se posicione com clareza frente às políticas de saúde para seus 

servidores, estabeleça um programa de saúde que abarque não só a prevenção, mas também dê o 

suporte necessário ao seu trabalhador quando necessário. Uma equipe interdisciplinar na área de 

saúde que tenha uma visão holística do indivíduo na força de trabalho e que o acompanhe neste 

processo de envelhecimento pode trazer resultados muito positivos para a empresa.   

Comunicação interna, ao mesmo tempo, é uma das grandes deficiências da instituição e pode se 

tornar a melhor ferramenta para a modificação do status. Todos os servidores entrevistados se 

queixaram da falta de comunicação, de nunca serem informados de nada, de que as informações 

divulgadas não são claras, de que há muito ruído e pouca transparência. Com o passar dos anos 

esses nós que permeiam o diálogo entre servidor e instituição vão gerando uma relação de 

desconfiança e descrédito, o que é péssimo para o ambiente organizacional. Por outro lado, se 

este é um ponto de grande crítica dos servidores poderá ser também o melhor ponto de ação do 

IBGE para se construir melhorias, para envolver os trabalhadores e reconquistar sua confiança e 

seu apoio. 

Apesar das páginas de intranet com informações e do site Ibegeando (site criado pela 

Coordenação de Recursos Humanos para promover um canal de comunicação entre o servidor e a 

CRH, contendo as informações mais relevantes sobre recurso humanos), os servidores dizem que 

não têm grande interesse em acessá-lo e que as informações mais relevantes não estão nele 

contidas. 

Manter os trabalhadores mais informados envolvê-os nos projetos, abrir um canal de 

comunicação e esclarecimento e divulgação de projetos, faz com que aumente a sensação de 

segurança nesta relação tão duradoura que é a que existe entre o servidor e o IBGE. As notícias 

boas devem ser amplamente divulgadas, os direitos e os deveres também. Mas seria muito 
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interessante que o setor de recurso humanos também divulgasse as dificuldades que tem em 

implementar certas ações, esclarecendo os trâmites, as legislações, os empecilhos que são 

enfrentados no dia a dia da instituição. 

O aumento da esperança de vida do brasileiro ainda trará muitas modificações na estrutura social 

do país. Todos os setores precisarão se adaptar para uma população com um perfil diferenciado, 

com demandas específicas e em franca expansão. Dessa parcela da população que só faz crescer e 

que exige um posicionamento digno dentro da estrutura social nacional. 

As pessoas estão vivendo mais e estão expandindo o número de anos de sua participação na 

população economicamente ativa. Estão trabalhando mais anos. Este trabalho que abordou o 

envelhecimento populacional e a gestão de recursos humanos, tendo como premissa a elevação 

da idade média dos servidores do IBGE, desejou saber quais as expectativas desses frente às 

políticas de recursos humanos dentro de uma organização com trabalhadores cada vez mais 

velhos. Esta pesquisa pegou apenas uma pequena vertente sobre o tema, e o próprio processo de 

coleta de dados suscitou a curiosidade por aprofundamento de diversos outros assuntos que 

emergiram. 

Como durante a realização desta pesquisa surgiram variados outros assuntos que permeiam o 

tema central e que não puderam ser tratados neste trabalho, ficam aqui algumas sugestões de 

pesquisas futuras: 

- Estudo que identifique e avalie outras instituições públicas que estejam vivenciando este 

processo de elevação da idade média dos servidores e de que forma estão agindo; 

- Estudo sobre como empresas da iniciativa privada vêem o processo de envelhecimento 

populacional e a empregabilidade do idoso; 

- Estudo futuro em que seja feito um acompanhamento dentro do IBGE, que avalie a 

situação frente ao grande volume de aposentadorias que estão prestes a serem concedidas 

no curto prazo e de servidores que terão reunidos os requisitos para tal e continuarão em 

atividade; 
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- Estudos que abordem com mais profundidade cada um dos assuntos que emergiram nas 

entrevistas e foram classificados nas subcategorias de análise de políticas de recursos 

humanos. 

Certamente, outras pessoas que venham a ler este trabalho poderão ter novas inspirações de 

pesquisas que venham a agregar conhecimento à questão do envelhecimento populacional. É, 

sem dúvida, um tema rico e com muitas trilhas a serem exploradas. E o mais importante, novos 

estudos são fundamentais para a construção de uma sociedade melhor preparada no futuro, com 

políticas públicas mais efetivas que corroborem para a construção de um serviço público eficiente 

e um Brasil com uma população mais cidadã e equânime.  
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ANEXO A 

 
Tabela 2 - População residente total e de 60 anos ou mais de idade, total e respectiva 

distribuição percentual, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões, 

Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2007 
         

Grandes Regiões, 

Unidades da Federação e 

Regiões Metropolitanas 

População residente 

Total 

(1 000 

pessoas) 

60 anos ou mais de idade 

Total Distribuição percentual, por grupos de idade (%) 

Absoluto 

(1 000 

pessoas) 

Relativo 

(%) 

60 a 64 

anos 

65 a 69 

anos 

70 a 74 

anos 

75 a 79 

anos 

80 anos 

ou mais Brasil  189 820  19 955 10,5 3,2 2,6 1,9 1,4 1,4 

Norte  15 403  1 032 6,7 2,2 1,8 1,2 0,8 0,8 

Rondônia  1 595   107 6,7 2,3 1,7 1,2 0,8 0,7 

Acre   679   39 5,7 1,8 1,5 1,1 0,6 0,6 

Amazonas  3 431   195 5,7 1,7 1,6 1,0 0,8 0,5 

Roraima   418   21 5,0 1,7 1,1 1,2 0,6 0,4 

Pará  7 275   517 7,1 2,4 1,9 1,2 0,8 0,8 

Região Metropolitana de Belém  2 139   172 8,0 2,4 1,9 1,4 1,0 1,3 

Amapá   641   32 5,0 1,5 1,1 1,0 0,8 0,6 

Tocantins  1 364   120 8,8 2,8 2,1 1,7 0,9 1,3 

Nordeste  52 305  5 145 9,8 2,9 2,4 1,7 1,3 1,5 

Maranhão  6 280   538 8,6 2,4 2,0 1,7 1,2 1,3 

Piauí  3 071   329 10,7 3,2 2,6 1,7 1,6 1,6 

Ceará  8 358   881 10,5 3,0 2,5 1,8 1,4 1,7 

Região Metropolitana de Fortaleza  3 493   311 8,9 2,8 2,4 1,5 1,1 1,1 

Rio Grande do Norte  3 092   286 9,3 2,6 2,1 1,6 1,3 1,6 

Paraíba  3 655   408 11,2 3,1 2,7 1,9 1,5 1,9 

Pernambuco  8 608   846 9,8 2,8 2,5 1,8 1,3 1,5 

Região Metropolitana de Recife  3 702   365 9,9 3,0 2,5 1,9 1,2 1,3 

Alagoas  3 092   297 9,6 3,5 2,2 1,6 1,1 1,3 

Sergipe  2 040   158 7,8 2,4 1,8 1,2 0,7 1,6 

Bahia  14 109  1 400 9,9 3,0 2,5 1,7 1,2 1,5 

Região Metropolitana de Salvador  3 475   254 7,3 2,4 1,8 1,4 0,8 0,9 

Sudeste  80 845  9 446 11,7 3,6 2,9 2,1 1,6 1,5 

Minas Gerais  19 765  2 196 11,1 3,4 2,8 2,0 1,4 1,5 

Região Metropolitana de Belo Horizonte  5 076   505 9,9 3,3 2,3 1,7 1,3 1,4 

Espírito Santo  3 530   347 9,8 3,0 2,4 1,8 1,4 1,2 

Rio de Janeiro  15 772  2 230 14,1 4,3 3,3 2,7 1,9 2,0 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro  11 835  1 737 14,7 4,4 3,4 2,8 2,0 2,1 

São Paulo  41 779  4 674 11,2 3,4 2,8 2,0 1,6 1,4 

Região Metropolitana de São Paulo  20 001  2 135 10,7 3,2 2,5 2,0 1,5 1,3 

Sul  27 704  3 162 11,4 3,7 2,8 2,1 1,4 1,3 

Paraná  10 535  1 101 10,4 3,4 2,7 1,9 1,3 1,2 

Região Metropolitana de Curitiba  3 305   313 9,5 3,1 2,4 1,7 1,3 1,0 

Santa Catarina  6 066   630 10,4 3,7 2,6 2,0 1,1 1,0 

Rio Grande do Sul  11 103  1 431 12,9 4,0 3,1 2,4 1,7 1,6 

Região Metropolitana de Porto Alegre  4 158   500 12,0 4,0 2,9 2,3 1,6 1,3 

Centro-Oeste  13 563  1 170 8,6 2,9 2,3 1,6 1,0 1,0 

Mato Grosso do Sul  2 338   239 10,2 3,0 2,5 1,9 1,4 1,5 

Mato Grosso  2 920   219 7,5 2,6 2,1 1,5 0,7 0,6 

Goiás  5 861   535 9,1 3,1 2,3 1,6 1,0 1,0 

Distrito Federal  2 444   177 7,2 2,5 2,1 1,3 0,7 0,7 

                  

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007.        
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ANEXO B 

 

Tabela 3 - População residente, total e de 60 anos ou mais de idade, por sexo e grupos de idade, 

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1991/2000 

        

Grandes Regiões 

e 

Unidades da Federação 

População 

residente 

total 

População residente de 60 anos ou mais de idade, por sexo 

Total Grupos de idade (%) 

Absoluto Relativo 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 ou mais 

2000 

                    Brasil  169 799 170  14 536 029 8,6 2,7 2,1 1,6 2,1 

              Norte   10 030 556   707 071 5,5 1,8 1,4 1,0 1,3 

Rondônia  1 379 787   72 062 5,2 1,9 1,4 0,9 1,0 

Acre   557 526   30 404 5,5 1,7 1,3 1,0 1,4 

Amazonas  2 812 557   137 060 4,9 1,6 1,2 0,9 1,2 

Roraima   324 397   13 128 4,0 1,4 1,0 0,7 0,9 

Pará  6 192 307   356 562 5,8 1,9 1,4 1,0 1,4 

Amapá   477 032   19 443 4,1 1,4 1,0 0,7 1,0 

Tocantins  1 157 098   78 412 6,8 2,2 1,7 1,2 1,6 

              Nordeste  47 741 711  4 020 857 8,4 2,6 1,9 1,6 2,4 

Maranhão  5 651 475   405 914 7,2 2,3 1,8 1,2 1,9 

Piauí  2 843 278   236 954 8,3 2,6 2,0 1,6 2,2 

Ceará  7 430 661   658 989 8,9 2,7 2,0 1,7 2,5 

Rio Grande do Norte  2 776 782   250 594 9,0 2,6 1,9 1,7 2,8 

Paraíba  3 443 825   350 566 10,2 3,0 2,2 1,9 3,1 

Pernambuco  7 918 344   704 886 8,9 2,8 2,1 1,7 2,4 

Alagoas  2 822 621   203 882 7,2 2,3 1,7 1,3 1,9 

Sergipe  1 784 475   131 171 7,4 2,2 1,7 1,3 2,1 

Bahia  13 070 250  1 077 901 8,2 2,5 1,9 1,5 2,3 

              Sudeste  72 412 411  6 732 888 9,3 2,9 2,3 1,8 2,2 

Minas Gerais  17 891 494  1 624 981 9,1 2,9 2,3 1,7 2,2 

Espírito Santo  3 097 232   250 196 8,1 2,6 2,1 1,5 1,9 

Rio de Janeiro  14 391 282  1 540 754 10,7 3,3 2,7 2,1 2,6 

São Paulo  37 032 403  3 316 957 9,0 2,8 2,2 1,7 2,1 

              Sul  25 107 616  2 305 348 9,2 3,0 2,3 1,7 2,1 

Paraná  9 563 458   809 431 8,5 2,8 2,2 1,6 1,9 

Santa Catarina  5 356 360   430 433 8,0 2,7 2,0 1,5 1,8 

Rio Grande do Sul  10 187 798  1 065 484 10,5 3,3 2,6 2,0 2,5 

              Centro-Oeste  11 636 728   769 865 6,6 2,3 1,7 1,2 1,4 

Mato Grosso do Sul  2 078 001   157 093 7,6 2,5 1,9 1,4 1,8 

Mato Grosso  2 504 353   144 318 5,8 2,1 1,5 1,0 1,2 

Goiás  5 003 228   358 816 7,2 2,5 1,8 1,3 1,6 

Distrito Federal  2 051 146   109 638 5,3 2,1 1,3 0,9 1,1 

        

Fonte: Censo demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 21 CD-ROM; IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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ANEXO C 

 

Tabela 4 - População residente, total e de 60 anos ou mais de idade, por sexo e grupos de idade, 

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1991/2000 

       (continua) 

Grandes Regiões 

e 

Unidades da Federação 

População 

residente 

total 

População residente de 60 anos ou mais de idade, por sexo 

Total Grupos de idade (%) 

Absoluto Relativo 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 ou mais 

1991 

                    Brasil  146 825 475  10 722 705 7,3 2,5 1,9 1,3 1,6 

              Norte   10 030 556   463 957 4,6 1,6 1,2 0,8 1,0 

Rondônia  1 132 692   42 845 3,8 1,6 1,1 0,6 0,6 

Acre   417 718   19 948 4,8 1,6 1,3 0,9 1,0 

Amazonas  2 103 243   88 805 4,2 1,5 1,1 0,7 0,9 

Roraima   217 583   7 233 3,3 1,2 0,9 0,5 0,6 

Pará  4 950 060   241 906 4,9 1,7 1,2 0,8 1,1 

Amapá   289 397   11 349 3,9 1,3 0,9 0,6 1,0 

Tocantins   919 863   51 871 5,6 1,9 1,5 1,0 1,3 

              Nordeste  42 497 540  3 087 586 7,3 2,2 1,9 1,3 1,8 

Maranhão  4 930 253   298 553 6,1 1,9 1,6 1,2 1,4 

Piauí  2 582 137   171 247 6,6 2,1 1,7 1,2 1,7 

Ceará  6 366 647   490 505 7,7 2,3 2,0 1,3 2,0 

Rio Grande do Norte  2 415 567   199 122 8,2 2,3 2,1 1,5 2,2 

Paraíba  3 201 114   289 756 9,1 2,5 2,3 1,8 2,4 

Pernambuco  7 127 855   559 068 7,8 2,4 2,0 1,5 1,9 

Alagoas  2 514 100   161 263 6,4 2,0 1,6 1,2 1,6 

Sergipe  1 491 876   101 182 6,8 2,0 1,7 1,2 1,9 

Bahia  11 867 991   816 890 6,9 2,1 1,7 1,3 1,8 

              Sudeste  62 740 401  4 984 058 7,9 2,8 2,1 1,4 1,7 

Minas Gerais  15 743 152  1 188 992 7,6 2,6 2,0 1,3 1,7 

Espírito Santo  2 600 618   175 001 6,7 2,4 1,7 1,1 1,5 

Rio de Janeiro  12 807 706  1 182 594 9,2 3,3 2,4 1,6 2,0 

São Paulo  31 588 925  2 437 471 7,7 2,8 2,0 1,3 1,6 

              Sul  22 129 377  1 699 531 7,7 2,7 2,0 1,4 1,6 

Paraná  8 448 713   577 423 6,8 2,5 1,8 1,2 1,4 

Santa Catarina  4 541 994   306 806 6,8 2,4 1,8 1,2 1,4 

Rio Grande do Sul  9 138 670   815 302 8,9 3,1 2,3 1,6 2,0 

              Centro-Oeste  9 427 601   487 573 5,2 1,9 1,4 0,9 1,0 

Mato Grosso do Sul  1 780 373   104 852 5,9 2,1 1,5 1,0 1,3 

Mato Grosso  2 027 231   88 080 4,3 1,7 1,1 0,7 0,8 

Goiás  4 018 903   230 435 5,7 2,1 1,5 1,0 1,2 

Distrito Federal  1 601 094   64 206 4,0 1,6 1,1 0,6 0,7 

        

Fonte: Censo demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 21 CD-ROM; IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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ANEXO D 

Sites que tratam de terceira idade: 

 www.unati.uerj.br - Universidade da terceira idade/UERJ 

 www.viajamais.com.br/viajamais - Viaja Mais Melhor Idade / Ministério do Turismo 

www.portaldoenvelhecimento.net – site com diversos assuntos do interesse do público da terceira 

idade 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ - site do Ministério da Saúde 

http://direitodoidoso.braslink.com/06.html - assuntos relacionados aos diretos das pessoas idosas 

www.portalterceiraidade.com.br – portal que promove a divulgação de informações e cidadania 

para a terceira idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unati.uerj.br/
http://www.viajamais.com.br/viajamais
http://www.portaldoenvelhecimento.net/
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
http://direitodoidoso.braslink.com/06.html
http://www.portalterceiraidade.com.br/
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ANEXO E 
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APÊNDICE A 

Roteiros de Entrevistas 

Após a realização do teste do roteiro de entrevistas moldou-se o roteiro final para entrevista semi-

estrutura. No decorrer do processo algumas questões foram subtraídas, por terem se mostrado 

redundantes ou por não trazer à tona as respostas necessárias para melhor compreensão do tema, 

ou ainda por se serem de difícil compreensão imediata, necessitando uma explicação.  

No caso da entrevista com o Gestor de RH, apesar do roteiro, efetivamente foi feita a pergunta 

inicial, e o processo fluiu naturalmente, trazendo a tona os fatos pertinentes ao tema.  

Seguem os roteiros de entrevistas iniciais: 

Roteiro de Entrevista - Servidor 

Servidor __ 

Data da Entrevista: ___ / ___ / ______ 

Local da Entrevista: 

Gravada: (__) Sim 

  (__) Não 

Tendo em vista o aumento da expectativa de vida da população brasileira e como reflexo a 

elevação da faixa etária da população economicamente ativa, verifica-se um reflexo na população 

de servidores do IBGE.   

Perguntas: 

1) Você conhece as políticas de Recursos Humanos da FIBGE que têm como foco o fato de 

ter havido elevação da faixa etária de seus servidores? 

Sim  1.1 – E o que você pensa sobre essas políticas? 
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  Boa/Ruim  Porque você pensa dessa maneira? 

  1.2 – Cite algumas das políticas (ações) que você conhece: 

  1.3 – Quais as suas críticas em relação a essas políticas? 

Não  1.1 – E porquê você não conhece? 

Não teve acesso/Não teve interesse, etc.  Você tem interesse em 

conhecer? 

2) Caso você conheça ou não:   

Quais são suas expectativas em relação às políticas de Recursos Humanos para um IBGE com 

servidores mais velhos? 

3) Você teria alguma sugestão a fazer para o IBGE em relação às políticas para servidores 

mais velhos? 

4) Deseja acrescentar alguma coisa aqui a nossa entrevista? 

Dados Pessoais 

- Nome:  

- Idade:  

- Grau de Escolaridade:  

- Nível (Médio/Superior):  

- Gerente:  (__) Sim 

  (__) Não  

- Tempo de Serviço:  

- Tempo de IBGE:  



 188 

- Quanto tempo falta para se aposentar?  

- Quando pretende se aposentar?  

 

Roteiro de Entrevista - Gestor 

Gestor__ 

Data da Entrevista: ___ / ___ / ______ 

Local da Entrevista: 

Gravada: (__) Sim 

  (__) Não 

Tendo em vista o aumento da expectativa de vida da população brasileira e como reflexo a 

elevação da faixa etária da população economicamente ativa, verifica-se um reflexo na população 

de servidores do IBGE.   

1) De que forma a organização vê a questão do envelhecimento do quadro de servidores? 

Quais as implicações? Quais as preocupações? Quais os pontos críticos? 

2) Pontos positivos e negativos 

3) Como a organização está vivendo este processo hoje? Como ela está se preparando para o 

futuro? 

4) A organização conhece as expectativas dos servidores? Como as vê? 

5) De que forma pretende manter os funcionários atualizados tecnicamente e motivados com 

o passar do tempo? 

6) Quais as políticas de Recursos Humanos que estão sendo implementadas em função da 

elevação da faixa etária dos servidores do IBGE? 
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APÊNDICE B 

Teste do Roteiro de Entrevista 

Para o Teste do Roteiro de Entrevista contou-se com a contribuição de três servidores do IBGE 

para responder as perguntas propostas e para avaliar, criticar e fazer sugestões sobre o roteiro. 

Estas entrevistas teste não foram gravadas. 

Seguem a entrevistas testes 

SERVIDOR-TESTE A 

Dados Pessoais 

- Nome: “Servidor A” 

- Idade: 52 

- Grau de Escolaridade: Superior 

- Nível (Médio/Superior): Superior 

- Cargo: Analista 

- Função: - 0 -  

- Tempo de Serviço: 28 anos 

- Tempo de IBGE: 8 anos 

- Quanto tempo para se aposentar? 15/08/2019 – 10 anos – pela integral. 20/06/2017, sem 

integralidade. 

- Quando pretende se aposentar? O mais rápido possível. 

1 ) Você conhece as principais políticas de RH do IBGE que tratem da qualidade de vida no 

trabalho dos servidores? Não acredito em política de recursos humanos em serviço público. 
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2) Cite. 

Falta de orçamento... 

Ginástica laboral – não vingou 

Exame médico – muitos problemas psiquiátricos no serviço público, alcoolismo... 

Política de Estado mínimo; exclusão de função.... 

3) Você conhece as políticas em relação à longevidade, dado que aumentou o prazo necessário 

para o requerimento da aposentadoria? Não tem no IBGE. 

 4) Cite 

Do ponto de vista do governo, o ideal é se aposentar e morrer logo... 

Não existe um Plano de Preparação para Aposentadoria. 

A maioria dos aposentados está saindo por doença; por tempo. 

5) Não conhece? Por quê? 

  - não se interessou em conhecer? 

  - nunca ouviu falar? 

  - não tem acesso? 

  (X) - não existe?  

6) Está clara a política de RH tendo como foco os servidores, em especial os com mais de 45 

anos? Não. Até o resultado do exame periódico veio errado... 

7) Está clara a política de RH para você? Valorizar a parte salarial; equiparação... RH pra mim 

significa apenas folha de pagamento... 

8) Quais as ações promovidas pela ARH que você conhece, tem acesso, se identifica? 
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Site Ibgeando. 

9) Quais as suas críticas?  

Secaf. Rigidez de horário; desperdício de tempo pois o funcionário fica sem atribuição gastando 

luz, telefone, água, etc.. Nenhum lugar a pessoa trabalha 8 horas diárias direto. 

10) Satisfeito ou não?  

Nem satisfeito nem insatisfeito. Estou esperando mudanças... esta política pode ocasionar 

doenças. 

11) Quais as suas expectativas? O que você espera?  

Que seja implementada modalidades para a qualidade de vida do servidor. Um Plano de 

Preparação para Aposentadoria, por exemplo. Preparar para alocar em melhor lugar e 

atribuição. Treinamento para o servidor, hoje os treinamentos são só para os gerentes. 

12) Fale das políticas de RH para sua vida em particular, anseios.  

Não mudaram em nada. Eu me adapto. O que importa é a vida particular. 

13) Como você se vê dentro da organização hoje? E no futuro? Quais as suas expectativas 

profissionais?  

Pra mim é só um trabalho... sem prazer. Um dos piores que já tive, pela rigidez, dificuldade de 

tomar decisão.  

O futuro... me aposentar feliz. 

Expectativas...nenhuma, feijão com arroz. 

14) Como pretende se manter atualizado e motivado com o passar do tempo?  

Leio o que gosto. Livros de economia. Exercícios de matemática, cálculo e probabilidade. Faço 

para manter bom raciocínio. Manter motivado é complicado, pois não há política com... a gente 

se auto-engana que está motivado. 
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15) Considerações finais. Deseja acrescentar alguma observação sobre o tema em questão? 

Inexiste políticas de RH. Precisa melhorar muito. Se não, vão todos adoecer, morrer... 

Critico a titulação no concurso público. Ela é discriminatória, eleva a idade do entrante e 

seleciona por padrão de vida, pois quem tem títulos tem condições melhores de vida... em geral. 
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SERVIDOR-TESTE B 

Dados Pessoais 

- Nome: “Servidor B” 

- Idade: 59 

- Grau de Escolaridade: Superior 

- Nível (Médio/Superior): Superior 

- Cargo: Analista 

- Função: - 0 -  

- Tempo de Serviço: 30 anos 

- Tempo de IBGE: 30 anos 

- Quanto tempo para se aposentar? Zero 

- Quando pretende se aposentar? Em dois anos. Aguardo a incorporação da gratificação. 

1 ) Você conhece as principais políticas de RH do IBGE que tratem da qualidade de vida no 

trabalho dos servidores? Não. Eles não passam nada pra gente. Se tem eles não informam. Não 

vejo. 

2) Cite. 

Exame periódico , não vingou. 

Serviço Social, pouco eficiente. 

Ouvi dizer da proposta para o Preparação para Aposentadoria, mas até agora nada foi 

divulgado. 

Ginástica laboral, acabou. 
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3) Você conhece as políticas em relação à longevidade, dado que aumentou o prazo necessário 

para o requerimento da aposentadoria? Nenhuma. Ao contrário... aumentaram as restrições... 

Restrições ao acesso a tratamentos. 

4) Cite 

Nem médico aqui tem. Sem ambulância... se passar mal tem que chamar a SAMU. Só tem médico 

do trabalho pra ver atestado... 

5) Não conhece? Por quê? 

  - não se interessou em conhecer? 

  - nunca ouviu falar? 

  - não tem acesso? 

  (X) - não existe? Não divulgam. 

6) Está clara a política de RH tendo como foco os servidores, em especial os com mais de 45 

anos? Não. Tratam todos iguais... não há diferença de tratamento entre novos e antigos... pela 

idade... 

7) Está clara a política de RH para você? Não. Não há palestra. Só o Ibgeando... mas não é 

funcional. É confuso pra entender... 

8) Quais as ações promovidas pela ARH que você conhece, tem acesso, se identifica? 

Só Secafe. É o único que tem, mas tá sempre em manutenção ou com problemas... 

9) Quais as suas críticas? Falta de informação; divulgação; atendimento médico. 

10) Satisfeito ou não? Não estou satisfeita com a repressão grande que está acontecendo. 

Catraca...  

Saúde.... estamos velhos e nossos pais também estão... precisam de cuidados. Mas a organização 

não dá liberação, suporte pra isso. Sempre trabalhamos, sempre cumprimos horário e nunca 
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precisamos desse controle... Em relação ao IBGE eu estou satisfeita. Gosto do trabalho, mas não 

estou gostando da gerência repressora. Parece que estão forçando a gente a se aposentar... As 

pessoas tensas, estão somatizando... 

11) Quais as suas expectativas? O que você espera?  

Espero que mude a maneira de controle que está havendo. As chefias valorizem seus 

funcionários,..., há uma desmotivação... as pessoas estão ficando com raiva do sistema... 

12) Fale das políticas de RH para sua vida em particular, anseios.  

Facilidade para tratamento médico, atendimento familiar, ginástica laboral, atividades, falta de 

plano de saúde... 

13) Como você se vê dentro da organização hoje? E no futuro? Quais as suas expectativas 

profissionais? Minha expectativa profissional é aposentadoria. Não espero mais nada... 

Principalmente com o Secafe. Sem perspectiva... Aposentar pra ver se tenho mais tempo para 

viver a vida... 

14) Como pretende se manter atualizado e motivado com o passar do tempo? Quando me 

aposentar.... fazer cursos, voltar a estudar, fazer trabalhos na área de psicologia. Motivada pra 

trabalhar fora daqui, pois aqui não tenho mais oportunidades... 

15) Considerações finais. Deseja acrescentar alguma observação sobre o tema em questão? 

O IBGE devia dar maior atenção... devia ter um preparo psicológico para preparar as pessoas 

para a aposentadoria. Dar valor ao servidor como pessoa. Falta uma política humanitária. 

Deveria ter Work Shop para as pessoas que estão se aposentando e levando embora o 

conhecimento... transferência de informações. 
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SERVIDOR-TESTE C 

Dados Pessoais 

- Nome: “Servidor C” 

- Idade: 56 

- Grau de Escolaridade: Superior Completo 

- Nível (Médio/Superior): Superior 

- Cargo: Tecnologista Sênior 3 

- Função: - 0 -  

- Tempo de Serviço: 31 anos 

- Tempo de IBGE: 31 anos 

- Quanto tempo para se aposentar? Já tenho tempo para me aposentar 

- Quando pretende se aposentar? 2011 

Fico mais tempo por causa do salário. Estou à espera de melhora. 

1 ) Você conhece as principais políticas de RH do IBGE que tratem da qualidade de vida no 

trabalho dos servidores? Não tive curiosidade em conhecer... 

2) Cite. 

3) Você conhece as políticas em relação à longevidade, dado que aumentou o prazo necessário 

para o requerimento da aposentadoria? Não conheço. Deve ter... A assistência social não dá 

apoio... falta de orientação. O IBGE tinha tudo pra ser uma instituição que informa e apóia. 

Insatisfação. O IBGE não dá condição, estrutura, para se fazer um bom trabalho. A Área de 

Recursos Humanos precisa de investimento e o IBGE não investe nessa área, nas assistentes 

sociais,... 
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4) Cite 

5) Não conhece? Por quê? 

  (X) - não se interessou em conhecer? 

  - nunca ouviu falar? 

  - não tem acesso? 

  - não existe? 

6) Está clara a política de RH tendo como foco os servidores, em especial os com mais de 45 

anos? Não sei. 

7) Está clara a política de RH para você? Nunca me interessei em ler. Antigamente as coisas 

eram diferentes. Tinha muita conversa. Quem tem que te informar não sabe nada... é um 

desestímulo... 

8) Quais as ações promovidas pela ARH que você conhece, tem acesso, se identifica? 

IBGE Solidário, acho legal,.. mas não participo. 

Ibegeando, acho muito positiva. 

9) Quais as suas críticas? Falta de informação, palestras esclarecedoras, tirar dúvidas (Ibgeando 

é bom). 

10) Satisfeito ou não? Não é que eu esteja satisfeita. Não é uma coisa que tem como mudar. Eu 

aceito. Não tenho nada que acrescentar, até mesmo pelo desconhecimento. 

11) Quais as suas expectativas? O que você espera? Devia ser mais divulgado, esclarecido. Nesta 

altura do campeonato, para mim, o que vier é lucro. Não tenho mais expectativa de algo bom 

acontecer... 

12) Fale das políticas de RH para sua vida em particular, anseios. Desejo que o IBGE implante 

uma política de RH que faça algo em prol do funcionário. Humanista... 
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13) Como você se vê dentro da organização hoje? E no futuro? Quais as suas expectativas 

profissionais? Enclausurada; tolhida; presa sem nada pra fazer. O IBGE está passando por um 

marasmo. Venho pra cá pra cumprir horário. O problema da catraca pra mim é ficar aqui sem 

ter o que fazer... castigo. 

14) Como pretende se manter atualizado e motivado com o passar do tempo? Quando me 

aposentar quero fazer algo, fora do IBGE. Aqui não dá pra fazer nada. 

15) Considerações finais. Deseja acrescentar alguma observação sobre o tema em questão? 
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APÊNDICE C 

Entrevista com servidores do IBGE 

SERVIDOR 01 

1) Não. Porque não tive acesso. Acho que isso é meio... Acho que tinha que ter alguma política 

do IBGE divulgar esse tipo de informação 

- Sim. 

2) Eu... eu acho que como tem um envelhecimento na instituição, eu acredito que o IBGE deva 

investir nisso. Até para a melhoria da qualidade de trabalho. Essa é aminha expectativa. Que 

realmente tenha algum tipo de investimento pra melhorar a qualidade de vida e de saúde da 

população do IBGE. 

3) Ah, sim. Exames periódicos de saúde. Porque isso não tem. Não tem, e a gente precisa, né? E 

também resolver essa questão de plano de saúde que é uma questão dramática e o IBGE tá 

simplesmente delegando isso ao sindicato. É o que deveria ser. 

4) Saúde. Eu acho que é fundamental. Agora também a qualidade do ambiente de trabalho, que 

eu acho muito ruim. Porque, por exemplo: eu estou começando a desenvolver uma série de 

problemas alérgicos em função do ambiente de trabalho. O carpete, o ar condicionado, é a 

quantidade de papel no ambiente de trabalho. Um ambiente fechado. Então, eu gasto dinheiro 

com remédio porque eu estou desenvolvendo... é... e são vários, não é uma coisa só, não é uma 

coisa específica não. Desde o ano passado que eu tenho tido problemas de saúde em função de 

alergia. E se você me perguntar qual é a... seu local de trabalho. Eu trabalho num ambiente 

fechado, com carpete, papel... é limpeza, qualidade de limpeza..., o bebedor aqui vive entupido. 

Não tem a menor condição. A capa que reveste esse bebedor é uma sujeira só. Então, são coisas 

que fazem mal a saúde do servidor. 
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SERVIDOR 02 

1) Não. Não tive acesso.  

Sim. 

2) Que dêem mais atenção, né? Na política de saúde. 

 

3) Tem a manutenção também. Também o salário. 

 

SERVIDOR 03 

1) Não. Sem informação. 

Sim. 

2) Nenhuma. 

3) Ah, teria sim. Mais... é... a questão de saúde preventiva. Que não tem aqui. Nunca pensei sobre 

isso, por isso que... Eu nunca parei pra pensar. 

4) Não. 

*** Pretendo me aposentar no tempo. 

 

SERVIDOR 4 

1) Não. Sinceramente, não conheço. Não me interesso porque eu acho que no IBGE não tem uma 

política assim. Só o tratamento que tem pra você conseguir qualquer exame, esses troços. Então, 

nem, nem... Eu tenho um atendimento particular. Então, não me preocupo. A minha saúde eu 

vejo tudo lá fora. Não me preocupo em nada de dentro do IBGE porque eu tenho 

acompanhamento externo. 
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C: E fora da área de saúde? Como funcionário, no trabalho? 

- Política de saúde? 

C: Não, da saúde não. Política de Recursos Humanos pro trabalhador que tá ficando mais velho 

no IBGE. 

- Ah, eu acho que é falha. Porque antigamente, pô; antigamente que todos éramos novos tinha 

aquele exame periódico anual, entendeu? Então, agora, hoje em dia que precisa mais disso, isso 

aqui não tem. Teve agora, há dois anos atrás, que teve aquele exame. Eu achei horrível o 

laboratório que arrumaram. Que eu tenho o meu acompanhamento. E aquilo tudo que aquele 

laboratório, o Célula, eu acho que foi utilizado... muito ruim. Que os meus exames deu 

completamente fora do esperado. E eu tenho uma vida física muito intensa. Pratico esportes, 

corro, pedalo. Quando vi, pensei: "Pô, que porcaria é essa?" Eu,..., meu amigo todo cheio de 

problema e o dele veio de atleta. Foi tudo ao contrário. Então, chamou, então, nesse aspecto, eu 

acho que o IBGE tá falhando por causa disso, tinha que tá mais em cima. Ainda mais que os 

contra tempos de catraca um bando de coisas. O pessoal revoltado. Entendeu? Então essa política 

de..., voltada pra saúde, eu acho que tá muito distante de ser boa. 

 

2) De uma maneira geral? Não só saúde? Olha, sem brincadeira, a política de recursos humanos 

do IBGE de uma maneira geral, tirando essa parte de saúde, a parte mais técnica, eu acho que 

avançou muito. Porque, antigamente, quando eu entrei pra aqui, quando que a gente ia fazer 

mestrado? Não podia. Hoje em dia o pessoal chega já tá saindo pra mestrado, ou..., tem um 

colega nosso, Vagner, que quando ele entrou tinha 4 anos foi fazer doutorado. Vai voltar agora. 

Eu tô quase saindo pra me aposentar e ele já saiu. Vários colegas... Nesse aspecto também eu 

acho que o IBGE... Ele modernizou até o aspecto... A gente passou a época que a gente começou, 

era um computador pra todo mundo da gerência. Hoje em dia, não. Tem todo o mundo. Nesse 

aspecto de ferramenta de trabalho eu acho que o IBGE melhorou muito, muito. Eu lamento que 

eu tô de saída e agora eu tenho essa oportunidade toda, esse instrumental que tem no IBGE que 

na minha época não tinha. Entendeu? 

C: Então você tem uma expectativa boa?  
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- Boa. Eu tenho. Nesse aspecto eu tenho. Eu só... só na área de saúde que eu não. A política 

voltada pra saúde do funcionário que eu acho que tá decadente. Não é boa. 

3) Em qualquer nível que você tá falando? Em carga horária?...Eu achava que, uma coisa que 

tinha que mudar é essa história de catraca. Porque eu acho que a gente tá involuindo nesse 

aspecto. Está tendo uma involução. Porque aqui todo mundo é profissional, quem tem 

responsabilidade vai ter com catraca ou sem catraca. O problema é que eles botaram a catraca e 

quem não tem responsabilidade continua sem responsabilidade. Entendeu? Então, eu acho que 

nesse aspecto poderia mudar. Sair desse sistema de catraca. Outra coisa que eu achava que 

podia... É... Isso eu não sei se poderia, mas a parte legal... Talvez... Diminuir a carga horária. A 

pessoa ter a opção de diminuir a carga horária. Por exemplo, se o cara,..., se eu tiver essa opção. 

Muita gente que vai aposentar... Diminuir a carga horária. Entendeu? Ao invés de fazer oito, 

fazer pra você ficar... Ficar 6 horas. Entendeu? Porque o órgão está esvaziando, entendeu? Então, 

o cara fica... Muita gente tá aposentando por que... O cara sai da Barra, tipo assim, um colega 

meu, ele vai sair na Barra, tem que chegar aqui,..., essa porcaria de catraca. Tem que chegar cedo. 

O cara já tem tempo pra se aposentar, pô, vai ficar nessa vida? Pode também mudar, flexibilizar 

mais o horário. Voltar ao que era antes... Que mais?... Deixa ver... Parte da catraca. Parte de 

recurso... Tem. A carga de trabalho eu acho que poderia mudar. Passar pra 6 horas no IBGE. Mas 

isso é política, eu não sei como resolve. Acho que é por aí. 

4) Não. 

 

SERVIDOR 05 

1) Não. Do IBGE em particular, não. 

É até engraçado. Eu entrei aqui pra gestão. Trabalhei no Recursos Humanos. Eu, eu sou 

Engenheiro Agrônomo, mas eu tenho uma pós em qualidade que é a área de recursos humanos. É 

a área administrativa, vamos dizer assim. E foi o que me permitiu entrar pra um cargo. Eu sou 

Analista de Gestão. E, no intuito de chegar na minha área onde eu trabalhei. Os 17 anos que eu 

trabalhei fora do IBGE eu trabalhei com agricultura e trabalhei nos Recursos Humanos 2005 e 

2006 e talvez por eu ter a intenção de vim pra minha área específica, vamos dizer assim, eu não 
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tenha, é..., buscado muito as políticas do IBGE. Não sei se essa em particular já existia nessa 

época. Eu tava lá, mas eu tava focado em vir, pra gerência de agropecuária. Então, eu não tive 

acesso a essas políticas. Essa em particular, pelo menos, eu não tive. Conhecia outras coisas e 

principalmente do meu trabalho lá, mas não, não, não tive acesso a essa política. 

Sim 

2) A minha expectativa é que cada vez mais, como outros órgãos, não só no IBGE, cada vez mais 

fique, é..., seja mudado, ou seja, as pessoas vão trabalhar até mais tarde, como a gente comentou 

no início. Quer dizer a expectativa de vida vai aumentando e eu acho que a idade para as pessoas 

se aposentar vai aumentando. Principalmente em função dessa expectativa, quer dizer. Existe 

uma coisa extraoficial que, cada presidente muda um pouco as regras. Faz uma mudança. E eu 

acho que principalmente, se mudar o governo... Acho que um governo de outro partido, vamos 

dizer assim, venha uma nova regra de aposentadoria. A expectativa é de que as pessoas, cada vez 

mais, trabalhem mais tarde, vamos dizer assim, com mais idade. 

C: Então, em função disso... E em relação aos recursos humanos, o que você espera? - Espero 

que tenha essa, essa,..., mude essas regras. É o que eu espero, não o que eu quero. Que essas 

regras vão ser mudadas, e que o IBGE, as pessoas pelo que sinto tão procurando se aposentar, 

dentro do possível. Ou seja, o quadro vai sendo enxugado. E tá mudando a, a, a, forma da 

pesquisa, o formato da pesquisa. E com esse enxugamento do quadro eu espero que o IBGE com 

a verba que tem que, teoricamente, é..., vai continuar sendo a mesma, invista em qualidade pras 

pessoas que ficam. Pra elas poderem... É que eles vão ter que fazer um trabalho maior, por que o 

quadro tá se reduzindo e o trabalho, teoricamente, é o mesmo. Então, eu espero que o IBGE, que 

esse recurso que eles têm, que essa verba que é destinada para o órgão em qualidade de trabalho e 

de vida,..., de trabalho e de vida pros funcionários. 

3) A política de saúde já existe. Eu já usufruí até um pouco desse,..., quer dizer... Eu acho que a 

tendência é aprimorar cada vez mais. A cada ano vai se aprimorando em função das demandas 

dos,..., das soluções pros problemas que acontecem. E eu acho que tem que ter um trabalho de 

prevenção mais acentuado. Não sei, até pra, pra, pra, até pra prevenir. Não é você remediar. 

Então, pra pessoa ter qualidade de vida ela em que... Saúde não é doença. É qualidade de vida. 

Não é pras pessoas adoecerem... Principalmente a coisa psicológica. Eu acho que é o que tá 



 204 

piorando cada dia mais. Não só no IBGE, mas no geral. Eu acho que tem que ter política de... é..., 

como eu falaria? Não é... Distração. É ocupacional. Principalmente pra parte psicológica. Que é, 

eu acho que é, pouco conhecida ainda. 

4) Eu? Eu tenho uma expectativa. Quer dizer. Foi feito ano passado... Foi feito o teste de... é... eu 

não sei... É... Ginástica no trabalho, laboral. E, segundo as pessoas que fizeram, o ambiente de 

trabalho... Isso era a função de ter tido, foi um teste pra ver se seria interessante continuar. E eu 

particularmente não tive resposta desse teste. Não sei se já saiu. Agora, que é uma coisa 

interessante, bastante preventiva. Essa coisa do alongamento, do... E a ginástica laboral, no geral. 

Acho que ela contribui muito com a qualidade de vida do funcionário. E outra coisa que eu acho 

que pode ser perseguido pelo órgão é você flexibilizar pra onde as pessoas querem ir. Eu falo 

porque eu entre num setor, nesse setor, por não ter vaga no setor... Por ser mais interessante pra 

mim... por ter espaço pra entrar no órgão. Depois eu tive dificuldade de chegar onde eu pretendia. 

E você tem, a nível de outras unidades, outras cidades... Não tem acesso. Algumas pessoas não 

têm acesso. E muitas pessoas, algumas pessoas, eu ouvi falar, que querem ir pra sua terra de 

origem, sua... Pra onde estão os seus, vamos dizer assim. E isso não é permitido ainda. Eu acho, e 

espero, que possa flexibilizar isso. 

*** Quando puder integral. A idéia, a princípio, é me aposentar quando eu puder, integral, e me 

dedicar a outra coisa. Enquanto puder... E mais até... 

 

SERVIDOR 06 

1) Não. Acho que não tem. 

2) Eles querem expulsar os velhos. Mágoa pela disfunção. 

3) Saúde. Cuidar dos funcionários. 

 

*** Não pretendo me aposentar. Só na expulsória. 



 205 

SERVIDOR 07 

1) Não. Assim, não a fundo. Mais ou menos. Eu tenho um conhecimento leve, não a profundo. 

Ah, o que eu penso em relação às políticas do IBGE. Você quer dizer em relação às pessoas 

ficarem mais velhas trabalhando? E qual a política do IBGE pra impedir ou melhorar essa 

expectativa da vida? É assim a sua pergunta? - Eu acho que nenhuma. Eu... As políticas do IBGE 

que eu tô vendo, que me atingem mais... Não consigo ver, assim, ver a política do IBGE, da 

empresa, não o IBGE, a empresa fazendo com que a sua expectativa de vida aumente mais na 

empresa. Como o regime que nós temos agora de uma catraca, dá... Até pra ir pro médico... Isso 

tudo é nesse aspecto que você tá perguntando? Não.  

C: No aspecto de que atinge as pessoas mais velhas. Como as pessoas mais velhas, como a 

empresa tá se preparando para ter um corpo de funcionários mais velhos? 

2) Não, é...com esse regime que ele está nos colocando atualmente, com a catraca, que a gente 

até, as vezes, até pra fazer os preventivos anuais, as consultas rotineiras, a gente tem problemas 

de entregar o atestado, problemas de médico. É difícil. A gente tem um problema mais 

profundo... É difícil você entregar um atestado. Ou se você tem... Porque muita gente acha que o 

dente é só pra estética. Não é. A saúde oral é uma coisa importante. É a entrada da, da, do seu 

corpo. E outro problema que eu tive. Nós tivemos, não foi só eu..., vários problemas na entrega 

de atestados. E você tá conseguindo, financeiramente, consertar seus dentes, entendeu? Agora 

que deu uma melhoria, realmente, então eu acho que eu não tô vendo um lado positivo da 

empresa fazer com que a gente tenha uma boa saúde, que fiquemos mais tempo aqui no IBGE. 

C: Você disse que sim. Que você vê as políticas para as pessoas mais velhas. 

- As políticas positivas que eu conheço? Não.  

C: Tanto faz. 

- Que eu conheço são as negativas que eu já citei aí em cima. Agora, política assim... eles 

fizeram. Tão fazendo agora a parte de alongamento, na parte da área de saúde. Não é do IBGE? 

Não.. é sim, é sim (...). Aquela ginástica laboral. Aquela nós tínhamos nos andares, tipo assim, 

em caráter de experiência... É... Mas aí, depois, não sabemos que desdobramentos deu isso tudo. 
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Nós fizemos uma votação no SECAF. Mas nós não sabemos o desdobramento disso. Se foi 

aceito, se não foi aceito. Não sabemos. Quer dizer, é uma política que também, que houve... se 

teve problemas se a maioria das pessoas não fizeram. É... Então, eu acho assim, tipo, pras pessoas 

de mais idade as políticas assim... Até mesmo na área de saúde, é uma coisa assim meio, meio, 

engatinhando. Ainda não tá bem... Boa.  

2) Eu vou pixar pra caramba... É isso que eu acabei de dizer. As políticas são... Eu não vejo uma 

política boa, eficaz pra nós mais velhos do IBGE. Muito pelo contrário. É uma política de 

desagrado. Cada vez mais as pessoas estão se aposentando por insatisfação. 

C: Mais por insatisfação do que por tempo? 

- Por tempo de serviço? Não, está ligando uma coisa a outra. 

C: A pessoa tem o tempo, mas se tiver satisfeita ela não vai, é isso? 

- Com certeza. Por que nós temos uma perda salarial aí substancial... Eu tô dizendo assim, do 

pessoal que eu conheço, tá? Eu sou nível médio. Nível médio não tem um salário assim, muito... 

Tudo bem que teve uma melhoria boa, eu tenho sentido que teve uma melhoria boa. Mas, é... 

Mas, mas as pessoas estão indo mais por causa do rigor que nós temos. Tem muita gente se 

estressando. Muita gente tendo nervoso, problemas com a área médica, com a área dos 

acompanhamentos. Poxa, seu sogro falece, você não tem abono. Você sabia? Você não tem. Teu 

chefe pode, de repente, te botar um código como se você tivesse fazendo um serviço externo. Isso 

é mentira. Você tá entendendo? Então, eu acho isso... Tudo bem, eu utilizar... Cara, eu nunca... 

(...) meu chefe mentiu pra poder me beneficiar. Você acha isso legal? Eu não acho. Aí você já 

parte daí, cara (...). Isso eu utilizei ano passado. O meu sogro... Não foi pra ninguém... O meu 

sogro. A pessoa que é pai do meu marido. Que convive comigo há 32 anos. Então, essas coisas te 

deixam muito triste. Muito triste. O que vai... Às vezes eu fico chateada. 

3) Ah, não sei. Eu acho o seguinte. Realmente, você trabalha com muita gente... Eu vim do Censo 

Agropecuário, sempre trabalhei com Manuel Antônio... E você deve conhecer o nome ou rigor 

que ele... Por que eu sei que quem trabalha com muitas pessoas tem que ter um critério firme, 

mas que tenha uma tolerância e o que eu vejo é que essa tolerância tá zero. Então, o que eu vejo 

que poderia vir a melhorar isto seria conversar mais com as pessoas. Não aquelas pessoas 
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inflamadas, não aquelas pessoas que saem gritando na luta. Mas, aquelas pessoas mais sensatas. 

Que criasse assim, uma comissão pra ver esse grau de satisfação. Entendeu? De uma maneira 

mais tranqüila, mais cabeça. E chegar a um ponto comum. Já que a associação que nos representa 

não consegue ter uma... Pelo menos criasse uma comissão que as pessoas mais sensatas de cada 

departamento... Pra que se tirasse uma linha. Houvesse... Um cedesse um bocadinho mais, 

entende? Porque a gente, poxa... Sabe? Existem determinadas coisas. Eu tenho 32 anos de casa, 

54 anos de idade, tenho cargo, uma supervisora. Tenho um trabalho, tenho minha 

responsabilidade no trabalho. Eu acho que até hoje nunca foi indagado, ou coisa parecida. E você, 

quando você, de repente, precisa fazer algum tipo de, de tratamento, aí você tem que chegar pro 

seu médico e falar: "Olha, eu preciso disso, isso, isso... "Aí o médico te olha assim com uma 

cara..." Minha filha, onde você trabalha?", "Eu trabalho no IBGE"; "Mas eles querem isso? Por 

que?Pra que?" Aí você tem que explicar. Aí você tem que explicar (...). Eu, no ano retrasado, 

minha mãe caiu. Minha mãe na época tinha 84 anos (...), mas eles pediram tanta coisa pro 

atestado, tanta coisa, que eu fiquei envergonhada. Aí eu pedi ao meu marido pra ir lá e conversar 

com o médico. O médico foi solícito, deu tudo direitinho. Mas são só essas coisas que as vezes eu 

me sinto um pouco humilhada, só isso. 

 

*** É outra mágoa também. É uma mágoa forte essa parte de nível superior. Porque nós tivemos 

três pleitos. E em um dos pleitos nós fomos dados como, é..., É...(...) disfunção. Criou-se uma 

comissão. Essa comissão foi favorável ao meu pleito. E morreu o assunto, acabou. Nunca mais se 

viu nada. Isso há muitos anos atrás. (...) Houve uma comissão realmente do IBGE pra analisar 

aqueles pleitos que realmente tinham ficado em disfunção... E outra cosia, eu acho que há mais 

de 15 anos emparedado. Sem nada, nada, nada em termos de, é..., como é que se diz essa parte 

de... 

C: Progressão...  

- De carreira... (...) mas não pode... E eu acho que, realmente, a política do IBGE hoje é acabar 

com o nível médio (...). Eu acho que até certo ponto, de uma certa maneira... Mas, durante um 

certo tempo... Pelo pouco de experiência que eu tenho... a função do nível médio. Existe a 

necessidade. Isso faz a gente... (...) nós temos contratação de gente com mestrado, doutorado. 
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Mas porque... Pra executar, pra você colocar uma pesquisa na rua tem muito do trabalho do nível 

médio. Muito, não é pouco não. É muito... Lógico, você precisa tá por traz de uma equipe de 

análise, de análise agrícola, em que veja os fatores climáticos. Veja o problema das exportações, 

das importações. Isso realmente tem que existir. Pra que você depois analise de novo os dados. 

Mas ao mesmo tempo, você precisa do nível médio, do trabalho do nível médio, pra executar, pra 

somar, pra dividir, pra diminuir, pra criticar um dado, pra limpar aquele dado, que é muito, só 

mostra... Município e a agricultura, graças a Deus cresce, né? Aos trancos e barrancos... Então, 

nós precisamos... essa nossa página. Já temos um novo sistema que foi implementado. Agora 

mesmo tem um... (...). 

*** Ano que vem, em 2011. Início de 2011. Esse ano ainda fico o ano todo. Não sei quem vai 

ficar no meu ligar. Não tem. Minha equipe era de cinco pessoas, hoje tem um. Uma morreu, outro 

se aposentou, outro pediu transferência, o outro se aposenta agora e tenho um reintegrado que já 

tem alguma noção das pesquisas agro e vai trabalhar. Esse ano foi terrível, terrível trabalhar 

sozinha. Eu e uma outra colega. Muito trabalho (...). Mas a gente faz o que pode. (...) Tá certo 

que a tendência é cada vez mais diminuir. Você traz vários programas a entrada e dados, mas 

não... Mas o avanço não tá sendo tão rápido a ponto... Então, é por isso que eu te digo: ainda via 

precisar muito do trabalho do nível médio. Ou então, acontece... Você fica assoberbado, fica... o 

trabalho de cinco, dois fazem... E, de repente, pode cair um pouco a qualidade. É isso que eu 

tenho receio. Eu faço o que posso (...) eu canso de levar trabalho pra casa. Mas isso aí sou eu. Eu. 

É minha responsabilidade, meu nome. Não que... Eu acho que hoje a empresa não merece. 

 

SERVIDOR 08 

1) Não. Ah... É que na verdade a gente não tem nem acesso as políticas de recursos humanos da 

casa. Nenhuma, né? Aliás, eu não sei se a casa tem políticas de recursos humanos. Acho um setor 

nosso muito... Você não tem o... Você não vê empenho... Ou não chega pra gente nenhuma (...) 

não tem divulgação... Ou não tem mesmo. 

2) Bom, eu acho que a ente tinha que ter uma... Uma... Não só com relação aos funcionários mais 

velhos, mas... Mas... A casa como um todo, né? É. Esse negócio de plano de saúde. Políticas do... 
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De... Uma melhor... Como é que eu posso falar? Ah... Motivação. Política motivacional mesmo. 

As pessoas mais velhas, então, estão totalmente desmotivadas, né? Cansadas disso aqui tudo. 

Você não vê um retorno da casa pra essas pessoas. A gente aqui tá novo ainda, tá com 

expectativa em relação ao futuro, mas as pessoas mais velhas não. Pelo menos, assim, se tivesse 

um investimento em saúde, um bom plano de saúde, até essa questão que tá tendo de ginástica, de 

investimento no funcionário mesmo, né? De saúde coletiva. 

3) Ah... Eu acho que eu já falei, né? (...) você tem cursos mesmo que conscientizem que a pessoa 

tá envelhecendo, né? “Como envelhecer melhor?” Tem várias empresas que tão fazendo esse 

programa e que eles funcionam bem. 

*** Se chegasse o tempo eu iria. Iria se eu tivesse também alguma coisa lá fora. Agora, ir pra 

poder não fazer nada, de forma alguma. Por que aí vem doença, vem um monte de coisas. Parar 

pra poder ficar em casa, não me aposentaria não. Mas se eu tivesse alguma coisa lá fora, alguma 

expectativa, ou outra vida mesmo lá fora, com certeza me aposentaria. Numa boa. 

 

SERVIDOR 09 

1) Não, não tenho... Não tenho mesmo. Desconheço. Por que não é muito divulgado assim... A 

parte de divulgação interna acho que não é muito... Assim. É totalmente... A gente não é muito... 

Não é muito claro, as vezes (...). 

2) O que eu espero? Espero assim, aquela preparação pra aposentadoria. Acho que tem algum 

projeto pronto, pra atender. (...) isso é importante... Até agora a gente não tem notícias não. Essa 

questão de... De... Atendimento médico adequado, né? De uma orientação assistencial também 

boa. Eu acho também que isso é um pouco esquecido. Essa é a palavra certa. Mas também acho 

que não existe muito essa questão. 

3) Não sei. Não sei se seria uma boa preparação para aposentadoria. Seria uma boa, né? É um 

projeto, não é isso? (...) Que realmente essa questão de recursos humanos no IBGE é muito 

precária. 

C: E pro trabalho? 
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- Eu acho que eles deveriam fazer um trabalho motivacional muito grande no IBGE. (...) Mas 

realmente, não há um trabalho motivacional. Envolver as pessoas que trabalhem. Porque as vezes 

elas ficam um pouco sem ter muito o que fazer. Não é muito envolvido num projeto. Às vezes as 

pessoas não dão tudo àquilo que podem dar porque não é demandada... Ter até tem trabalho, mas 

não é demandado pra ela. Aí fica meio complicado. 

 

SERVIDOR 10 

1) Não. Não vejo Porque não são claras. Às vezes, é... Eles falam muito, dá..., dá..., dá... De que 

tão, é... Fazendo políticas voltadas pra isso. Mas eu não vejo ação nenhuma real quanto a isso. Eu 

vejo muito discurso e pouca prática, na, na, na execução das idéias. 

2) Nenhuma. Como eu falei anteriormente. Eles discursam muito e não faz nada, muito pelo 

contrário. Atualmente, acho que eles prejudicaram muito os servidores que estão mais antigos 

dentro da instituição e fazendo políticas que sejam, é... Reprimidas... Reprimentes também com 

relação aos novos servidores. Então, no fundo no fundo não tá melhorando nada. Só tá piorando. 

Em relação a políticas pensando na pessoa eu acho muito poucas. 

3) É, eu acho que seriam políticas voltadas, não assistencialistas, né? Mas, uma que desse, 

realmente, mais atenção. É verificar. Porque, cada caso é um caso. Às vezes tem... Uma pessoa 

tem uma necessidade maior que a outra em relação a horário. Tem uma necessidade maior que a 

outra em relação a tempo, a condição de trabalho, embora seja útil para o trabalho. Teria que ter 

um, um pensamento diferenciado. É como se, dando o exemplo do futebol, você não pode dar 

uma carda pra um jogador que tá com 32 anos, 35 anos, igual a uma carga que você dá pra um 

garoto que tá com 20, 19 anos. Então, eu acho que esse pensamento em relação ao velho... É... 

Quando tá trabalhando, é..., é..., deveria ter uma política mais voltada pra..., pro contato direto e 

ver a necessidade pra que se pudesse fazer, é... Implementar realmente ações que favorecessem o 

desenvolvimento da instituição. Mas, também, não esquecesse da qualidade de vida, de vida dos 

velhos. 

*** Só quando eu encher o saco de trabalhar. Enquanto eu tiver... Enquanto eu tiver, ainda, eu 

vou... E... Mesmo que passe... E tem a questão financeira também. 
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SERVIDOR 11 

1) Olha, a princípio não. Porque isso é uma coisa muito variável, tá? A política de recursos 

humanos no IBGE, pelo menos nesses 30 anos que eu to aqui dentro, nunca foi muito aberta pra 

gente. E teve, nós tivemos grandes ganhos, tá? Na parte de recursos humanos, mas depois de um 

governo nós tivemos grandes perdas. Tipo um divisor de águas, sabe? Nós tínhamos atendimento 

odontológico, atendimento médico, tínhamos até ambulância, ambulância própria mesmo do 

órgão. E depois, acho que foi na época do governo Collor, foi instinto tudo. Nós tínhamos 

tratamento odontológico, tratamento médico... Principalmente na Mangueira. Nós tínhamos um 

atendimento excelente. Antes, e... Até em relação a plano de saúde, antigamente, se você tinha 

um plano de saúde de enfermaria, você não pagava nada. 

C: O IBGE pagava uma parte? 

- Pagava tudo no plano de saúde. E se por acaso você optasse por quarto, é uma mixaria, um 

valor irrisório. E você não tinha essa co-participação que existe hoje. 

C: Então, pra esse caso de  cada vez as pessoas ficarem... Ficando mais velhas na empresa, você 

acha que não existe uma política, então? 

- Eu, é... Porque é o que eu tava te falando. É uma caixa preta, né? A gente não tem um acesso 

muito visível do que pode ser oferecido. Você, ó, pelo que eu sinto, recursos humanos aqui, acho 

que tá meio pra... Pra... Meio pra baixo. Apesar que eu tenho uma... A minha madrinha de 

casamento trabalha no recursos humanos na parte médica, mas... Mesmo assim acho que tá 

muito... Eu acho que deveria ter uma política de mais visibilidade. Eu acho que é até o novo que 

tá aqui não sabe direito o quê que tem... A gente que tá antigo aqui não sabe. Eu acho que é uma 

caixa preta, tá? E até o acesso eu acho que é até meio complicado, tá? 

2) Olha, eu acho que tem que ter uma... Eu tenho uma esperança de que tenha uma virada de 

mesa em relação a recursos humanos, tá? Porque se for aprovado um decreto aí que a..., já tá... 

Parece que meio caminho andado... Que... Se houver a incorporação de certas gratificações, vai 

ter uma debandada geral no órgão. Tá? Assim, de aposentadoria. Que tá tendo muita gente que já 

tá com tempo já de se aposentar e tá se segurando, esperando isso. Tá? Pra poder se aposentar. 

Então, se não houver uma política de recursos humanos que, que... É... Visualize essa situação, eu 
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acho que tem muito... Vai ficar muito pouca gente pra sustentar esse órgão, tá? Eu acho que o 

recursos humanos, não sei de que jeito, vai ter que ser aplicado. Porque, principalmente, eu não 

digo nem em situação de Rio de Janeiro, tá? Que é uma coisa muito centralizada. Mas pelo 

conhecimento que eu tenho de... Dos estados. Vai ter um esvaziamento muito grande com esse 

projeto. Principalmente com esse problema... Com essa política de recursos humanos que eu acho 

errada que tem no IBGE, que é a terceirização. Contratar o pessoal por tempo determinado, o 

camarada vem, ele não tem compromisso com a empresa, porque é o seguinte: até a gente 

mesmo, quando a gente entra você pensa numa coisa melhor. Agora, você pensa, o camarada, a 

pessoa que vem trabalhar com um prazo determinado é tá trabalhando hoje e, amanhã pode ser 

mandada embora. Não é? Tá hoje e amanhã tá desempregada. Então, ele já entra com aquele... 

assim, no fio da navalha. E entra assim porque tava desempregado e com perspectiva de 

conseguir coisa melhor. Esse é meu medo em relação a empresa. O esvaziamento da empresa até 

nesse ponto. Porque na ponta da rede está ocorrendo muito isso. Eu to sentindo muito isso com o 

lance das pesquisas. Pessoal bom que pegar.  Claro, eu não tá errado, tem que prestar um 

concurso pra ter uma estabilidade e vai embora. 

3) Até esse lance que eu tava comentando anteriormente da..., do..., do quadro. Do... Dessa 

política de terceirização, afeta o envelhecimento da empresa. Porque, não mantém uma raiz. Não 

sei se você tá me entendendo. Porque o pessoal do quadro vai ficando, vai aprendendo o trabalho, 

vai tendo... Agora, o pessoal que é terceirizado. Ah..., um exemplo: eu saio, dou treinamento pra 

um estado, chego lá... Mês seguinte, pô, dei treinamento pra doze e mês seguinte saiu três. Olha o 

buraco que já fica. Não é? Entendeu? A política de recursos humanos acho que fica muito... 

Muito coisa... Eu acho que... 

Primeiro, dentro do IBGE deveria ter um concurso público pro quadro permanente, tá? É a 

primeira coisa pra combater o envelhecimento. Pra dar injeção de sangue novo. Não dessa 

maneira de terceirizar. Porque é o seguinte, porque senão, o que ocorre? Você, você... O pessoal 

antigo que tem o conhecimento do trabalho, mas o pessoal novo que vem, principalmente na... Eu 

to falando até em nível de rede, tá? Que, no fundo, no fundo é o braço do IBGE, né? O pessoal 

que tá lá fora. Pô, então, o quê que acontece? Tem o pessoal antigo, já tá, a maioria do pessoal 

lá... Vamos botar... De minha época, que é 80, que entrou um grande volume de pessoal dentro do 

IBGE. Quê que tá acontecendo? Já tá o pessoal com 30 anos. 30 anos. Mulher, então, já tá indo 
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embora. Homem ainda fica mais cinco anos. Mas você não sabe se o cara tem tempo lá fora. Já 

bota... Eu tenho 4 anos lá fora. Mas eu não tenho idade pra me aposentar. Mas o cara que já tem 

idade pra se aposentar já tá faltando um ano. Né? Então, o quê que acontece? Esse pessoal que 

tem esse conhecimento de 30 anos do órgão, das pesquisas, tá indo embora. E não tá deixando... 

Não tem... Não tá deixando filhote, com substituição. Porque essa política de terceirização de 

mão-de-obra ela não... Não dá criação desse vínculo. Entendeu? Eu acho que deveria ter o 

principal do recursos humanos do IBGE, agora, eu acho que deveria batalhar para um 

atendimento ao quadro. Um quadro permanente. De tentar brigar na esfera superior... o lance do 

concurso pro quadro definitivo, não viver dessa terceirização. A nível de Censo, tudo bem, mas.. 

Além de milhares de pessoas é um coisa que é mais máquina, entendeu? Eu trabalhei no Censo 

Demográfico... As questões são mais específicas, né? Então, pro pessoal que fica pra tabular é 

fácil. Mas, pô, você pega uma pesquisa econômica, uma pesquisa social, a pesquisa mensal, 

pesquisa anual... É diferente. É diferente. Você... Você tem que tá indo e voltando. Tendo um 

contato direto... Tem que ter o conhecimento específico da coisa. Então, isso daí você não ganha 

de hoje pra amanhã. Você ganha na vivência. Por mais que você tenha conhecimentos teóricos, 

mas tem coisas do IBGE que são específicas, entendeu? Eu acho que pra dentro da (...) de 

reposição de mão-de-obra, mas pra o quadro fixo. Pra poder manter a base da empresa. Porque, 

senão, vai acabar acontecendo de se contratar outras empresas, terceirizando e vai ficar nesse 

chove-não-molha. Essa confusão. 

*** Eu to retornando a dar aula. Eu to dando aula. Então, enquanto puder eu vou dando aula. 

Aqui, a princípio sim, no tempo. Vamos botar, num percentual, 90%. Porque eu não sei o dia de 

manhã. Pode ser que, como tem a maioria do pessoal esperando essa lei... Não sei. Mas pesando 

os prós e os contra, 90%. Na minha cabeça atualmente, 90%. 

 

SERVIDOR 12 

1) Eu sei mais ou menos. Eu sei que eu vou além do meu período de tempo de serviço. Eu vou ter 

que pagar um pedágio aí. Mas do que isso... Não sei... Eu não conheço... Por mais divulgação... 

Por aí. 
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2) Tinha que dar mais... Mais suporte pro pessoal trabalhar. Porque, com o tempo a pessoa vai se 

desmotivando. E o IBGE não faz nada por esse pessoal que tá há mais tempo aqui. Por aí, né? 

Mais suporte. Eu acho que tinha que dar mais suporte a esse pessoal que tem que pagar esse 

pedágio. 

3) A sugestão é essa que eu falei.tinha que dar mais suporte pro funcionário. O funcionário tá 

praticamente. É... Isolado aqui dentro. É tudo, tudo restrito. 

C: Como assim? 

- Um setor médico que não funciona direito. Uma assistência social também que, às vezes a gente 

procura a assistente social, vai lá,  pra dar um apoio e fica muito restrito. Essas coisas né? Eu não 

sou de falar muito... 

*** Quando me aposentar eu to parando mesmo. Eu to parando e saindo daqui do Rio. 

Descansar. 

 

SERVIDOR 13 

1) Não. Não quero saber de mais nada. 

2) Olha, eu já tenho... Tenho tempo pra me aposentar. Então, eu..., eu não to preocupada mais 

comigo não, que eu... Mas eu to preocupada com essa geração que tá entrando aí que... Que eles 

vão herdar? Que daqui a pouco eles estão ganhando mais hoje. Mas, daqui a cinco anos eles já 

estão com o salário defasado.  A gente não tem sindicato, não tem política sindical, não tem 

recursos humanos. Quê que vai ser desse pessoal que está entrando novo na casa? Por que, eu 

sempre fui da opinião, se o IBGE vai bem, o funcionário vai melhor. Se o IBGE for ruim, o 

funcionário vai pior. Então, a política de recursos humanos tinha que ser se voltar justamente pra 

esse pessoal novo que vai chegando. Não é só dar salário. É dar condições. Eu achava que todo 

funcionário do IBGE tinha que fazer uma vez por ano uma viagem pros estados. Ver como é que 

se faz pesquisas. Como é que se faz um Censo. Como é que... O quê que é planejamento. Pra 

conhecer a realidade do IBGE. É muito bonito. O IBGE é muito maior do que aparenta. Eu to 

falando isso porque eu sou Ibgeana de carteirinha. Eu gosto da minha empresa. Eu gosto e 
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respeito. O pessoal acha que... “eu ganho pouco”. Eu acho também que tem perecimento. De 

repente o Diretor da Empresa, seu Sérgio Cortes, acha que a gente do nível técnico não merece. 

Mas, merece sim. Tem funcionários aqui que... Que passaram de cavalo... De burro pra cavalo, 

sem fazer concurso. Sem nada. Era, antigamente, os contínuos. Política sindical, política de 

governo. E eles passaram pra... Acabou o nível intermediário, acabou o nível secundário e o 

pessoal foi tudo para o nível médio. Então, o nível médio ficou inchado. Tem gente que não tem 

escolaridade, que não tem qualificação nenhuma, que inchou o quadro no nível médio. Aí, quê 

que acontece? Ficou muita gente, e ficou difícil também pra nos atender. Por que se fosse só 

aumento praqueles que tem nível superior. “Ah... tá discriminando... Não sei quê...” Mas, ele 

podia qualificar melhor essas pessoas que tem os pré-requisitos. 

3) Olha, eu acho que o IBGE, o nível médio tá muito prejudicado. Ele tinha que ver não só o lado 

econômico. Porque tem “n”... Nós somos aqui na Chile, agora, não sei se são... três mil e poucos 

funcionários. Tem muita gente que não tem plano médico, por quê? Não tá agüentando pagar. E 

isso o IBGE não pode ficar indiferente. É uma massa que tá envelhecendo que precisa ter plano 

médico. Quando ele já morreu, as vezes, o funcionário, aquela família, entende? Que precisa 

disso. E se você fosse ganhando um salário decente você não ia jamais deixar de ter um plano 

médico. Tem muita gente. Assim, eu fico preocupada quando você vai numa assembléia aqui. 

Porque a gente se reúne, movimentos de funcionários... Isso que não é só dinheiro. A gente não 

é... como dizer? Eu não sou mercenária. Tem que ver a qualidade de vida. E você só vai ter uma 

qualidade de vida melhor se você tiver ganhando melhor. Você vê. Não vê ninguém do nível 

superior reclamando. Nós tamos ganhando R$ 5.000,00, eles tão ganhando R$ 15.000,00. É a 

diferença tá muito grande. Chega a R$ 10.000,00, dez. Que quem tem doutorado, mestrado, dá 

mais de 15 mil. Quem tem mestrado, doutorado, tá lá. E o pessoal que não tem nada, nem pré-

requisito. Às vezes tem menos de que o pessoal que tem nível médio, tá ganhando R$ 10 mil 

Reais. É uma diferença muito grande... Aqui todo mundo é antigo. E a diferença é muito grande. 

E só mesmo... O técnico trabalha muito mais; o cara de nível superior – “não vou fazer esse 

servicinho não, porque sou nível superior”. – Aí o técnico tem que fazer. E ganha o dobro. Aí fica 

difícil, né? Aí, a autoestima da gente vai pra baixo. 

Aqui, aqui, aqui vai... Aqui, como nós somos a maioria de intermediário, nós somos... Tá bom, a 

gente faz um clima bom. A gente faz. A gente faz aqui, café da manhã toda sexta-feira, é uma 
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maneira de unir as pessoas. Agora, até a direção proibir, disse que não quer mais, porque nós 

somos assim... Realmente, um pouco espaçosos, né? A gente faz muita festa. Mas, se..., acho que 

isso não é ruim pra uma empresa. Tá muita coisa... Acho que tá ficando muito chato isso.. é o 

pessoal que é fumante. Uma perseguição implacável. 

C: Você fuma? 

- Não. O cidadão... O cara é incentivado a fumar durante 40 anos. De repente, em um ano o cara 

tem que parar de fumar. De repente, porque a empresa não quer. – “Não pode”. – Não é assim, 

gente. Então tem que ter espaço pro cara fumar. Dá um tempo pra ele se desintoxicar. Pra ele ir 

querendo deixar d e fumar. A empresa não pode dizer que você não pode fumar mais. Então, 

você dá uma área pro cara fumar. Eu não sou fumante, mas eu preciso respeitar àquele que é 

fumante. “Ah, porque faz mal, faz mal.”. Tá horrível. Eu tava num bar outro dia tomando uma 

cerveja, aí chega a fiscalização. O cara não pode... Que inferno é isso gente? Tá preocupado com 

a minha saúde? Eu tenho dúvida se tá preocupado com aminha saúde. Não tá preocupado com a 

minha saúde. É interesses. Tem esse porcaria do ar-condicionado, nunca limpam, nunca vi limpar 

isso. É só tirar esse filtro e tá tudo imundo. E aí vai dizer que tá preocupado com cigarro? A gente 

tá aqui há 11 anos, se limpara duas vezes, limparam muito. Esse carpete aqui, se lavaram duas 

vezes... Se juntar carpete e esse ar... É muito pior do que o cigarro... O IBGE tem que trabalhar 

muito pela área de recursos humanos. Humanizar os recursos humanos. Que está desumanizado o 

próprio recursos humanos. 

*** Se a... Nós temos uma gratificação de atividade, então, se a gente se aposentar você perde 

aquilo. Você vai ficar inativo. Então, é de atividade. Então, a gente tá ganhando pouco, tá quase 

mil reais, nível médio. Eu não posso ficar ganhando menos, entende? Então, eu vou empurrando 

com a barriga. Daqui a pouco eu saio com o pé na cova, na expulsória. 

 

SERVIDOR 14 

1) É, os funcionários aqui é... é tudo meia idade mesmo. Então, e agora com..., dizem que vai 

mudar... Com concurso público, mas... O certo mesmo é ter pessoas jovens também.  
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Conheço alguma coisa... Eu não acho o tratamento bom. Só na área de saúde... É que tá precária. 

Saúde. Pra ter um dentista você tem 1h e meia. Isso aí num... (...). 

2) Melhoras. Eu acho que as pessoas, assim, na área de saúde,..., muitas pessoas aí não tem 

acesso a médico, não tem acesso a... porque não tem plano de saúde, tá difícil... 

3) Deveria, aqui, no caso, ter o IBGE deveria ter... Como era antigamente, uma área médica 

melhor. Entendeu? Eu acho que isso. 

*** No tempo... Vou me aposentar. Dar a vaga pra outro, né? 

 

SERVIDOR 15 

1) Não. Não sei nem se ela existe... Alguma coisa específica, né? Eu acho que não tem esse 

divulgação toda. Se existe não tem divulgação. Tem essa coisa agora desse Ibegeando aí, pra 

gente ver coisas e tal. Olhar lá. Mas a maioria das pessoas não vê aquilo ali. Eu acesso pra ver o 

SECAF e só, mais nada. Vamos ver, se tiver alguma coisa ali de interesse, de interesse eu 

realmente não (...). 

2) Primeira coisa que a gente espera mais, assim, é, que eu gostaria mais de ver aqui é a parte de 

médico, né? Assim, o auxílio de emergência pros funcionários é um absurdo de ruim, né? Porque, 

com a população, a quantidade de funcionários chegando numa idade com “n” problemas de 

saúde, a gente morre aqui dentro. Você não tem nenhum... Isso ai eu acho que é o que eu gostaria. 

Se tivesse um atendimento de emergência é o ideal aqui dentro da... Do prédio, pra dizer o 

mínimo. Assim, dentro da instituição e dentro do prédio, porque não existe. Em termos de, de..., 

eu acho que isso é o mais importante. É, eu gostaria que tivesse isso. Não tem. O atendimento é 

muito ruim. É uma coisa que eu gostaria, um atendimento de emergência pro funcionário mais é 

muito ruim. Pra qualquer funcionário, né? Qualquer funcionário. Mas o funcionário mais velho 

tem a tendência a ter mais problemas de saúde, né? E não tem uma assistência, não tem uma 

emergência? Sinceramente, eu acho que no IBGE não tem não. 

3) É complicado, viu? Porque, assim, cada tipo de trabalho é um tipo. A gente na nossa 

pesquisa... É uma pesquisa mensal, a gente é... Trabalha muito, entre aspas, quinze dias na 
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semana e trabalha muito pouco 15 dias, pra esperar o material chegar. E nesse tempo aí, esse 

tempo ocioso a gente fica aqui por casa da catraca. É muito chato. Eu acho que isso tá derrubando 

todo mundo. Eu sou uma. 2012 eu vou me aposentar, com certeza, se não fosse isso talvez eu 

até... se tivesse atividade, por exemplo. Tem ioga, tem aqui embaixo, tem alongamento. 

Atividades. Tem alongamento, tem aula de dança. É particular, não é política do IBGE. São aulas 

particulares. Não tem nada a ver com... Oficialmente. Contrataram o professor e a menina da ioga 

de manhã... Eu não faço porque é um lugar inapropriado. Eu suo muito, se eu fizer isso eu não 

tenho nem como tomar banho. As pessoas fazem e não é um lugar... É uma parte lá de baixo atrás 

da biblioteca... Que a dança é lá no terceiro andar. Ah... Do lado de fora. Nem tem ar 

condicionado. Eu suo muito (...). Voltar pro trabalho, nojenta, não tem a menor condição. Esse é 

o tipo de atividade que se for... o IBGE podia dar isso a seus funcionários. Nem que fosse, assim, 

hora de almoço. Ou a ioga, por exemplo, ela dá entre 11 à meio dia e outra de meio-dia à uma. 

Então (...). Ou, então, de manhã, a primeira aula é 7 horas às 8. Né? A dança também, é no 

horário do almoço. Então, o IBGE podia até ceder um lugar, incentivar esse tipo de coisa. A 

gente melhora o relacionamento, disposição do próprio funcionário. Porque... Dança, ioga, 

alongamento, são coisas que, que melhoram inclusive a saúde do funcionário. Uma coisa que a 

gente sente muita falta aqui nesse prédio... É um refeitório. Na verdade, a gente não tem. Eu 

gosto de trazer comida. Eu passo mal se eu comer na rua óleo todo dia. Eu tenho que comer aqui 

na minha baia. Eu boto no micro ondas e venho comer minha comida aqui. Eles tinham que dar 

um lugar mais apropriado pra gente almoçar. É uma coisa. Inclusive, tem a coisa da idade 

também. De ter que comer comida direito. Menos gordura, menos sal, menos tudo, né? É uma 

reivindicação, uma coisa que o IBGE poderia fazer. Implantar atividades aí no horário de almoço, 

ou antes aí do expediente, ou depois do expediente. O expediente é de 8 horas às cinco. Mas 

depois, antes ou depois, você pega o funcionário... É a coisa da idade... a gente tem que ficar mais 

tempo aqui dentro, mais, menos... Ser menos cansativo. Porque acaba se tornando muito 

cansativo. Vocês que são mais novos, que entraram... Nós, da minha geração nós entramos num 

IBGE de uma linha rígida. Aí, quando... Depois com essa coisa de horário aí, depois eles 

liberaram. Mais flexibilidade. Agora tão colocando o rigor de novo nos horários, né? E a gente já 

tá acostumado, aí realmente, se o IBGE implementasse coisas aqui dentro pra gente fazer. Mesmo 

que fosse trabalho. Mesmo que fosse atividade da área de trabalho. (...) Porque, ficar sem fazer 

nada é muito chato. Muito chato. Mesmo que fosse trabalho era melhor do que não fazer nada. 
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Menina, você fica aqui sem fazer nada, olha a hora – “ah, não acredito! não acredito!” (...) os 

trabalhos do IBGe... e a maioria das pesquisas, não tem como, elas são assim mesmo. A gente 

que trabalha na..., na..., apuração das pesquisas, na análise das pesquisas. O pessoal que trabalha 

com informática, por exemplo, já não é tanto assim. Eles têm trabalho o tempo inteiro. Mas a 

gente que trabalha na apuração e na análise das pesquisas é... Não tem jeito, tem a fase que você 

não tem nada pra fazer. Fica dependendo... 

C: E têm outras também que trabalha... 

- É, tem que sentar aqui e esquecer do resto. Porque tem prazo. A gente que é mensal então tem 

prazo pra divulgação na imprensa, não sei quê... Tem que tá pronto. Tem que correr. 

*** Faço tempo de serviço em 2011 e pela idade é 2012. Eu vou fazer um novo vestibular, vou 

estudar biologia agora que aí vou me aposentar, vou morar em Cabo Frio e vou fazer... Vou ser 

professora do estado em Cabo Frio, e vou dar aula de biologia. É, não quero ficar sem fazer nada 

o dia inteiro. Assim, também não quero trabalhar o dia inteiro. Cheguei à conclusão de que, como 

professora, eu pego uma matrícula só, mesmo que seja em um colégio particular, dou uma aula... 

Não vou precisar desse salário pra viver. Eu não vou ter... que ficar como professor: corre pra cá, 

corre pra lá, pra fazer uma renda suficiente pra viver. Eu não vou precisar disso. Eu tenho 

experiência na família... E corre prá lá, corre prá cá, e trezentos diários pra fazer depois. Eu não 

quero isso. Eu quero não ficar em casa o dia inteiro. 

 

SERVIDOR 16 

1) É, eu conheço algumas políticas dos recursos humanos mas não com direção a esse objetivo. 

De melhorar a idade média. A única coisa que eu posso ver nesse sentido é a contratação de 

novos. Pra elevar a idade média... Na medida que o pessoal vai se aposentando, né? Tem um 

número muito grande de pessoas com idade de se aposentar.  

Eu acho bom. Acho bom. Nós temos aqui no IBGE um pessoal com uma faixa de idade elevada e 

o, a gente perde. As pessoas se aposentam, a gente perde muito a qualidade. Tanto pro novo que 

tá chegando, trocando informações com os já mais antigos. Acho ótimo. 
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2) Bem, a minha expectativa é de que melhore, pra que esses novos, né... (...) que melhore tanto a 

questão salarial, quanto a questão de opções. Essa questão da catraca, por exemplo, é justo, você 

tem um contrato de 40 horas semanais. Mas eu não vejo isso aumentar a minha produtividade. Eu 

fico mais horas na empresa, mas minha produtividade não aumenta. Então, já que eu tenho que 

ficar... e você não fica as 40 horas efetivamente trabalhando, tenha coisas que você possa fazer. 

Ocupações, cursos. Qualquer coisa que você possa fazer pra ocupar. Entendeu? Em, em termos 

salariais, assim, eu vejo... eu e todo mundo do nível médio aqui, tá no final de carreira. Não tem 

mais progressão. Pra que você se sinta motivado é bom ter uma melhora salarial. Então, que essa 

carreira seja mais aberta. A pessoa possa atingir ainda mais coisas ao longo do tempo. Não 

chegar com 20 anos, 25 anos de trabalho... Acabou. Não vai mais progredir mais. Eu vou 

trabalhar mais pra me aposentar, mais sete anos... Mais sete anos eu não vou progredir. Já 

cheguei e to emparedado. Isso, abrir isso seria também uma melhora. 

3) Dentro da questão da qualidade de vida que (...) implementar. Que dê opções aos servidores 

que quiserem, sem ser uma coisa imposta, de ter opções de lazer dentro do trabalho. Cursos, é..., 

como tem aí,. Você vê, por exemplo: a aula de inglês ali é a parte; o pessoal de dança lá embaixo 

é a parte. 

C: Particular. 

- Isso poderia ser institucionalizado. De que forma? Oferecer a quem quiser e ter ambiente 

propício para as pessoas que quiserem. Já que você tem que ficar aqui, então, trabalho, que você 

tem que cumprir o trabalho e, ao mesmo tempo ter a opção de melhorar a qualidade de vida. 

*** No tempo. Quando eu tiver idade. Serei o último? Todo mundo vai embora e me deixar aqui? 

Pegar a esposa e ir passear. 

 

SERVIDOR 17 

1) Porque na grande verdade, a parte de recursos humanos do IBGE é... eu (...) tem mais 

conhecimento em pouco tempo. Até vou te falar assim, de repente, as pessoas, a gente veio assim, 

conhecimento do quê que é ter recursos humanos dentro do IBGE depois, com a chegada do 
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Sérgio Cortes. Porque até antes, era um... Existia mas pra aquelas pessoas que estavam realmente 

precisando. Iam lá conhecer, ver. Fora disso, não conhecia. Hoje a gente sabe que (...) a parte de 

recursos humanos com a entrada do Diretor Executivo, né? 

2) Bom, uma das coisas que eu acho, da parte de pessoas mais velhas. É, eu, meu pensamento. Eu 

acho que, que a gente é carente quase de tudo Carência assim de conhecimento, de conversa de 

participação, de... Porque, a participação de servidores do IBGE em reuniões em discussão é 

quando você tem um cargo de gerente. De gerente pra cima. Tá entendendo? Então, você tá 

sempre próximo, né? Tá sempre próximo do assunto que interessa a empresa. Nunca (...) da 

empresa. Quando você não faz parte desse quadro, você tá praticamente... Tá fora. Acho que, que 

tinha que mudar. Na minha visão, tinha que mudar. Acho que o tratamento, as participações... 

Que tinha... Em reuniões, em conhecimento de RH e outras coisas mais. Poderia fazer com que 

na... Debates, tá entendendo? Envolvendo cada vez mais o servidor, tá? Principalmente aqueles 

que já tão aí com vinte e poucos anos e ainda vão ter que encarar mais dez, doze anos de IBGE. 

Não deixar isolado quem... Não tem que isolar. A gente se sente isolado. Tanto que se você 

precisa de um recursos humanos, a maioria das vezes você tem que pedir ajuda a “A”, “B”, “C”, 

tá entendendo? Primeiro você tem que conhecer alguém. Ou depois, pra você conhecer o quê que 

é recursos humanos. Então, é meio ardente, né? É sofrido. Eu acho que a política tem que, um..., 

envolver mais o trabalhador nessa parte. Como? Através de debates, através de seminários, 

através de... Ia ajudar muito. Porque a tente tá muito distante. 

3) É o que eu acabei de falar. 

*** Não, até porque, deixa eu te falar pra você... Ano que vem... Esse ano, esse ano... Se eu vou 

juntar, jogar minha Licença à Prêmio, eu chego a 35 anos. Eu não sei... O meu pensamento, com 

minha filha fazendo faculdade,..., tem que pagar, né? Tipo, daqui, eu dou entrada no abono 

permanência, vou receber o abono permanência... Quando ela tiver fazendo faculdade, pra mim 

vai me ajudar. Vou continuar. 2015. 

 

SERVIDOR 18 

1) Não. Eu acho que não tem. Se tem não é bem divulgado. 
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Essas atividades que tem aqui de ioga... Isso não é atividade do IBGE, né? O IBGE permite que o 

espaço seja usado, né? Mas não é uma iniciativa do próprio IBGE. Acho que do sindicato e das 

pessoas. É, mas o IBGE permite, né? Isso é bom pra saúde do trabalhador, numa certa idade, 

principalmente, né? O ideal seria ter uma mini-academia aqui. Tem empresas que tem, né? A 

Petrobrás tem academia, né? 

C: Aqui no prédio? 

- Não, nesse prédio... nesse prédio da Petrobrás, aqui tem academia aí e tal. Algumas empresas 

têm academia (...). Poderia ter isso no IBGE. É bom pras pessoas com idade. Mas eu acho que eu 

não conheço muita, muita coisa da política do IBGE pra pessoas já com mais idade. Eu conheço 

algumas políticas de recursos humanos, mas específicas pra pessoas que vão se aposentar... Né? 

O..., teve um colega, colega nosso que entrou no meu concurso, mas, ele já entrou com um a 

idade, mais ele entrou na compulsória esse ano. Ele já entrou com 63 anos, aí chegou na 

expulsória, com 70 anos. Não queria sair. Ele não teve, assim... Pelo menos eu não tive 

conhecimento de que teve com ele uma política assim, de acompanhamento... Até psicológico. 

Ele recebeu uma carta, dizendo que tinha se aposentado. Que t tinha se aposentado e tinha tal dia 

pra sair. Ele até se sentiu meio... Ficou chateado, né? Ele recebeu uma carta, assim: “Você faz 70 

anos, até tal dia você tem que sair”. Eu acho que não, acho que, pelo menos eu não sei se teve 

isso... Ele não me falou nada. Sei que ele não gostou da maneira que foi tratado, comunicado que 

ele ia se aposentar com 70 anos, né? Ele não teve um acompanhamento, até psicológico. Ele 

queria continuar. Ele não queria se aposentar. Eu acho que não tem. Se tem não é divulgado. 

2) Eu espero que o IBGE faça um trabalho de... Com palestras, pra mostrar o que que o servidor 

pode fazer depois que se aposentar. Às vezes a pessoa quer continuar trabalhando como 

consultora, abrir um negócio. Ou então ter um robe, ter uma outra atividade que não seja 

remunerada mas que... Acho interessante o IBGE fazer palestras pra divulgar, né? O que, que a 

pessoa pode fazer depois de se aposentar, né? Porque, a pessoa tá acostumada a trabalhar 30, 35 

anos e até mais, 40. E de repente vai pra casa, se aposenta e fica sem ter o que fazer, né? Ter um 

rumo. Acho legal essas palestras. 

E tem que ter uma política pra pessoa ficar mais motivada a ficar no IBGE e continuar bem 

produtiva, né? Porque tem pessoas que podem se aposentar, mas não se aposentam porque 
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gostam de trabalhar. E outras pela questão financeira, né? Porque o aposentado, ele perde, né? 

Metade da gratificação, GDIBGE, é uma boa parcela do salário. E outras coisas mais que acaba 

perdendo, né? E tem abono permanência. Então, acho que é importante ter um incentivo pras 

pessoas, caso ela opte por continuar no IBGE, continuar trabalhando bem. Sendo útil, né? 

C: O que é um incentivo pra você? O que seria então? 

- É motivar a pessoa, né? A continuar fazendo um bom trabalho. Passa pela gerência também. O 

funcionário se sentir útil na instituição. 

*** Nem penso. Eu não sei também se, quando eu tiver idade pra me aposentar, não sei se eu vou 

querer me aposentar. É muito tempo. Eu nem sei como é que vai tá minha vida até lá, né? Eu não 

to pensando porque tá muito longe e provavelmente vai mudar as regras da previdência porque a 

população tá vivendo mais como você falou. Jé mudou. Você não tinha idade mínima. 

 

SERVIDOR 19 

1) Não. Não foi divulgado. 

2) Eu acho que deveria ter um..., uma... Adaptar o trabalho. A prática de exercício motor. Uma 

coisa assim. Coordenação motora, shiatsu. No horário do expediente. Na rotina de trabalho. 

3) Ter salas de..., onde pode constar alongamento, alguma parte de exercício. E também uma 

parte de reciclagem, né? Cursos. 

***Quando tiver no tempo. Um dia antes eu to pedindo pra ir embora. 

 

SERVIDOR 20 

1)  É o meu caso. Eu deveria ter me aposentado e estou aqui (...). Pra você ter uma idéia, eu 

comecei a trabalhar em 62. Eu tava com quinze anos na época. Então, eu me lembro que eu 

concluí, eu tava, naquela época... A gente estudava, quanto de primário,..., eu tava no terceiro ano 
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do ginásio. Naquela época era assim, né? Depois, tinha três de científico. Eu me lembro que as 

coisas ficaram difíceis. Eu... Era meu cunhado, minha irmã. Minha irmã que me trouxe de 

Atalaia, no interior de Minas. Eu nasci no interior de Minas. Então, o que acontece? Aí, eu... Ele 

era carteiro lá no Andaraí, aí ele pegou e falou assim: “Vou pedir ao seu Pitman”. Um alemão. 

Era um grupo alemão que comandava uma fábrica de tecidos. Ele disse: “Eu vou arranjar uma 

vaga pra você”. Aí, chegou. Naquele tempo era “Q.I.” – quem indica. Né? Chegou lá no seu 

Pitman, ele disse: “Não... Traz ele pra cá”. E, a princípio eu comecei a trabalhar como ajudante 

de eletricista. Então, eu aprendi os macetes tudinho disso daí. Tanto é que eu instalo ventilador, 

né? Ontem, por exemplo, feriado, ganhei R$80, instalei dois ventiladores de teto. Então, quer 

dizer, instalei, cheguei em casa, almocei, tomei uma cervejinha. Voltei a tarde, instalei outro. É 

gostoso, né? 

Eu tinha vontade de arrumar uma coisa fixa. Quando começa a ficar quente (...) começam a 

chamar: “Ah, comprei um ventilador”. Eu vou. Mas, aí, depois do carnaval pra frente, até 

outubro, não aparece nada. Ninguém compra ventilador. Pode perguntar nas lojas. Mas, mas eu 

tinha vontade de, por exemplo, de parar de trabalhar aqui... Por exemplo, se aqui fosse uma 

empresa privada, dado o trabalho que eu tenho, a responsabilidade que eu faço, eu trabalho com 

cadastro e tudo, né? Com a prática que eu tenho. Pra você ter uma idéia, numa pesquisa, eu estou 

desde 77, são 33 anos que vai fazer em setembro agora. Só numa pesquisa. Então, eu conheço ela 

de fio a pavio, né? Então, talvez eu fosse mais valorizado porque, porque eu, por exemplo, 

aposentado, me chamavam de volta, me contratavam, até com o salário um pouco inferior, mas 

não pode. 

A única coisa que aconteceu é que eu parei de descontar o INSS. Então, hoje eu recebo integral. 

Os colegas aqui... É o abono permanência... Então, quem tá trabalhando, desconta 11%. No meu 

caso não. Eu recebo integral. Se eu aposentar, parece que, quanto eu ganho, desconta uma parte. 

Não os 11%, mas uma parte. Assim, em torno de 6%.  

Você me desculpa, eu não sei... Política, religião e futebol eu não discuto, mas você, como todo o 

respeito, você sabe quem foi o último cara que eu votei? Foi o Lula, em 89, contra o Collor. 

Porque eu sabia a peça que o Collor era. Eu tinha amigos que moravam em Alagoas e deu as 

coordenadas todinhas a respeito do Collor. Não varia nada a figura. Então, tanto que a Rede 

Globo fez que acabou ganhado o Collor. Por isso eu tenho ódio da Rede Globo. Eu sou o único 
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cara do mundo que detesta a... Eu acho que a Rede Globo é o câncer do Brasil. Ela denigre as 

pessoas. As pessoas ficam... Você não vê esse Big Brother? O quê que é isso? Pra quê que a 

pessoa vê? Qual, o quê que te traz? Um bando de gente lá, comendo, bebendo... São... São... Eu 

falo com gente de todo o canto do Brasil. Então, o que tá acontecendo? O Lula, por causa do jeito 

dele de ser... Foi a última vez. Então, depois, o que se tornou a política, eu só tenho a anular o 

meu voto. Então, o Lula era uma coisa, agora entrou no poder, é outra. Entendeu? Então, eu não 

gosto. Eu me senti assim. Eu acho que o pessoal... Será que é porque tá ficando velho, tá ficando 

senil... Mas eu acho que não se trata disso, né? Cada um tem um jeito de ser. Então, a gente não 

discute política, religião e futebol, né? Mas, fazer o quê? Mas... o quê que você quer perguntar? 

Não. Nunca alguém... Não sei se os recursos humanos ou o setor de serviço social, nunca 

ninguém falou nada a respeito. Você não sabe nada em relação a isso. Por exemplo, o benefício 

que vai trazer pra mim, de eu continuar trabalhando. Nunca ninguém me mostrou. 

2) Olha, se analisar pelo que eu conheço dos outros colegas, que se aposentaram e tudo... Não 

pode esperar nada. Se eu analisar pela atual administração, pior ainda. Então, resumindo, eu não 

espero nada. Em relação... Ou seja, eu acho que não. Não existe nenhuma expectativa, nenhum 

benefício com relação a nós que chegamos a uma certa idade e continuamos trabalhando. Muito 

pelo contrário, a gente poderia ser valorizado e não é. 

3) Eu achava que, a sugestão seria do IBGE valorizar e... Como é que é a palavra que eu vou 

usar? Dar subsídios pra gente, pro idoso ganhar mais valorização, coisa que não tá acontecendo. 

Ele tá aplicando recursos nos que entram. Os que entram não estão satisfeitos por que acham que 

podem ganhar mais lá fora. E nós continuamos trabalhando e não somos valorizados. Então, a 

expectativa... Eu acho que ela deveria, ao invés de,..., tudo bem que ela queira renovar o quadro. 

Claro que um dia eu vou morrer, vou aposentar, vou sair na compulsória no meu caso. Mas ela 

não valoriza. A minha expectativa é que ele deveria valorizar aqueles que se propõem a dar a 

contribuição em suas funções. Coisa que não acontece. Ela não valoriza.  

Ministrar cursos pra gente, pra gente chegar no mesmo nível dos... Curso de aperfeiçoamento, 

entendeu? 
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Por exemplo, no meu trabalho, eu não conheço programa de computador, mas eu trabalho com 

computador. Eu trabalho com computador, mas eu não sei... Tem um tal de SAS aqui que é muito 

importante pra pessoa. Eu acho que o IBGE nunca, mesmo a partir de certa idade, por exemplo, 

no meu caso. Eu entrei em 72, quando foi em 92 eu tava com 20 anos, né? O IBGE nunca 

procurou valorizar o funcionário antigo. O funcionário antigo nunca teve valor, independente 

dele, do comportamento dele, de ser um mal funcionário, chegar atrasado, faltar, etc.. Não é meu 

caso, eu sempre procurei... Então, eu acho que, na atual administração, o funcionário idoso não é 

valorizado. E não existe nenhuma perspectiva que lhe dê algum valor. Não espero nenhum valor. 

Na atual administração não. 

*** nunca, na compulsória. 

 

SERVIDOR 21 

1) Não. Eu não conheço. 

2) É, isso vai passar a acontecer, né? O pessoal já vai entrar na faixa dos 24 anos. Antigamente se 

entrava com 21, 20... Realmente mudou um pouco. E como se... Aposenta mais tarde, a gente fica 

mais tempo aqui, né? É isso aí, é um a tendência, acho que no mundo inteiro. A gente aqui ainda 

tinha aposentadoria com quarenta e poucos anos, mas... (...). Nesse capitalismo moderno, até nós 

que já temos uma idade avançada, com 60 anos... Ainda, acredito que ainda, vai mexer nisso 

ainda mais. A idade vai mais pra frente. Eu agora estou chegando perto de me aposentar. Faltam 

cinco anos. Eu ainda não me interessei muito nisso. Eu ainda tô na ativa, to fazendo as coisas. 

Então, o que eu observo em volta é que os inativos se queixam um pouco da, da queda no 

rendimento que tem, e tal... Mas eu não tenho, assim, uma posição muito marcada não. 

Sinceramente, é um assunto que eu... É, os mais antigos não vão ficando defasados com questão a 

tecnologia, né? Eu acho que o pessoal mais antigo, assim, é... a questão é essa mesmo. É ir se 

aposentando. Os programas estão cada vez mais informatizados. Os conhecimentos estão 

mudando. E acho muito difícil aos  mais antigos irem, é..., acompanhando esses novos que estão 

chegando. Já tudo com o nível superior, e tal. 
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Mas,..., é..., o assunto me pegou de surpresa. Eu não tenho conhecimento disso. Eu to aqui na 

área econômica esses anos todos. 

3) Procurar manter continuando integrado aos demais, né? Que é mais ou menos o que acontece. 

Não haver muito essa separação. As pessoas mais antigas pra um outros serviço, sei lá. Todo o 

mundo envolvido num, num, juntos. Não vejo muita segregação. Esse pessoal é novo, esse aqui é 

mais antigo. Acho que não. Todos envolvidos no mesmo, na mesma rotina de trabalho. 

*** No tempo. Assim que der tempo. Eu tenho como um robe, que eu pratico nas horas vagas... 

Eu sou músico, toco guitarra. Tenho um grupo que a gente toca. Mas aí, acontece isso no fim de 

semana, né? Quero continuar ativo trabalhando com música. 

 

SERVIDOR 22 

Não tem aquele negócio? Valorizar, desenvolver e reter talentos? É difícil. Você vê aquilo lá. 

Aquilo: melhora de cargos e salários, que é um deles. E o restante, salário compatível com o 

mercado. Mas e o restante? Não tem como! Aí todo mundo deve tá dizendo: “Não conheço a 

política”. Na verdade, não conhece a política, quer dizer, conhecer, conhece, mas não... Porque 

fica complicado. Como é que você vai valorizar o pessoal que já chegou lá no fim, tá no topo? 

Um dos tipos de valorização do capital humano é você, é..., é remuneração. Subir na carreira. É, 

mas o que acontece? Indiretamente, um, uma das pernas lá conseguiu, né? A remuneração 

compatível com o mercado. Conseguiu. Mas, ganhar mais... Agora, o quê que o IBGE deve, aí, 

no caso,..., é a parte de saúde. 

 

1) Não. Não conheço. Eu não conheço porque de repente, a verdade é que não depende só do 

órgão, depende também do funcionário. O servidor também tem que procurar saber. Não se 

interessar sobre o assunto, de repente. 

2) Bem, a minha expectativa é a parte de saúde. Que melhore a parte de saúde do IBGE. Não sei 

como, as seria alguns benefícios. Alguns benefícios (...) no IBGE... (...) Parte de ressarcimento de 

saúde. Até isso melhora. O IBGE, já que não pode dar a saúde, né? Mas ter um benefício que 
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melhore... O ressarcimento é muito baixo. Uma parte da política já melhorou. O pessoal 

melhorou a parte salarial. 

3) Primeiro, é curso de atualização pros servidores. Principalmente os mais antigos. Porque, os 

mais antigos que eu acho que mais estão necessitando. O pessoal que tá chegando mesmo falta a 

experiência. Mas o pessoal antigo tem a experiência, falta um pouco de teoria agora. As novas 

teorias. E a parte, de novo eu vou falar, a parte de saúde dos servidores. A gente tem uma casa 

muito velha, muito antiga. (...) 

*** Quando tiver o direito. No meu escritório. 

 

SERVIDOR 23 

1) Ah..., o que eu conheço foi colocado parcialmente, né? Essa... é... Plano estratégico, né? Foco 

de renovação do quadro, né? A gente vem observando, desde quando eu entrei aqui em 2002 eu 

percebi que o quadro do IBGE, a população de funcionários de faixa etária elevada... (...) o tempo 

de serviço. (...) tem 25 a 30 anos de casa, 80%... quer dizer, de funcionário ativo são 7000 e 

poucos no Brasil todo e aposentado é 8000 e pouco, né? Então, daqui a três anos vai se aposentar 

uma... Um... Quase 50% ou mais das pessoas... que já tão aí. Então, eles sabe, tem esse 

conhecimento, né? Mas, o que eu sei assim de uma forma ampla, eu não tenho. Eu leio, busco, 

pro meu interesse, né? Mas dizer que o IBGE informa isso (...). Existe, mas não tá clara como eu 

gostaria que fosse. Entendeu? 

C: O que você acha? 

- Eu acho que é coerente e essencial, né? Até pra mudança nessa dinâmica que tá tendo, não só 

socioeconômica, mas também intelectual de informação, né? Tem que renovar, atualizar os 

funcionários, e tem momentos que... Têm momentos... a gente sabe que as pessoas... Tem casos e 

casos. As pessoas ficam estáticas, não quer se atualizar, tem gente aqui que... Tá como chefe, tem 

curso pra fazer mas não faz. As pessoas acham que todo aprendizado que ele adquiriu nesses anos 

todos é o suficiente. Só que as coisas mudam. O mundo muda, né? As pessoas mudaram, o 

sistema mudou, né? As informações mudaram, né? Acho que é por aí. 
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1.3 – (...) Eu acho que a comunicação interna aqui é péssima...  

C: mas não... Dessas políticas que... Você pesquisa, né? Você tá olhando, você tá tendo 

curiosidade. Então, você conseguiu identificar? Quais políticas que você conseguiu identificar? 

- A política de incentivar mais a ampliação de fornecimento de cursos, né? E a atualização do 

quadro funcional, né? Em termos de quadro de, de, de... Aplicabilidade de cursos, né, seja 

presencial, seja online. Que agora tá, tá tendo bem... É... Mas, particularmente eu vejo que tem aí 

uma instituição que é enorme: IBGE. Plano Estratégico. A gente tinha que ter  há muitos anos 

atrás. Não é agora. Eu acho que tá tarde. Eu acho que... 

C: Esse atraso seria uma crítica, então? 

- Isso, é um dos pontos. A... Quebrar esse paternalismo. Ter sempre... no quadro, dentro da 

instituição eu percebo que... Muito apadrinhamento. Um colega que dá ao luxo de prevaricar por 

ser mais um cara que tá há anos ao lado dele do que a uma pessoa que está entrando agora. 

Infelizmente. Que tem um conhecimento tão igual ao dele. Mas ele dá ao luxo de dar preferência 

a esse pessoa. Por causa da amizade. Então, esse vínculo de amizade eu acho que tem que 

quebrar um pouco também. Uma coisa é a amizade, outra coisa é dentro da área profissional. 

Aqui, ah..., tem certos momentos que tem muita mistura. Tem algumas pessoa que... Tá... 

permanecem... Percebi que ao entrar aqui... Primeiro que sou negro, nunca imaginava um negro 

como funcionário, e funcionário concursado. E a maioria não é. Neste quadro antigo, não é. E aí, 

percebi isso, né? A resistência (...). 

2) Eu espero dar continuidade nesse processo da... Dessa iniciativa do plano estratégico. Mostrar 

que a etapa do funcionário não terma no momento da produtividade... Dar continuidade. Acho 

que, em termos de informação... Em termos de... Em termos de tudo, né? Acompanhamento dele 

no processo como um todo. Construindo como um todo, não só após, na velhice... E também ter 

contato, né? De repente, criar um grêmio, né? Do IBGE, pra interagir o, o, o pessoal aposentado 

com o pessoal ativo né? Com núcleos também. Porque o pessoal aposentado se isola, né? Sai e 

não tem mais um vínculo, né? Tudo bem que é o rumo da vida, né? Mas acho que poderia fazer 

um link de trazer... Sempre um contado... Acho que isso é bom pro ser humano. 
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3) Auto-estima. Isso daí é aquilo que eu falei pra você, né? Tem um lance do dinheiro, do cargo, 

do símbolo chefe... Eu prefiro ser líder do que ser chefe. Entendeu? Teria que se estimular, assim, 

a forma de auto-estima, né? Da essência da pessoa, do ser humano, né? Em termos de, de, dar 

suporte. Não só de ter condições de trabalho. (...) Que de um modo geral, sempre tem uma 

deficiência. Mas assim, um lance de uma forma... Recreativo. Sabe? Dou um exemplo: um 

recital, reunir, esse tipo de coisa. Algum evento, conhecer um determinado centro cultural, fazer 

um passeio. Uma coisa assim. Interagir mais com o funcionário do IBGE fora do vínculo Dele de 

trabalho. Misturar. Fazer uma mistura de vínculo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, um vínculo 

externo, do ambiente em volta dele, né? Em termos de atividade cultural. Acho que falta muito 

isso. 

Tem que ter uma parte de atividade física, parte cultural. Tem, no caso,que aqui já tem um coral, 

mas no caso, ter alguma atividade que ele possa, é..., usufruir, presenciar coisas bonitas. Enfim, 

tem que se fazer um bingo de uma peça de teatro, de um show. Oferecer, né? Ao funcionário dele 

sair do... Do vínculo do trabalho dele e dar continuidade. Quando ele sai daqui e vai pra casa. 

Mas nesse ínterim, nessa transição, ele ter uma atividade pra, pra inovação. Até por estímulo dele 

no dia seguinte ele ter pique pra dar continuidade às atividades dele laborais. Eu acho que isso é 

importante. 

***Ah... Falta muito, né? Cara, sinceramente, eu nem penso nisso agora. Eu tô tão ativo, minha 

vida tá tão ativa que eu nem penso nisso. Nem passa pela minha cabeça. Produtivo. Ativamente. 

Fazendo alguma coisa em prol da minha pessoa, mas alguma coisa em prol da... Em volta... Das 

pessoas que estão... Isso aí é uma meta que eu... Eu quero ver sempre os, as pessoas em volta de 

minha pessoa, alegres. 

 

SERVIDOR 24 

1) Não. Porque eu acho que... é.... , se existe não está disseminado. E eu acho que, um grande 

problema que sempre, em todos os fóruns que eu tenho oportunidade, eu sempre falo. Que é a 

deficiência gravíssima que eu (...) da política de comunicação do IBGE. Então, as políticas, se 
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são... Se há... É... políticas elaboradas em função... pra isso, que eu saiba não são disseminados, 

né? 

2) Não sei. Eu acho que, principalmente, mas isso também não é só pros mais velhos. 

Especificamente pros velhos... eu nunca pensei nisso. Mas, pros servidores ter uma política 

voltada pra saúde, né? Que isso surgir assim, como uma coisa típica. Né? Esse, no caso, 

especificamente pra quem tá envelhecendo. Não sei de política. Pra saúde do servidor, eu acho 

que vale pra todos os momentos. Que é ter o preventivo. Isso fez-se um alarde na casa de que 

teria uma política. O exame de saúde periódico foi um fiasco. Faz-se uma vez só. Com muitas 

críticas que tiveram, que depois o próprio IBGE admitiu, a qualidade dos laboratórios que foram 

contratados, né? Há pessoas que tava dando resultados absurdos que saíram no exame. Com erro 

e tudo. Né? Fez-se uma vez. Tinha-se uma política de que seria feito anualmente, como se tem 

que fazer... Como é feito nas outras empresas. Isso não se fez mais. Se falou, no final do ano 

passado, o médico responsável pela gerência de assistência à saúde lá da, da DE, da CRH, é... 

Que teria agora em 2010, um novo exame desses. Então, esse eu acho fundamental. A preparação 

da saúde. E aí, quer dizer, também, aí é preventivo, aí vale pros novos (...). Todos os 

funcionários, fica uma população um pouco mais envelhecida, mais ainda se reforça a 

necessidade desses exames em que a tendência é mesmo, tanto do homem quanto da mulher,..., a 

idade, algumas enfermidades aparecerem, e tal. Não sei que a questão também de política de 

recursos humanos voltada pra questão também do ambiente. Porque os idosos, tem muito esses 

discurso de que hoje, tem qualidade de vida, e tal... Isso também, fala-se muito, mas depende. 

Quem tem acesso a informação, quem pode fazer exercícios. Então, tudo bem que não é aquela 

coisa antiga do idoso sendo aquela coisa com dificuldade de andar, tal... Mas, também não é tanto 

de achar que as pessoas estão chegando num pique hoje com sessenta e poucos anos, setenta... 

Então, também acho que é também uma coisa que deveria estar na política que é voltada também 

a questão do espaço. É a preocupação também com coisas básicas. Como no banheiro, no acesso, 

piso anti-derrapante. Não é aquela imagem de se achar que é uma coisa, é..., decadente, uma 

pessoa idosa. Mas também eu acho que fica um pouco esse discurso de que todo mundo vai 

chegar, né? Todo mundo fortizinho... 

C: como se tivesse 20 anos... 
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- É. Basta ver... Até porque, isso é tão urgente que como a política que você tem hoje do governo 

federal, que não é nem do IBGE, a prática que a gente tem é que, apesar da perda financeira as 

pessoas estão saindo. Mas muitas não saem porque pesa muito a perda financeira. No nível médio 

menos, no nível médio pesa, mas no nível superior mais. Então, isso é algo urgente porque hoje 

você já tá vendo, você deu um exemplo aí de quase 70 anos. Temos também várias pessoas já 

com 60 anos, e aí, vários problemas: coluna e tudo... Tem que passar o dia inteiro aqui. É a 

questão da cadeira. Questão da postura, né? A questão até... Que teve um tempo que a gente fez 

aquele negócio do exercício né? Que teve uma menina por aqui... Mas também, aquilo foi outra 

coisa. Assim, em teste. Era pra saber se as pessoas tinham gostado. Quem fez gostou. Só ouvi 

comentário favorável. E também não foi adiante. 

Eu acho que um grande problema do IBGE. Todos temos uma política de que surgem idéias mas 

não tem continuidade. 

Então, acho que esse é um problema que tem que se pensar. Sei lá. Na questão da... Penar na 

questão da saúde. A questão também de... Né? Que aí tá voltado também com a política de 

recursos humanos que tá lá dentro que é a questão de, da questão do horário. A permanência 

dentro do local de trabalho de pessoas com mais idade durante um longo período. Isso envolve 

também a questão de controle de freqüência. A questão de... Acho que envolve muita coisa que... 

Então, se tiver uma... Precisa ter mesmo. Eu não tenho idéia de, idéias claras, nunca parei pra 

pensar numa política voltada pro... 

C: É, esse é um assunto que também, quase ninguém parou pra pensar. Tô começando a achar 

que só eu tive essa... 

- Não. Mas é muito legal. Porque, pelos números do IBGE, pelo que a gente tá vendo, isso na 

população em geral, né? De pessoas com mais de 65 anos é de 40 milhões de pessoas. Então, 

dentro do nosso universo aqui, aliado à essa política, que eu acho que virá logo outra reforma da 

previdência, exigindo mais idade pro homem e pra mulher, associado à perda financeira. Então, é 

urgente o de hoje. O quadro que você tem já é um quadro, a palavra não sendo boa, mas é um 

quadro com um a faixa etária alta, vamos dizer, envelhecido, isso é urgente mesmo. O IBGE 

precisa pensar nesse público. Fora que a política de recursos humanos da própria, do próprio 

governo federal vai levar a isso... As pessoas têm que permanecer mais tempo em atividade. E aí, 
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começam todos os problemas, né? Aí, envolve tudo isso. Políticas de recursos humanos. Com é 

que você trata a questão que você tem hoje? Uma pessoa quando precisa ir a um médico, né? A 

pessoa vai a um médico, a área de recursos humanos do IBGE não permite que você libere aquele 

dia. Com a idade, mais você precisa. É o cardiologista, é o ortopedista, o geriatra. Você vai a 

vários especialistas, então, tudo isso, é que você tem hoje voltado para... Uma preocupação pra 

isso. 

3) É... Eu não consigo pensar... Eu até brinco com as pessoas que estão no planejamento pra 

aposentadoria e eu vou ficar muito mais tempo aqui. Vou pegar essa mudança toda. Do IBGE da 

renovação e tal. Eu não consigo pensar muito especificamente pro grupo só de... Com mais idade, 

né? Eu acho que tem das políticas de recursos humanos é de pensar mesmo de valorizar, e até 

manter... Não especificamente da idade. 

C: até manter a organização funcionando, né? 

- eu acho que, tem mesmo é uma política voltada para o servidor, respeito ao servidor. E aí, eu 

acho , independentemente da idade. Né? Eu acho que é de tudo, né? Questão de informação. É a 

questão de ter um ambiente bom de trabalho. Essas coisas, atenções mínimas que... O que faz o 

conjunto, a satisfação do funcionário em uma empresa, né? Que não é só o financeiro. Que você 

pensa em uma boa... Um bom local de trabalho, se ter água, você ter os equipamentos 

funcionando, você ter o banheiro funcionando, né? Ter informação, ter o, o, programa regular de 

exames preventivos, enfim, né? Exames periódicos. São preventivos no sentido de dar assistência 

mesmo. De dar informação. Acho que é voltada um pouco pra isso. 

*** Olha, nas condições hoje que a gente tem na instituição, é..., eu sairia no momento que fosse 

possível. Não vejo na casa... A política de recursos humanos, as condições que hoje a instituição 

tem pra prender aqui por um projeto, de motivação de trabalho. Eu sairia. Se hoje eu tivesse as 

condições, eu sairia. 

 

SERVIDOR 25 

1) Não. 
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Não, tenho. E também, eles também não têm essa política. Eu não vejo essa política aqui. 

C: Você não conhece porque não vê? 

- Não, não vejo. E eu acho que não tem. 

2) Ah... Eu vejo as coisas piorando. No sentido, é... Agora essa última, menina. Essa da catraca. 

Obrigou muito as pessoas a se aposentar, e... Eu já to com idade pra me aposentar agora em abril 

e eu só não saio por questões financeiras. Mas esse ano sim, é o meu último ano. Tá? Ano que 

vem, com certeza eu vou tá fora daqui. Porque eu não vejo, assim, empenho da direção de 

melhorar a nossa vida em termos de... Não é só dessa questão de idade que tem... De qualquer 

coisa relacionada aos servidores, acho que a política que eu vejo na, na, que eu, eu vejo é que no 

interesse deles é mesmo que vá todo mundo embora, que renove a casa. Que deixe mesmo pros 

mais jovens que estão com as cabeças mais frescas. Que pros mais antigos, realmente, sabe, se 

aposentem mesmo e... Essa pressão toda. É claro que vocês que estão acostumados. Vários 

lugares têm isso. Mas você trabalha nessa situação há 30 anos, de repente. Não é que... Que eu 

nunca tive problemas com esse troço de horário, que eu nunca fui de faltar. Agora mesmo, com 

esse negócio de catraca que eu (...). Mas (...) ontem eu fiquei duas horas no cartório, pra resolver 

um problema particular sério. E eu vou ter que compensar isso. São essas coisas que desanimam 

muito. Entendeu? Então, eu não vejo eles fazendo nada. Não só em relação a pessoas da maior 

idade. Ao corpo de funcionários como um todo. Sabe, e lógico... É... 70%, 80%, claro, dos 

servidores aqui do IBGE, eu acho que tá nessa faixa de 40 pra cima. Entendeu? E os jovens 

aqui... Tá vindo aos poucos. Tá... Os concursos. Uns fazem concursos pra uma coisa melhor e 

acaba saindo. Você vê que o grupo nem sempre permanece. Né? Procuram uma coisa melhor. 

Porque, tudo bem, na, na Petrobrás tem controle de ponto. Mas você tem banco de horas, 

entendeu? Aqui não. 6 horas se você não usar, você perde. A minha sobrinha, ela trabalha numa 

empresa privada. Também tem controle de ponto. Mas ela também... Uma vez ela ficou uma 

semana em casa, com tantas horas que ela tinha na casa. Entendeu? Então, fez-se justamente pra 

prejudicar e pra... Sabe?Aí você, você não tem trabalho o dia todo. É hipocrisia dizer que tem. 

Não tem. Sabe? Claro que você tem trabalho, mas você não tem uma coisa que te ocupe, é... 

Você tem que ficar aqui às 8 horas. E quando você tá devendo. Por exemplo, ontem saí 7 horas 

da noite, hoje eu vou sair de novo... Não tem 10 horas de trabalho, né? Até porque, tá tudo muito 
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informatizado, muito rápido. Até, é... Atestado médico, folha de ponto. Tudo é coisa muito... 

Sabe? Atendimento ao usuário. É tudo muito rápido. Não te prende. Não é como era antigamente, 

que era tudo no papel. Sabe? A gente trabalhava muito mais. Agora não. Tá tudo, sabe? Mais 

moderno. Então, não adianta (...). Ah, eu falo muito... Você vai ficar duas horas comigo aqui... 

3) Agora, agora, por exemplo, você... Com essa idade não teria nada pra... eu já to de saída. Eu 

não vejo... é, é..., que isso vá, é..., mudar a política. Como essa, a, a... Essa direção deles. A gente 

não sabe nada. Tudo é pela rádio corredor. Se saiu no jornal se a gente vai ter um aumento, di 

ticket, essas coisas assim. Nada disso é passado pra gente, entendeu? A transparência, né? Eu não 

vejo, e não... E isso já foi feito enquete pela associação e nada teve resultado. Entendeu? Se eles 

pelo menos fossem transparentes com a... Colocasse o servidor tudo a parte, sem ficar na rádio 

corredor, entendeu? As coisas (...) o quê que acontece? Nunca é pela direção. Até quando as 

coisas aconteceram, essas merdas assim, essas bombas, essas coisas, a gente... Esse pessoal não 

vem pra falar, pra se explicar. Sabe? Só sabe... É... Só tem coisas pra punir. Então, eu no 

momento agora como eu já to no meu final de carreira, não tenho, assim, na cabeça, nada não. 

Teria até há alguns tempos atrás, mas num... E também... É... Você... Mesmo se tivesse, não 

adiantaria. Pra beneficiar as pessoas que... Isso eles não colocam em prática. O ego deles é muito 

inflado pra isso. 

 

SERVIDOR 26 

1) Não. Porque... É... Acho que a divulgação teria que ser um pouco mais abrangente, né? Para 

com os funcionários. É... Muita coisa a gente não fica sabendo, é..., ao certo, né? Deveria ser 

mais divulgado. 

2) É... Eu acho que eles deveriam dar mais importância a esse, a esse detalhe porque, cada vez 

mais as pessoas estão ficando mais velhas, mais..., chegando numa faixa de aposentadoria e, e..., 

e o recurso continua ainda muito precário. Principalmente em relação,..., em relação à saúde, 

principalmente. Que tem na casa. Deveria ser olhado mais por esse lado, né? É, é..., na questão 

da, da idade de cada um, né? É, na política assim, de, também, de recursos financeiros. É 

porque... Daqui a pouco já tá todo mundo se aposentando e, e, e... O recurso é muito precário. 



 236 

Vários sentidos, tanto financeiro como na saúde. Vou simplificar, né. Fica melhor. Eu acho que 

deveria dar mais valor, né? Por esse lado, na questão da idade dos funcionários, né? 

3) É... Em primeiro lugar é o que eu falei. Em relação, ao atendimento médico, na área da saúde, 

aqui, não tem. É... Um atendimento correto... Por exemplo, ambulância pra atender os 

funcionários aqui que passam mal. Pode passar mal. Aqui embaixo, por exemplo, não tem uma 

ambulância pra ser levado pro hospital. Não tem, não existe. Tem que recorrer ao setor de 

transporte do IBGE, um carro do IBGE, e as vezes os próprios motoristas não estão. As vezes não 

tão na área de trabalho, estão fazendo serviço externo. É... E se precisar com urgência mesmo 

num trabalho desses de socorro, né? Pra um hospital, não tem uma ambulância, né. 

Pode ser um momento de vida ou morte, né. Então, eu acho que... eu vejo desse lado que... Essa 

expectativa dá, de que... Da questão da idade, é que o IBGE deveria dar mais valor, pra quem tá 

já ficando mais velho, a questão... A que dentro, na instituição, deveria dar mais valor. A questão 

da saúde, também. 

*** Olha, sinceramente, acho que completando... Eu ainda não parei pra pensar nisso não. Ainda 

falta mais um tempo pela frente e eu ainda não parei pra pensar nisso não. Pra quem tá mais 

próximo já tá fazendo programação, daqui a dois, quatro anos, né... A gente que falta mais um 

pouquinho ainda... 

SERVIDOR 27 

É, eu já poderia estar aposenta. Eu tenho tempo de contribuição e tenho idade. 

Pois é, o problema é esse. Conforme você for se aproximando da... É... Possa de se aposentar, 

eles vão criando novas leis. E aí, eles alegam que é por causa da... Da esperança de vida, né? E aí, 

vão se aposentar... Não é exatamente o meu caso porque eu cheguei a completar tempo. Mas é 

aquela história, né? Se você se sente ainda em condições de estar ativa, né? E aí, você pensa: 

bom, se eu me aposentar, o quê que eu vou fazer fora daqui? Eu, no meu caso, por exemplo, eu to 

habilitada pra dar aula. Já dei aula também. Sou professora formada em português-francês e eu já 

dei aula. Trabalhei até junto com, com, o IBGE e cheguei a dar aula. Mas, parei também porque 

foi só no IBGE. Então, eu to habilitada pra isso. Mas isso é uma coisa que eu não quero voltar a 
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fazer de jeito nenhum. Eu não quero. Então, aí eu fico pensando: vou sair daqui e vou ficar 

parada em casa? 

C: adoecendo. 

- Pois é. Tantos colegas nossos que a gente vê aqui... Eu fico pensando. Vou sair daqui? É claro, 

tem coisa pra fazer, mas, não tem uma atividade remunerada, entendeu? Então, isso me deixa 

assim... Além disso, tem a questão financeira também. Porque a gente se aposentando perde um 

bocado, né? Isso também segura a gente aqui, né? 

1) Se eu conheço as políticas? Você diz em relação as, a... Aproveitamento de pessoal? A... O 

quê que foi? 

C: as pessoas ficaram mais velhas, você acha, ou você conhece, alguma política de gestão, de... 

Não é? Pro bem ou pro mal, né? Porque às vezes a pessoa diz: ah eu... Coisas boas são políticas. 

- Eu acho, por exemplo, que o IBGE, ele demorou um pouco em relação a, a treinamento, a, a, 

recrutamento de pessoas. Agora, ultimamente aqui, é que o IBGE tá fazendo concursos. Então, 

houve aí, um lapso de tempo em que o IBGE não controlava. Embora isso também não seja uma 

política do IBGE. É do governo federal. Não fazia concursos, não contratava. Então, eu acho que 

houve um intervalo. 

Acontece isso: um pessoal que já tá em idade de se aposentar e aquela pessoa que tá novo aqui no 

IBGE. E isto faz um, uma diferença grande. Mas o que, como existe esse problema de... Muita 

gente poder se aposentar e não se aposentar. E não se aposenta por uma série de razões inclusive 

a financeira. As pessoas vão ficando. Então, estão havendo a possibilidade de ir passando o 

trabalho pros novos e... Substituindo os antigos pelos novos. 

Agora, os antigos, na verdade, vão perdendo o espaço deles aqui dentro, né? Vão chegando os 

novos e os antigos vão perdendo espaço. E, em certas áreas, principalmente o nível médio é... As 

pessoas tão ficando até sem... Em alguns casos, ficando até sem atribuição... Sem atribuição não, 

acho que são pouco aproveitadas. As pessoas de nível médio. 

Então, é..., o IBGE... Eu não sei..., eu acho que o IBGE não tá,... É... Tentando aproveitar esse 

pessoal. 
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Eu acho... Não é o meu caso. Eu vejo que o pessoal de nível médio não tá sendo bem 

aproveitado. Não tá tendo, assim, incentivo pra... 

C: então, pra essa pergunta, se você conhece as políticas de recursos humanos do IBGE que tem 

um quadro, que com a elevação da idade dos servidores... Conhece ou não conhece? 

-Não, não, eu não conheço qual é a política do IBGE. Mas... Ele não deixa muito claro isso não. 

O que eu vejo é que realmente o IBGE tá querendo é substituir os que estão envelhecendo pelos 

novos. Mas não vejo, assim, uma... Muita preocupação com os antigos não... 

2) bom, eu acho que o... O IBGE poderia, é... Dar mais atenção ao pessoal antigo, talvez dando 

uma reciclagem... Fazendo reciclagem pro pessoal mais antigo. Então, a única coisa, a única 

possibilidade que a pessoa tem é... É fazer cursos aí fora, pedir afastamento. Agora, o 

afastamento pra, pra pós-graduação em nível de mestrado, doutorado é isso nem sempre o, o... 

Servidor antigo tem condições de fazer. Por uma série de razões. 

Mas poderia haver outros tipos de aproveitamento, de reciclagem pro pessoal antigo que o IBGE 

não tá se preocupando tanto. É isso, por exemplo, que por força de lei o IBGE tem que permitir 

que se faça mestrado, doutorado. Mas, cursos mesmo, outros tipos de curso sem ser no nível de 

mestrado e doutorado poderiam ser feitos. Eu não vejo fazer isso aqui não... A única coisa que eu 

senti que houve uma época que foi feito aqui... Mas mesmo foi na área de informática, pra 

atualizar o pessoal. Como seria obrigatório ser usuário de informática, ofereceram. Uma questão 

de... Que o IBGE usou recursos pra isso. Fora disso eu não vejo muita coisa não. O que eu vejo 

aqui, né. O PAT, que temos aqui. Eu não acho que tenha coisa que interesse não. 

3) É, eu acho que o IBGE, ao contrário, ele até piorou a vida das pessoas. Em relação a essa... 

Esse recurso. O horário. Eu acho, por exemplo, que existe um... Na lei a possibilidade de a pessoa 

trabalhar 6 horas. Você sabe disso, né? Existe essa possibilidade. Mas, o IBGE, ele 

sistematicamente nega isso. Se você fizer um requerimento aí, pedindo pra, pra passar pra 6 

horas, mesmo por questões particulares, você faz um requerimento, você faz um processo aqui no 

IBGE, pede. O IBGE recusa. Ele nega. Embora esteja na lei essa possibilidade. O IBGE tem o 

direito de negar. E ele usa esse direito. Ele não permite que o funcionário faça 6 horas. Embora 

existe uma possibilidade. Entendeu? 
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Então, isso é uma coisa. Por exemplo, pro pessoal é... Já de mais idade, ia ficar muito mais 

produtivo vice trabalhar 6 horas. Sairia mais cedo, do trabalho. Você teria mais tempo pra outras 

coisas. E você talvez até rendesse mais, fazendo 6 horas por dia. E isso... É... É uma coisa que... 

Que tá ao alcance do IBGE fazer isso e não faz.  

Então, ele não tem uma política assim de, de dar mais, vamos dizer conforto. Um conforto ao, 

ao... Ao funcionário. Eu, eu... Então, ao contrario. Ele tá, tá... Cada vez... 

Não que a gente não queira cumprir o horário... Mas tem essa possibilidade. Você pode fazer 6 

horas. Reduzir o seu salário. Você quer reduzir o seu salário trabalhando 6 horas, mas não pode. 

Ele não aceita isso, não permite. E isso é uma possibilidade pras pessoas de mais idade. Isso é um 

exemplo. Uma coisa que o IBGE poderia fazer e ele não faz. 

C: mais alguma sugestão? 

-Sim, se eu parar pra pensar. Mas é que eu não me lembro. Agora que eu me lembre... 

***Eu ainda não programei. Até quando eu achar que não dá mais. 

 

SERVIDOR 28 

1) Não. 

Primeiro porque eu tenho pouco tempo de IBGE. Embora seja mais velha eu tenho... Eu entre em 

2003. Eu tenho pouco tempo... E não conheço por falta de interesse mesmo... De correr atrás, né? 

Por ainda não ter pensado nisso, e tal. 

2) A minha expectativa é das piores possíveis dentro do que eu tenho visto. O pouco do que eu 

tenho visto aqui, embora eu tenha pouco tempo, não tem nada que apóie o servidor. Tanto na 

parte médica que é uma coisa que deveria ter, mas muito mais planejado com as pessoas mais 

idosas. 

Quanto da saúde mesmo, física. Uma ginástica que teve aqui. Uma tentativa...  
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E em relação a... Ao próprio trabalho mesmo, né? Não tem nada que... Eu não vejo nenhum... Eu 

não vejo... Já tenho colegas, né? Que trabalham aqui... Que já passaram... Que já se aposentaram. 

Eu não vejo nenhum investimento no funcionário... Cada vez (...), entendeu? Então, eu, eu não 

tenho uma expectativa boa que aqui dentro eu não vejo. Eu não vou ficar mentindo (...). Nesse 

quadro que eu conheço, entendeu? 

3) Não... É... Dar condições de trabalho, né? É dar condições de trabalho e dar condições de 

trabalho não significa só treinamento... 

C: Seria o quê, além de treinamento? 

- então, o próprio... Essa coisa da saúde mesmo é importante. Você só consegue trabalhar bem, 

né? Levar um trabalho a sério, conseguir dar conta se você tem saúde pra isso. Se você não tem 

esse investimento não adianta, vai continuar ale... A política tem que ser basicamente... 

Treinamento é importante? É, porque as coisas mudam... O mundo tá aí correndo aí a todo vapor. 

Mas, sem saúde não se consegue nada. Se você não tem, digamos, uma tendinite, se você tem 

pressão alta, problemas de coração, na, na, na, todas essas coisas. Se você faz um trabalho 

perfeito, um trabalho bom, útil... Não é? Uma saúde mental (...). Mas, eu acho que se tivesse as 

pessoas iriam trabalhar mais tempo. Na maioria das vezes as pessoas se aposentam porque nem 

se sentem muito produtivas. Pra que, né? Vou me aposentar, vou fazer depois, né? Eu acho que 

deveria ter, principalmente a questão da saúde. A questão da saúde mesmo. Deveria ter física e 

mental. Dou o mesmo valor pros dois 

***Não, nem quero saber. Porque eu trabalho desde os 14 anos (...) não quero pensar nisso. 

- Olha, acho que ali tem dois pontos. né? Eu, ou por idade ou por tempo, eu me aposentaria do 

IBGE. Eu me aposentava. Iria tentar uma outra coisa aí fora. Ou... 

C: Você gostaria de continuar trabalhando mesmo depois da aposentadoria? 

- Gostaria. Eu acho que... É... Quem sempre trabalhou, eu acho que tem essa vontade de 

continuar, né? Se você sempre produziu. De repente parar de produzir e não faz mais nada, né? 

Isso é um mal psicológico, pra mim, grande. Mas um trabalho que tenha é... É... Um pouco mais 

de liberdade, que você gosta realmente.  
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A gente não faz o que gosta, faz o que precisa pra ganhar dinheiro. Bom quando a gente consegue 

juntar os dois, né? Que o grande povão vive (...). Trabalha pra sobreviver. 

C: Então, mesmo aposentando você continuaria? 

- Continuaria. 

 

SERVIDOR 29 

1) Não. Não procurei saber e também nenhuma chegou pra mim, assim, por iniciativa do IBGE. 

E eu também não tive iniciativa de procurar. 

2) Realmente eu nunca pensei sobre isso. E não... Assim, a curto prazo, eu não acredito que haja, 

assim, nenhum benefício pros, pros servidores. A longo prazo, pode ser que algo mude, 

entendeu? Eu acredito, assim, se tiver algum tipo de mobilização. Não vejo nada. Na minha 

expectativa, não. Não imagino nenhuma mudança. 

3) Ah, assim, considerando o estado de coisas, hoje, né? Aqui dentro, assim deveria haver uma... 

do ponto de vista da área médica, uma compreensão maior, uma facilidade maior pra que as 

pessoas cuidem da saúde, vá a médico. Qualquer coisa... Que tem esse arrocho que a gente tem 

hoje. Que é uma coisa que eu acho que é básico, que deveria ser feito. De imediato. Agora, assim, 

a longo prazo, eu não tenho nenhuma sugestão. Nunca pensei nisso. 

***Pretendo, né. Porque já vou até os 60... tá bom, né? Pra cumprir as exigências, né... A não ser 

que mude... Esse negócio de direito adquirido... De repente muda. 

 

SERVIDOR 30 

1) Não conheço não. 

Porque não foi... Pode ser falta de informação da minha parte mas nunca chegou aqui informação. 

Se existe eu realmente não conheço. 
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2) De modo geral que você quer que eu responda? Eu não espero nada. Só a aposentadoria 

mesmo... 

3) Melhorar o salário. Dá mais, é... Como é que se fala? É... Valorizar mais essa massa de... Do 

povo de 32, 30 e tantos anos, entendeu? Que se dedicou tanto. Que veste a camisa do IBGE. 

Entendeu? Valorizar mais o pessoal da antiga, né? 

C: E o que seria bom pra você? 

- Nível médio. Dar valor ao nível médio, né, Carla? Que é a massa. Não sei quantos por cento. 

Mas, é a maioria o nível médio. (...) dando um salário digno pra eles, né? 

C: o que mais? 

- Ah, melhorar mais... É... Como que eu posso falar? Acho que não posso falar nada. Porque 

enquanto tiver essa direção aí eu não espero nada. Só se esse melhoria acontecer depois de 2011. 

De repente eu já não tô mais aí... Eu já tô aposentada. Já, como a maioria... a grande massa aí vai 

se aposentar, né? Então, espero que a... Que melhore. 

Carla, não sei nem o que dizer... Estou tão sem perspectiva... Só mudando mesmo a direção. 

Porque com essa direção realmente eu não espero nada. Nem (...) eu não espero nada. Eu e 

muitos meus aí... Mas... É o que meu coração tá respondendo. Eu não espero nada não. Vou 

tentar ficar até 2011 aqui pra ver se melhora, depois de fevereiro de 2011... Mas com essa direção 

e com esse... Eu não espero nada. 

*** Quero me dedicar a trabalhos... Quero me dedicar a uma instituição de criança ou idoso. 

Quero fazer serviço voluntário. Numa igreja. Adolescente eu não vou ter paciência não. 

Sinceramente. Idoso, porque eu cuidei da minha mãe. Eu sei como cuidar, entendeu? Com 

criança eu tenho paciência até demais. 

 

SERVIDOR 31 

1) Você quer a verdade? Não. 
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Falta divulgação. 

2) Ai. Quais são as expectativas? Ah... Que a casa faça uma melhor capacitação dos que existem, 

certo? É... Melhorando o, o..., melhorando o aprimoramento, os conhecimentos de todos. Que 

com as mudanças tecnológicas (...). Minha expectativas é que seja capacitado o corpo técnico pra 

atender as necessidades. Tem que ter motivação pras pessoas. E com, com a idade avançada eles 

tem a perspectiva apenas de aposentadoria. Hoje é muito complicado trabalhar com esse pessoal 

antigo. Por conta de ter pouco conhecimento de informática, pouca capacitação... E 

desmotivação. Porque a política de recursos humanos da casa é fraca. 

3) Ah, uma melhoria justamente na parte de treinamento, de capacitação, na parte de motivação 

pessoal. Desafios. Novos desafios a serem feitos por servidores. Novas atribuições. Mas pra isso 

tem que se capacitar. Se não forem capacitados você não consegue dar uma atribuição. 

C: Idade. 

- Idade? Eu acho que é um grande empecilho. 

C: Por quê? 

- Não. Eu digo em relação aos servidores. A idade avançada deles é um empecilho pro 

desempenho. Eles não têm capacitação, tem medo do novo. Eu acho que o grande problema é 

esse. E não se interessa também... Pelo novo. Tá é contando tempo pra se aposentar. É muito 

complicada a situação. (...). 

Quem tá motivado, quem sempre foi motivado, continua... Aquele que vem pra cá pra contar o 

tempo de aposentadoria não tem quem faça ele aprender novas tarefas. 

***Assim que completar a idade. Não pra parar de trabalhar... Mas... Vou continuar trabalhando. 

Pode não ser no IBGE, na área que eu sou formado. Ciência da computação. 

C: Não pretende ficar. 

- não. 
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SERVIDOR 32 

1) Com foco na elevação. Não conheço. 

E por que não? 

Ora, porque? Porque eu não tenha procurado saber, ou porque realmente não tá bem divulgado. 

Eu acho que pode ser as duas coisas. 

2) Pois é, eu acho que tinha que ter um programa de saúde, né? De atendimento a saúde, de... É..., 

procurando saber como é que tá a saúde desses servidores que estão mais velhos e também, é... , 

não sei como é que eu vou dizer... Um plano de qualidade de vida no emprego mesmo pra essas... 

Pra esses servidores. Porque, cada eles estão ficando mais velhos, e aí as necessidades vão 

aumentando, é..., tipo... O espaço, é... O acesso, por exemplo, aos prédios, tudo isso... Eu to 

imaginando assim. 

Deixe eu ver o que eu posso te dar como exemplo... 

Ontem, eu mesma... Outro dia mesmo... Aí não é nem questão de... É... É... Até questão de idoso. 

A gente estava conversando sobre a questão de banheiro. Os banheiros não têm barras. Eles não 

estão adequados pra pessoas... Nem portadores de necessidades especiais, nem idosos... Quer 

dizer... Que tem que apoiar. Bom, nem sei se a gente vai ficar tão velhinho assim. Mas... Pode 

ser... Então, adequação mesmo do local de trabalho. Além do... Da questão da saúde, de você tá 

monitorando, né..., essas questões mesmo de... De... De... Material de trabalho. É... a parte física. 

3) Teria, então, um acompanhamento, principalmente nessas doenças crônicas, né? É... Doenças 

cardíacas, doenças de... Hipertensivas, é... Adequação do local de trabalho, dos banheiros... Eu 

acho que deveriam começar a pensar nisso. 

Rampa? Deixa eu ver... Rampa. Rampa. A gente não tem rampa, por exemplo, lá embaixo. 

C: não tem. 

- como é que vai? Como é que faz? 

C: sobe pela escada rolante... Mas tem o elevador... 
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- Ah... Sobe pelo elevador. Aquele menino sobe pelo elevador. 

C: tem um elevador lá embaixo. Lá perto da garagem... Ele pega embaixo. 

- Ah, tá. 

C: Mesmo assim... É..., e se o elevador escangalhar? 

- pois é... Não tem rampa de acesso. 

C: Não tem rampa de acesso. Só do lado de fora do prédio. Na calçada. 

- É... Não tem rampa de acesso o prédio. Não tem. Não é? Não deveria ter, por exemplo, 

digamos, uma rampa, algum... Mas tem elevador, né?  

C: Realmente, mas mesmo lugares que tem elevador... 

- É uma coisa que a gente vê naquele teste de incêndio. 

C: saída de emergência... 

- Então, o que a gente vê naquele teste de incêndio. Como é que faz? Aí o elevador não funciona, 

como é que faz? Como é que vai fazer com as pessoas? É... 

C: no teste de incêndio eles programam pras pessoas com problemas de saúde, cardíacos, e... 

- descem pelo elevador. 

C: é. Mas, se acontecer alguma coisa e não der tempo, e o elevador parar ou não funcionar... Ioga 

a cadeira de escada a baixo? É, realmente... 

- Então, tem que se começar a pensar nessas coisas. Deixa eu ver, quê mais que o idoso... Idoso 

tem mais dificuldade de locomoção. Eu acho também que, de repente, eu não sei se... Se uso de 

computador, né? Por causa da vista. E acho que, sabe? Esse tipo de coisa assim. 

C: e na rotina de trabalho? Assim, na... No trabalho mesmo, da... 

- na mudança de... De tipo de trabalho? 
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C: ou de ambiente... 

- É... Esse eu não pensei não. Mas é uma coisa também que poderia pensar. Não sei..., em rodízio 

de atividades de acordo com... Com a capacidade, né? Porque vai mudando a capacidade do 

servidor, ao longo dos anos, ou a experiência, mudar também a sua rotina de trabalho, mudar as 

suas atividades diárias. Não que precise implementar outras atividades... Não de lazer... Mas... 

Que o trabalho se torne mais agradável. Não sei se... Poderia colocar... Um... Bom... Aí eu não 

sei. Minha criatividade não foi até aí não. 

C: mas tá ótimo. 

***Ah, minha filha, pra me aposentar nem faço conta. Porque... Prazo indeterminado, porque eu 

nem sei quando... 

Quando não tiver mais condições de trabalhar. Quando achar que tá muito pesado... 

Se o trabalho tiver agradável... A coisa... Sim... 

Até aonde eu achar que vale a pena... 

SERVIDOR 33 

Gravação perdida. 

 

SERVIDOR 34 

1) Tenho conhecimento disso. Mas, política em si, não. (as pessoas inclusive)... Dos problemas 

financeiros, né?  

Só por isso que as pessoas não estão se aposentando, né? 

Do IBGE que você tá falando, né? Não é a lei... 

Por falta de, de... De informação mesmo. 
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2) Acho que é bastante complicado. Porque é... As pessoas estão ficando mais velhas, ficam com 

mais necessidades... E não tem um retorno do IBGE. Não tem nenhum tipo de... De... Quer dizer, 

as coisas só pioraram. Quer dizer. Com a catraca, então, o idoso, a pessoa, o funcionário em si, 

não tem direito a ir a médico, a se tratar. A tendência com a idade é piorar... É... Acho que 

também... É... As pessoas depois de um certo tempo de trabalho, é..., as coisas..., depois que você 

adquiriu um tempo de trabalho as coisas complicaram aqui. Mudaram totalmente, toda a política 

do IBGE em relação ao funcionário, né? Que isso complicou bastante, o servidor e só dificulta 

com a idade, porque aí, a pessoa, é..., sei lá. Tem gente que vai trabalhar até 60 anos ou mais, né? 

Já é mais difícil correr pra atender o horário, pra... né? Então, eu acho que via ser bastante..., cada 

vez mais complicado se eles não mudarem essa, essa..., essa política atual de... Em relação ao 

funcionário. Acho que vai ficar bastante complicado. 

3) É..., com certeza... a tendência é ficar cada vez mais... É... O que eu acho que precisaria: 

condições melhores de trabalho. Eu acho assim... primeiro, não só pros idosos, sabe? Tudo é uma 

continuidade. Acho que tem que ter mais informação. Porque um grande problema aqui do IBGE 

é que você não sabe do seu direito. Você sabe do seu dever, mas não sabe do seu direito. Acho 

que... o que você tem direito, agora com essa mudança de catraca. É... Tipo... Licença médica, o 

quê que lhe dá direto o que não lhe dá. Eu descobri agora que eu tinha direito de uma coisa que 

eu nem sabia, porque nunca foi divulgado. Então, uma informação maior, até em todos os 

sentidos. Porque a gente nunca fica sabendo. Fica sabendo pelos outros, por fofoca. É... Melhorar 

inclusive essa parte de você ter mais direitos de... (...) de ir ao médico, tratar de sua saúde, é 

basicamente, a maior falha do IBGE nesse momento é você não poder tratar de sua saúde. Eu 

acho que é a maior falha, que o idoso... quanto mais idade você tem, mais necessidade você vai 

ter... Isso... Então, eu acho que tem que melhorar essa parte. Já que a catraca é uma realidade 

nossa que deve ficar. 

***É... Se a perda financeira mudar, se diminuir a perda financeira, imediatamente eu peço... 

Não, vou aproveitar a vida , se Deus quiser! 
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SERVIDOR 35 

1) É... Você falar em conhecer é muito complicado, né? Quando você fala conhecer... Você já 

ouviu. Agora, conhecer a fundo... Não. Não me intero muito nisso não. Porque é um assunto que 

a gente quase não quer nem ouvir, né? 

2) Não. De propósito eu não... Não... Posso não pesquisar nessa área não. Eu acho que esse 

assunto... Quanto mais você mexe mais você pensa... E aí... Começa a absorver... E pronto. É 

melhor você viver alheio a isso aí. 

3) Né... Uma coisa tá atrelada a outra. Como eu falei pra você que nunca parei pra pensar, se eu 

falar que eu tenho, eu vou tá em contradição, né? 

C: você teria, assim... Alguma sugestão? Já que você vai ter que trabalhar aqui mais anos, você 

teria alguma sugestão do que o Recursos Humanos do IBGE poderia fazer pra esses anos a mais 

serem mais... 

- prazerosos? 

C: É... O que você gostaria de ver? 

- você teria? 

C: Ah, eu teria muitas. 

- Muitas? Por exemplo? 

C: Não posso influenciar sua resposta. 

- Não? Porque de repente você poderia abrir um leque pra mim... Deixe eu ver... Sabe por que eu 

não gosto de responder isso daí? Por exemplo: o pessoal fala assim, “você gosta aqui do 

trabalho?”. “Gosto”. Eu gosto de quase tudo aqui, né? O pessoal reclama muito de catraca. Mas 

pra mim catraca foi a salvação. Então, pra mim... Eu... Acho que deveria... Não tenho opinião 

formada sobre isso não. Mas se eu falar isso aí... 
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C: Não, Seu Sérgio. É normal. É um assunto que as pessoas, as pessoas não pensam muito em 

envelhecer... No futuro. É normal. Quase ninguém, assim, pensou nisso. 

- Tem uma posição definida. Não... Não é que eu não pense em envelhecer. Eu até penso. Mas 

sabe o que acontece? As vezes a gente vive num, numa vida tão agitada, que a gente não para pra 

pensar... Eu acho o seguinte, Carla, dedes o momento que você para pra pensar como vai ser... 

É... Teu amanhã, né... Daqui à 10 anos... Eu acho que você vai começar a se abater. Esse sistema 

que nós temos aí que os velhos têm pouca assistência, quase não se olha pra terceira idade... 

C: É por isso que se tem que pensar... 

- Mas aí, não depende... Cê tá falando de uma coisa de IBGE, eu tô falando da política do 

governo. Né? O IBGE... Pois é...eu acho que... É aquele negócio, você falou em aumentar a 

idade... 60 anos eu já acho que tá é puxado. Mesmo você vendo aí que a expectativa de vida tá 

aumentando. Mas eu acho que 55 seria ideal, né? E agora, o que que você quer que eu responda? 

C: Tá ótimo. 

*** É aquele negócio: eu tenho uma função religiosa, né? Então, quer dizer, pra mim eu me 

aposentando, eu vou poder me dedicar mais a essas coisas. 

C: você vai continuar produtivo depois que se aposentar? 

- Claro. Não penso em sentar na praça... 

 

SERVIDOR 36 

1) Não, não conheço. Ou, pelo menos, âhnn, eu não sei onde tá isso divulgado. 

C: não conhece porque não... 

- É porque não tem a divulgação. 
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2) Preocupante. Porque a população... Com a idade agravam os problemas de saúde... âhnn... 

Afastamento médico.. e isso pode pesar pro trabalho. Pode ser um... né? Porque a tendência das 

pessoas mais idosas é mais afastamentos de médico, né? E isso vai fazer falta pro trabalho. 

3) Talvez uma atividade física, né... âhn... como recentemente eles fizeram. Aquele plano de 

ginástica laborativa, dentro do ambiente de trabalho... âhn.. Em algum momento do trabalho, pra 

quebrar a rotina. Alguma coisa assim acho que seria uma ajuda. 

Mais alguma coisa? 

C: Mais alguma coisa? 

- Não... Quer dizer... Eu posso até pensar em alguma coisa pra... E mandar pra você. Porque 

agora que eu to sabendo quais são as perguntas posso depois até mandar algumas sugestões aí... 

Extras pra você. Tem muita coisa. Assim... A gente sendo pega assim de... 

C: a gente não pensa muito nisso... 

- É... Mas se você parar pra pensar tem muita coisa que seria interessante pra esse teu trabalho. 

C: cada um dá... Cada um lembra de uma coisa... O outro já pensa em outra... 

- É... E você vai fazer... Eu vou pensar mais alguma coisa... 

C: não. É isso mesmo. Na verdade... 

- Não, de repente tem alguma coisa assim, na hora, que você não lembra, mas... Que é uma dica 

boa... E eu vou mandar pra você. Eu vou ver depois. Quer dizer, é tudo, é tudo em cima dá... Do 

trabalho... Em cima da população idosa ainda na força de trabalho. É exatamente isso. Quais são 

as expectativas. 

C: É... Que antigamente você se aposentava com quarenta e poucos anos... E hoje com 40 anos a 

pessoa ta no auge... No pique da ambição de, de... Um homem com 40 anos antigamente pensava 

em se aposentar. Hoje com 40 anos ele pensa em fazer um MBA, ..., por exemplo (...). 
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- E o que você... Qual é a ...quando você fala em população idosa, o quê que você... Você tem 

uma faixa etária? Não. 

C: Não, não. Eu to fazendo no decorrer... No envelhecimento... Numa coisa natural. Não é 60, 

70... Uma coisa natural. 

-Entendi. 

C: não pode, assim, uma coisa é uma empresa com uma população só com pessoas de 20 anos... 

Outra é uma empresa que essa população vai chegar... Aos,..., sei lá quantos anos... Né? 

- Eu vou pensar mais alguma coisa. 

C: fique tranqüila porque até o “não”, essa coisa da pessoa não, não pensar é um dado. As 

pessoas realmente não estão pensando nisso. 

- É... Tem também uma outra coisa que eu venho percebendo, pelo menos aqui, né? Aqui a gente 

recebeu um grupo bom de gente nova. E isso deu uma mexida com o ego dos velhos. Porque esse 

pessoal chegou assim... Meio... Narizinho em pé. Pelo menos aqui no COPIS. A gente tem muito 

doutor. Muito doutor. E aí, essa população jovem chegou se achando... Que sabia tudo e coisa e 

tal... E hoje deu uma mexida com o pessoal que... Quem chegou são doutores também, mas o 

pessoal é novo, sem experiência. Quando chegou aqui pegou os doutores com muita experiência. 

Mas, que se acomodaram, né? No trabalho. Todos já defenderam suas teses. Então, é..., a catraca 

fez com que as pessoas, é... É... Ansiassem mais pelas aposentadorias, né? Aí, quando esse 

pessoal novo chegou, mexeu muito com isso. Então, o pessoal começou a querer trabalhar de 

novo. 

C: Renovou. 

- Renovou. Deu uma mexida. “Bem, vamos mostrar pra eles que a gente tem o que mostrar”. Pelo 

menos eu observei isso aqui. Então, isso é um ponto. É bom. Isso é um dado também. 

C: Interessante. 
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- É um dado. Pelo menos eu vi isso acontecer aqui em alguns momentos. Mexeu um pouco. 

Então, se você tem, né? Mais tempo de trabalho, e a sua expectativa é ficar mais 10 anos, 20 

anos..., você vai ter que se renovar, você vai ter que produzir alguma coisa, inventar novos 

projetos, que você não vai ficar aqui, sem fazer nada. Né? Então se você tem mais tempo de 

serviço, você tem também tem que começar a procurar novos projetos e produzir. Porque, vai 

parar? Não dá. Então, tem isso. E isso também é um ponto. Eu vou depois fazer uma coisinha e 

mandar pra você. 

***Em 2012 pretendo. 2012 eu saio do IBGE, não de atividade... Ah, eu pretendo fazer alguma 

outra coisa, ou montar um... Não sei... Um salão. Fazer uma coisa minha. Alguma coisa própria. 

Não parar. Parar de trabalhar... Eu não tenho perfil de parar de trabalhar. Mas do IBGE eu saio e 

vou abrir um negocinho, alguma coisa. 

 

SERVIDOR 37 

1) Não. Como estou muito envolvida nas atividades técnicas, não paro pra pensar, procurar nada 

sobre essa questão de recursos humanos... Não faço idéia. 

2) Não sei. Nunca parei pra pensar. Espero uma melhoria nas condições de trabalho... Por 

exemplo, essa rigidez. Eu não me preocupo muito, sempre trabalhei às 8 horas ou mais..., nunca 

tive esse problema.  Mas o pessoal... Tem muita gente cansada, se aposentando por causa disso. 

 3) Pra mim... Assim... Não tenho nada pra dizer... Melhorias... 

***Eu não sei, ta longe... Depende das condições. Eu sempre trabalhei... Mesmo que eu chegue a 

hora... Se tiver com condições de trabalho, de saúde, acho que vou continuar... Se o trabalho não 

tiver legal, acho que vou continuar fazendo alguma serviço voluntário, uma atividade... 

 

SERVIDOR 38 

1) Não. Não temos mesmo. Eu acho que você pegou no lugar errado. 
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C: não... é bom... Eu peguei no lugar certo. Você pode ficar tranqüilo. 

- porque o IBGE não... Não divulga nada sobre isso pra gente. Sobre isso e sobre outras coisas 

também. 

2) Quais são as minhas expectativas? Nenhuma. As piores possíveis. Se não fizeram até agora, 

não vai ser agora que vão fazer. Né não? Ué, eu acho, né? 

3) Principalmente nossos médicos. Nosso gabinete médico. Que é muito... Tudo aqui é muito 

deficitário. Principalmente o gabinete médico. Os médicos não são competentes. Precisaram vir 

de outra... De fora pra... Que é um absurdo isso... Isso que eu acho. Mas eles não podem... Como 

é que eles podem fazer alguma coisa por nós? 

Você passa mal, você tem que pegar um táxi pra ir pra um hospital. Não tem uma ambulância. 

Não tem um médico que possa te dar alguma coisa. Só sabem te dar um remedinho pra dor de 

cabeça e olhe lá. Se você tiver com febre... Só se você tiver morrendo que nego te leva... Se não, 

mandam você voltar pra trabalhar. 

***Assim que completar os... Assim que for 2013 e puder eu vou. Vou ficar fazendo o quê aqui? 

Nem pensei nisso. Nem pensei. Eu espero poder estar ainda junto com a minha mãe e com meu 

pai pra poder cuidar dela. Agora, do trabalho, não tenho mesmo. 

 

SERVIDOR 39 

1) Não, não tenho. E não é divulgado, né? A gente melhor sabia... Eu não... Realmente eu não 

tenho. 

2) Isso daí é... De... É mais, é no caso de que não temos, no caso aqui uma política melhor no 

caso da... Médico, né? Que é muito, muito... Não tem, nós não temos. A gente não tem relação a 

isso. E... Plano de saúde para o próprio funcionário. Também ta tudo... 

 

C: Mas você. O que você espera? Quais são suas expectativas. O que você acha? 
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- Eu acho que... Até hoje não fizeram mesmo nada. Eu acho que, nada mesmo. Eu acho que... 

Pode até ser que chegue alguém aí e faça. Mas... Eu tenho uma esperança, mas... Ta difícil ter 

esperança de alguma coisa melhorar, né? 

3) É.. O próprio... O próprio... Um plano de saúde melhor pros funcionários. Médico, médico 

diariamente aí pra nos atender. Entendeu? E... Eu acho que só isso mesmo que poderia haver. 

Porque, o trabalho já tem, falta só essa parte lá do médico pra nos atender, né? Melhor hoje. E... 

Mais trabalho... Pra trabalhar, né? Uma aposentadoria melhor, né? Mas pelo trabalho mesmo é 

mais assim mesmo... A parte de saúde e o plano de saúde em si. 

***Olha, no momento, olha... No memento não. Depende do momento que tiver o IBGE. Se tiver 

bom, com a remuneração melhor... (...) vai depender da questão da... 

E depois? 

- É, depois, porque... Quando você sai pra, né?... Aposentar, você ta ativo..., no caso 

aposentadoria, você automático, o próprio seu salário diminui. Força você mesmo procurar uma 

outra atividade. E isso seria o meu ideal, outra atividade. Agora, se der pra ficar sem, eu ficaria, é 

o momento... Ficaria ativo. 

 

SERVIDOR 40 

1) Não. O IBGE não ta se preparando pra elevação da idade dos funcionários. E nem pensa no, no 

quadro, no trabalho em geral. Porque as pessoas estão se aposentando... Tão saindo. O serviço ta 

ficando e não ta sendo passado... As outras pessoas que ficam pegam o serviço no susto, né? 

Porque não há, assim, uma preparação, né? Fulano vai se aposentar, vamos passar o serviço pra 

outra pessoa. Não ta tendo isso. E não tem... É... Assim... Eles não pensam em ficar. Não 

incentivam da pessoa continuar trabalhando. Entendeu? Da pessoa que vai se aposentar, 

continuar trabalhando. Não há incentivo. É... Nem em colocar uma ginástica, uma atividade física 

pra pessoa aqui dentro poder se alongar aqui dentro, né? Elas não tão fazendo... Eu não vejo. Se 

preparando pra isso. Na verdade. 

C: você falou que não conhece. Por quê? Qual a razão de você não conhecer? 
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- Olha, realmente eu nunca procurei saber se o IBGE tem alguma política de... Pros funcionários. 

Pro envelhecimento dos funcionários. Nunca procurei saber, realmente, isso não. Mas, pelo que 

eu vejo, não tem, não tem nada desse tipo. 

2) Bom, eu acho que o IBGE tinha que começar a pensar nisso, né? De as pessoas com mais 

idade, trabalhando aqui. E, sei lá... Melhorar o ambiente de trabalho, as... Por exemplo, cadeira, o 

local de trabalho, enfim. 

3) Não sei. Se eles derem algum incentivo. Incentivar as pessoas a continuar aqui. 

C: O quê que você... Te incentivaria a ficar aqui? 

- Melhorar as condições de trabalho aqui dentro, né? De... Esse problema dessa catraca. Que você 

fica preso aqui. Você vai ficando com uma idade mais avançada, você precisa de ir a mais 

médicos, você precisa de fazer fisioterapia, né? E agora, com a catraca, você fica muito preso 

aqui. Tudo que você vai fazer você tem que pagar hora depois, né? Nem todo médico trabalha 

sábado. Nem todo médico trabalha depois do expediente. Trabalha a noite... Aí, você vai fazer 

você... Você tem que ficar pagando hora depois. Se fizer uma fisioterapia aí, você tem que ficar 

quase implorando ao médico pra liberar você pra fazer fisioterapia. Eles não pensam nisso. Uma 

pessoa com mais idade pode precisar mais de fisioterapia. Se você quiser fazer uma atividade 

física. Você faz em que horário essa atividade física? Não tem... Aqui dentro não tem nenhum 

incentivo pra isso. 

*** Olha, se continuar com essa história de catraca, essas cobranças todas... Em 2013 mesmo. 

C: e depois, você se aposentando daqui você pretende continuar trabalhando. 

- Ah, pretendo continuar fazendo alguma coisa fora daqui. Um horário mais livre. 

 

SERVIDOR 41 

1) Não. No IBGE a gente não conhece nada. Porque aqui a comunicação interna não existe. 

2) Você quer saber o quê? Minhas expectativas? 
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C: suas expectativas. 

- É... Eu espero que se procure... É..., sei lá. Que... Que tem, tem. Uma alternativa pro que ta 

acontecendo agora. Tipo... Tem esse problema da catraca. Tem nego doente. Todo mundo preso 

aqui. E nego vai ficando mais velho. O governo indeciso. Ainda mais com essa idade de 

aposentadoria. Bom, alguém vai ter que estudar o caso. E ver o quê que se pode fazer. Mas, 

alguma coisa vai ter que mudar. É... Tem que... Agora, o quê? Eu não sei. Mas tem que ser 

pensado. Bem pensado. Que vai acontecer. As pessoas vão ficar mais velhas aqui dentro e eu não 

to vendo nada ser feito não. Só proibições. Até hoje, só. O SECAF veio pra isso. Entendeu? Pra 

nossa qualidade de vida piorar. Então, eu não sei o quê que pode acontecer daqui pra frente não. 

3) Ai, Carla. Isso é muito difícil. Não sei. Primeiro tinha que mudar a estrutura do prédio, sabe? 

Eu acho. Tinha que te ruma sala de ginástica. Aqui tinha que ter um refeitório, tinha que ter um... 

uma área pra você poder refletir. Sair... Sabe? Eu acho que... é um problema estrutural. Que é 

muito sério nesse prédio aqui. Como a gente fica confinado aqui... Sei lá... Mais de 10 horas por 

dia. Eu não sei... A primeira coisa (...) seria dar uma prioridade aqui, interna, aqui dentro. 

Entendeu? Pra gente se sentir melhor. E isso afeta todo mundo. 

C: E em relação ao trabalho? 

- Em relação ao trabalho? Aí, isso é complicado também. Não sei. Eu acho que ta tudo certo em 

relação ao trabalho... O IBGE continua andando. Entendeu? Assim... O que eu to achando é que a 

qualidade de vida ta piorando. 

C: E você acha que essa qualidade de vida interfere na... 

- Totalmente. Exatamente. Porque o IBGE só piorou em qualidade de vida, mas a produção 

continua a mesma. Eu acho que assim... É... Isso que mais me incomoda. E eu acho que ta 

incomodando a mim e a (...).  E você, Carla, o que você acha? É por aí também? 

C: Natasha, eu sou neutra... Porque a gente não sabe, né? ? Até lá, Carla... 250 anos... Não sei, 

assim. Até eu ta me sentindo bem eu vou continuar... Não, isso não. Mas também não me importo 

com idade não. Eu faria... Trabalho por conta própria. Se continuar do jeito que ta... Não. 
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SERVIDOR 42 

Sem gravação. 

 

SERVIDOR 43 

1) Não, porque a comunicação no IBGE não é muito boa. Aliás, é uma falha da empresa, da 

instituição, né? Eles vêm tentando melhorar criando até aquele Ibegando. Foi uma boa iniciativa. 

Mas a cultura não permite ainda que a gente tenha o conhecimento dessas informações de uma 

forma ampla. Tem sempre dúvidas e comunicação de corredor. Aí, provoca ruídos e isso é ruim, 

né? 

2) Ah... As minhas expectativas? Eu acho... Eu nunca parei pra pensar sobre isso... Ah... Eles 

deveriam criar programas que estimulassem essas pessoas que precisam ficar mais tempo, né? 

Tendo em vista aí a mudança da lei. Porque, a perspectiva da gente era sair. E, por exemplo, o 

que eles poderiam fazer... É... Trabalhar em prol dos funcionários no sentido de que... Que... Essa 

gratificação fosse integrada, né? Seria um estímulo. Programas no próprio trabalho. 

Treinamentos... Eu não sei. Eu sei que eu... Que... Eu, pessoalmente, me sinto muito 

desestimulada dentro do IBGE. Meio que abandonada. Sem... Não, não tem um olhar da 

administração, ou da própria gerência mesmo, pro teu trabalho. Outras perspectivas? Por 

exemplo: essa da (...) da (...) que a gente tava falando hoje, ainda há pouco. Já que a gente tá 

envelhecendo, ter um programa de saúde pro funcionário... Essa ginástica labora que foi, foi... O 

projeto foi, piloto, muito bom e acho que deveria continuar. Eu acho até que a CRH, eles... É... 

tomei conhecimento desse sistema de saúde, está tentando implementar alguma coisa. Não sei se 

pra... É... Pra melhor. Espero que seja. Pelo menos no sentido de criar uma estatística da saúde do 

servidor. E criar programas, né? Com os resultados... 

C: praticamente você respondeu um pouco da terceira pergunta. Que é... 

3) Ah, que coisa!... Isso é horrível, né? Eu não parei pra pensar sobre isso... Mas como você 

falou, eu já praticamente respondi. Criar programas sociais, programas de integração, que 

estimulassem o funcionário a ficar na casa. É... Porque a gente ta mais por obrigação do que por, 
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por prazer mesmo de ficar. Essa questão aí da,..., do controle de ponto eletrônico, foi um... Teve 

um aspecto negativo. E desestimulou bastante as pessoas. Por outro lado, eu acho que ela foi 

importante pra sanear muitos problemas... É... É... Problemas crônicos... É... Tem até um nome 

que se dá a isso, né? Uma certa desordem na casa: cada um faz o que quer. Teve seu aspecto 

positivo. E acho que também teve seu aspecto negativo. Pra quem já tem muitos anos, talvez eles 

tivessem que preparar melhor essa, essa entrada aí do SECAF, do ponto. Gente, eu nunca parei 

pra pensar sobre os programas que o IBGE poderia, né..., fazer pra nós envelhecidos da casa. 

 

***Olha, 2015, quando eu completo 35 anos de trabalho e 55 anos de idade. Que é a regra que 

obriga a gente... a menos que haja uma coisa que me estimule a ficar no IBGE. Que eu esteja me 

sentindo feliz. 

(...) 

Pretendo em outra atividade. É... pra me sentir mais valorizada, né? 
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APÊNDICE D 

Transcrição de entrevista com a Coordenadora de Recursos Humanos – CRH/IBGE – em 

15/01/2010 

PESQUISADORA: (...) E aí não sei se teria nenhum problema, na verdade, assim... se teria 

algum problema... vou visitar os funcionários. 

ENTREVISTADO: Não, é... A gente só precisa assim, eu só preciso que você me diga, quantos 

funcionários mais ou menos você sabe quem... Pelo menos pra gente avisar as pessoas. 

PESQUISADORA: Não. Eu trouxe até aqui as perguntas... Eu acredito que não tenha nenhuma 

restrição, né? Mas, pra...  Só pra vocês terem ciência. Os funcionários vão ser... 

ENTREVISTADO: Você quer entrevistar só gente do CRH? No geral, ou... 

PESQUISADORA: Na verdade, de CRH vou entrevistar você mesmo e eu vou precisar de alguns 

dados de quantidade de servidores por idade, no tempo, né? Quanto tem hoje e, é (...) a idade 

média de hoje... o mais pra traz que eu puder. Tem quanto tempo assim... de uns 15 anos pra cá 

deve ter, ou uns 10 anos pra cá? 

ENTREVISTADO: Pra gente ter acesso fácil a gente tem a partir de 91. O dado de 91 pra frente a 

ente tem acesso fácil, entendeu?... Pra traz é mais complicado. 

PESQUISADORA: 91... já tem quase 20 anos, já dá pra perceber o... A tendência... E é mais... É 

isso mesmo, não tem muita profundidade... Só o nível médio, nível superior... Que ainda é só pra 

ver a parte de idade. Quanto aos funcionários, desde que seja servidor não tem problema. Não 

vou entrevistar nem contratado, nem terceirizado. Nada disso, na verdade... 

ENTREVISTADO: Você vai entrevistar gente aqui, na DPE...? 

PESQUISADORA: Vai ser assim... Não, vou por... 

ENTREVISTADO: Você tem uma amostra?  
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PESQUISADORA: Minha amostra tem que ter no mínimo 30 pessoas. Mas (...) se der uns 40, 50 

é bom. Aí, vou por acessibilidade. Primeiro começar pelas pessoas que eu conheço aí, elas vão 

indicando, indicando até eu chegar num número,..., não precisa ser... Tem que ser daqui ou dali... 

Não, porque não vai interferir no resultado, se é da DPE ou se... Ou se é da sede, ou se é da 

unidade. É política de Recursos Humanos pra pessoas na empresa é indiferente da onde ela tá, 

né? A idéia é... Pegar o pessoal de vinte e poucos... – vinte e poucos tá difícil... – pegar um grupo 

de 20; outro de 40... Não dá... aí eu pensei. Mais ou menos... De 25 a 40 e depois de 40 em 

diante. Pra ver a diferença de expectativa, né? Que provavelmente o pessoal de... Que entrou com 

a gente, que  tem 30 e poucos espera mais. Eu acho, pelo menos é o que eu tenho conversado e 

tem uma visão mais positiva. Já o pessoal que tem 40 e poucos, 50, já tá... Daí pra frente é só... 

No final de dezembro eu fiz um teste do questionário com meus colegas em torno de 50 anos, 

assim. É quase uma consulta de psicólogo. Eu não sei... Ai eu falei assim: ai ai ai. Por isso que eu 

resolvi pegar o pessoal mais novo também. Porque eu vi... Senão fica só... Não tem muita... 

ENTREVISTADO: É, na verdade, se você vai pegar gente mais jovem mesmo... Tipo, na faixa 

de 20, vinte e poucos, você tem que pegar o pessoal que entrou no concurso de nível médio... E aí 

você tem que... Ir aqui na UE RJ, tem alguém... E tem nas UEs. 

PESQUISADORA: Tem, né? Porque lá na DPE... 

ENTREVISTADO: Na DPE não tem. Aqui na Sede não tem. 

PESQUISADORA: Só um rapazinho que foi pra lá agora. 

ENTREVISTADO: Que devia ser da UE. 

PESQUISADORA: É da UE. 

ENTREVISTADO: É da UE, que entrou no concurso de nível médio e foi pra lá numa seleção 

interna.  

PESQUISADORA: Ele tá no CEE.Muito bonzinho o menino também, muito educado. Aí... Mas 

não tem muita gente, né? 
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ENTREVISTADO: Se você quiser, eu até posso... Com um chefe de EU que tem mais contato 

comigo indicar algumas pessoas com essa faixa etária pra responder a pesquisa. 

PESQUISADORA: É bom. É bom porque aí dá... Não sei se pro IBGE vai ter uma utilidade 

depois o meu trabalho, mas no final vai ser tudo entregue, os questionários entregues. 

ENTREVISTADO: Um levantamento é bom porque não tem. A gente fica muito na coisa do 

sentimento. Mas não tem nada empírico pra comprovar o que você acha que acontece. 

PESQUISADORA: Ou, às vezes, é meio partidário. Ou é muita revolta ou é muita bandeira. Tem 

que ser uma coisa assim, bem neutra. Nem vou passar para a área do sindicato. Nem... é uma 

coisa neutra. Então acho que é válido. E não tem assim nenhuma... Pelo meu levantamento, eu 

não encontrei nenhum trabalho acadêmico sobre isso. Específico, dentro da empresa. Tem assim 

pra comércio, pra área de saúde... Mas dentro da empresa, como se passa... Aí, então, vamos 

começar. 

ENTREVISTADO: Vamos. 

*** 

PESQUISADORA: Primeiro a gente... Como é que a gente tem o geral é... O que é que a gente tá 

fazendo. Se tá fazendo alguma coisa... E depois vou ver o que os funcionários acham. Vê se tá de 

acordo ou não, pegar as sugestões dos funcionários, alguma coisa por aí, tá?  

A primeira pergunta é o seguinte: de que forma a organização vê o envelhecimento no quadro de 

servidores? 

ENTREVISTADO: Na verdade é aquilo que eu te falei. Existe muito... Não existe... Só o 

sentimento... Tanto que a gente tem dados das pessoas a gente sabe... Que de fato a grande 

maioria dos servidores já tem uma faixa etária mais elevada, mais de 40 anos. E a gente tem 

alguma preocupação assim. A primeira preocupação é com a saúde, né? Que também é muito 

colocada aqui dentro do IBGE. Ah, as pessoas estão envelhecendo e ninguém cuida da saúde do 

pessoal e fica essa confusão. Na verdade a gente tem uma preocupação com a questão da saúde 

das pessoas, é obvio que a gente sabe que as pessoas mais velhas tendem a ter mais doenças de 

saúde, isso é natural. Mas também tem uma confusão por parte dos servidores de como enxergar 
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essa questão da saúde dentro da empresa. Quer dizer: as pessoas confundem um pouco a questão 

da saúde do trabalho com a saúde no geral, entendeu? 

E o trabalho tá impactando ela melhorar ou piorar de saúde... Em ter mais ou menos problemas. E 

que ações a gente pode fazer em relação a isso. Uma das principais ações é o exame médico 

periódico. Que a gente não fazia há milhões de anos... Há muitos anos que não era feito. 

Em 2006 a gente fez um. Então todos os funcionários foram convocados a fazer os exames. Nem 

todos fizeram. Mas a grande maioria fez. A gente teve um resultado desse periódico que 

comprovou muitas dessas coisas que de fato a gente tem um número relativamente elevado de 

gente que tem hipertensão arterial, que tem diabetes, enfim, tipos de doenças que são 

características da questão da idade... A gente conseguiu detectar alguns casos graves de doenças 

graves que as pessoas tinham e não sabiam que tinham. E conseguiram tratar e operaram e tão 

trabalhando. Pessoas até que ocupavam cargos de chefia importante que descobriram coisas que 

não sabiam que tinham. O exame periódico é uma excelente ferramenta pra gente trabalhar. 

Só que a gente fez em 2006 e depois a gente não conseguiu dar continuidade. Não conseguiu 

fazer em 2007, 2008, 2009. Tá previsto que a gente faça agora em 2010. 

Pelo custo. Pela dificuldade, da própria área de saúde que tem cada vez mais um número 

reduzido de profissionais pra trabalhar. A gente teve um problema sério em relação a essa 

questão dos médicos. Que a gente teve um número de aposentadorias grande nesse período. O 

atendimento nas unidades ficou muito precário. Aí só no ano passado que a gente conseguiu. 

Contratar médicos terceirizados então, os médicos que a gente ainda tem do quadro, acabaram 

ficando mais livres. E justamente, pra pensar nesses projetos de exame periódico, de prevenção. 

Então a gente já conseguiu. Então a gente, agora, em 2010, tudo indica que a gente vá conseguir 

fazer novamente o exame médico periódico, até porque, a partir do ano passado, o governo editou 

uma norma que torna obrigatório o exame periódico para todos os órgãos públicos. Então, todo 

mundo... Vão ter que fazer. E a gente já tá preparado. O processo já tá correndo pra contratar a 

empresa pra fazer isso. 
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O nosso grande desafio agora é a partir desses novos resultados que a gente vai ter com a 

expectativa de que isso vai ser feito anualmente. É pensar em programas de saúde que possam, 

é... Combater ou prevenir essas doenças que a gente via detectar nos servidores. 

Agora é sempre importante a questão... Os servidores não podem confundir de que a gente aqui 

não tem um atendimento médico de assistência médica. Isso é feito pelos planos de saúde, pelos 

hospitais... As pessoas têm que ter o acompanhamento médico particular... Próprio individual. A 

competência da área de saúde do IBGE, não é assistência médica. É cuidar da questão médica no 

trabalho. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é programas de 

prevenção das doenças.  

Sabe que eu tenho um, por exemplo, o número de pessoas de não sei quantos anos que tem 

hipertensão arterial... o que é que posso fazer para tentar amenizar um pouco essa questão do 

ponto de vista do trabalho. Para que isso não influencie, não, não... 

PESQUISADORA: na produtividade. 

ENTREVISTADO: na produtividade da pessoa, para que ela não fique é... Enfim, pra que o 

trabalho também não faça com que ela piore ainda mais daquele quadro que ela tem. Então, isso é 

uma coisa que a gente precisa fazer. O nosso grande desafio na verdade eu acho que é esse. A 

gente tem que pegar todos esses resultados dos exames periódicos. A gente tá trabalhando para 

que esses resultados estejam todos no sistema. Então, pra a gente ter um acesso rápido aos 

resultados. Para conseguir fazer as planilhas, relatórios. Enfim, ter esses dados de forma 

organizada. Para começar a pensar em que tipo de projeto, que tipo de programa a gente pode 

fazer de prevenção, pra essas coisas se amenizarem. 

Uma outra questão de saúde que a gente sempre faz... é uma questão de saúde é a questão da 

vacinação anti-gripe. 

PESQUISADORA: já tem um tempo... 

ENTREVISTADO: Essa no vai ser o sexto ano, 2010, que a gente faz a campanha de vacinação 

antigripal. Infelizmente não são todos os servidores que aderem a vacinação, teve muita gente 

que, que não faz... Ou... Ou por que não acredita ou por que tem medo... 
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PESQUISADORA: tem gente que tem medo 

ENTREVISTADO: que acha que fica doente. Tem essa coisa que, apesar de que todo ano que a 

gente faz a gente faz uma palestra. Pra explicar o quê que é a vacina. Quais os efeitos. E tentar 

desmistificar um pouco isso de que quem toma vacina fica doente. Quer dizer... 

PESQUISADORA: um acompanhamento também. Seria legal se tivesse um. Embora você não 

tem gente pra fazer, né? Médico pra fazer um acompanhamento. É... Sei lá... Estatístico de que 

desde que começou a vacina, caiu a incidência de doenças relativas a gripe. 

ENTREVISTADO: É. Na verdade, até hoje a gente não teve... A gente ainda não fazia porque a 

ente ainda não tinha um sistema informatizado da área de saúde. Hoje a gente já tem. A gente já 

tem todos os afastamentos, enfim. Tudo da área de saúde do servidor tá naquele sistema. Hoje já 

vai ser possível que a gente, por exemplo, este ano, veja no sistema quem se vacinou. Então eu 

vou saber quando eu olhar lá: “ah, esse cara tomou vacina contra a gripe”. E aí, eu vou poder 

acompanhar se ao longo daquele ano ele ficou gripado, ele teve algum afastamento em relação à 

gripe, ou não. E aí eu vou poder dizer pras pessoas (...) “ah, a vacina é eficaz e 100% das pessoas 

que se vacinaram só 10% tiveram gripe. Aí as outras pessoas não tiveram. 

PESQUISADORA: Nem precisaria porque o próprio Estado já tem esses dados. 

ENTREVISTADO: A gente comprovaria no âmbito da instituição mesmo. 

PESQUISADORA: Vai ter a vacina nova? 

ENTREVISTADO: Da gripe H1N1? Não sei. 

PESQUISADORA: Tão falando que essa vacina... Que a gripe já substituiu a anterior, né? 

ENTREVISTADO: É, e ai eu não sei. Normalmente os laboratórios... Eu não sou técnica... Sei 

que um dos laboratórios pra fazer a vacina da gripe, eles colhem o material, que eu não sei lá o 

quê que é, todo ano. Todo ano eles... Ela é atualizada. Eles têm que ver qual é o vírus que tá... Pra 

fazer a vacina correta. Então, mas essa também é um processo que a gente tá tocando. O ideal é 

que a vacinação ocorra em abril. Que é pra dar tempo da incubação da vacina. Que é pra quando 
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chegar, efetivamente, junho e julho, quando esfria você já tá realmente imunizado. Então o 

período ideal pra fazer vacinação é abril. 

Então são essas ações assim, eu também até tenho o sentimento de que os servidores não têm a 

visão de que isso são coisas de política de RH. Então eu, às vezes você tem a visão de que “não, 

isso não é...” que a gente precisa fazer mais. Precisa, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma 

disso. Mas já têm iniciativas. Então, não são coisas que a gente consegue fazer. Infelizmente 

quando a gente conversa com pessoas de outros órgãos vê que em outros órgãos nem isso é feito. 

A coisa é muito mais precária ainda. Então acho que a gente tá num caminho certo. A gente já tá 

fazendo algumas coisas. Mas, a gente tá caminhando. 

Mas a gente tem um problema, como eu te falei, que é de pessoal. Da área de saúde 

especificamente... Esse problema do envelhecimento é patente, assim. Praticamente todos os 

médicos que eu tenho no quadro já podem se aposentar. Já tem idade pra se aposentar. E a tente 

não teve reposição ao longo desse período todo...  

Psicóloga tem uma só, mas já vai se aposentar. Nutricionista já acabou, já não tem. Assistente 

social, quase todas se não podem se aposentar, já vão poder em cinco anos. 

PESQUISADORA: Nesse concurso teve bastantes vagas para psicólogo, para área de RH? 

ENTREVISTADO: Não, não teve. Teve pra área de RH. Mas não é voltado pra área médica. 

Não, não é. Então a gente tem um problema de verdade. Assim: a nossa área de saúde a gente 

precisa pensar assim, como é que a gente vai fazer daqui pra frente, à medida que as pessoas 

forem se aposentando, saindo? Como é que a gente vai repor? 

Os médicos, de alguma forma a gente já repôs, por contratação, terceirizado. Não sei se pros 

outros profissionais a gente vai ter que acabar ter que adotando esse caminho. Até porque o 

próprio governo... a gente já pediu pra o governo um concurso específico na área de saúde. E o 

governo não autorizou. Ele não quer. A política atual, pelo menos desse governo atual, ele não 

quer que o órgão contrate profissionais específicos da área de saúde. Eles querem montar pólos 

de atendimento de saúde, mesmo como é pro INSS. Por exemplo, quer dizer: os trabalhadores 

privados, têm que procurar um posto do INSS pra fazer perícias médicas, as avaliações.  
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Eles querem que seja um pouco assim, né? A tendência é de que eles criem pólos de atendimento 

que vão atender a determinados órgãos. Então, os órgãos não te mais equipes de saúde. Quem 

precisar de qualquer atendimento de saúde vai procurar um desses pólos onde você vai ter lá a 

equipe multidisciplinar pra atender. Então, eles não tão autorizando concurso pra área de saúde 

pra nenhum órgão específico. Ele, eles querem... Depois... Você criar uma carreira de saúde pra 

aquele conjunto de pessoas que vai atender a todo um conjunto de órgãos federais. 

PESQUISADORA: o que também tem a ver com esse negócio de contratar pessoas para área 

pública pra atividade específica. Até... Tirar faxineira, ascensorista, secretária, (...), contratar só 

pra aquilo que... 

ENTREVISTADO: Pra atividade finalizante. Não, é verdade. Tem essa tendência sim (...) se eles 

conseguirem levar esse projeto à frente eu acho que eles vão acabar contratando concurso mesmo 

de servidores e tal... Isso daí vai ser como se fosse criar um novo órgão que vai cuidar só da 

saúde dos servidores públicos federais. De todos, como se fosse um INSS só pra atender o 

servidor público. 

PESQUISADORA: Ih (...). 

ENTREVISTADO: Agora, não sei. O problema do governo é: tem eleição. Vai mudar o governo. 

Será que o outro vai dar continuidade nesse projeto? Vai? Esse ano não deve fazer nada. Esse ano 

não vai mexer nisso.  

Pois é, então é complicado. (...) 

Qualquer continuidade política que você queira fazer. Às vezes você é atropelado por uma 

mudança de governo que muda tudo e amanhã á não é mais nada disso. E começa a fazer tudo 

diferente e você fica meio de mãos atadas. A gente depende exclusivamente de... Do governo. A 

gente não pode fazer nada infelizmente. Outra questão que às vezes os servidores reclamam 

muito. É que a gente não faz nada, que a gente é burocrático. 

É verdade. É muito burocrático e infelizmente a gente não consegue não ser burocrático. Tudo 

que a gente quer fazer depende de uma contratação. Tem que fazer por licitação e aí não pode 

porque não sei o quê... 
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A gente efetivamente tem que ficar buscando meio que às vezes brechas na legislação para 

conseguir fazer alguma coisa diferente. É difícil. Às vezes a gente vê outros órgãos que tem 

programas, até de saúde mesmo, que tem programas legais, que fazem ginástica laboral, que tem 

shiatsu. A gente fala: “caraça, como é que esse pessoal consegue fazer isso?” Aí a gente vai 

perguntar. Vai investigar... “Ah, não, é o sindicato que faz...” “Ah bom!”. 

Então é assim. Ninguém consegue, efetivamente, do próprio órgão. Você tem que buscar 

parcerias, enfim. Outras formas de conseguir... viabilizar essas coisas, porque de fato é muito 

complicado. 

PESQUISADORA: Aí, até assim, tenho um colega lá na Faculdade que é da Petrobrás. Ele ia me 

indicar uma pessoa de RH, pra falar sobre os trabalhos que eles tem. PPA´s. Mas, é legal, mas... 

Por outro lado, depois pensei. Caramba, mas a Petrobrás tem um recurso que,..., que a gente não 

tem. Que os órgãos públicos como um todo não tem como fazer. Não tem essa liberdade que eles 

têm. Então, fica um parâmetro diferente. 

Até mesmo dentro de lá, da Chile. Tem Petrobrás dentro do prédio também. Então fica lá, tem 

mais contato... “ah porque tem creche, tem isso, tem aquilo. Mas é complicado, né? É outra 

realidade. 

ENTREVISTADO: Não adianta. É outra realidade. A Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a 

Caixa Econômica. São todas empresas que tem recursos próprios, que tem lucro, que enfim, tem 

orçamento próprio. É totalmente diferente. Assim... Eles tem algumas amarrações sim, mas tem 

muito mais flexibilidade do que a gente. 

PESQUISADORA: E a flexibilidade passa pelo dinheiro, né? 

ENTREVISTADO: Claro, claro. 

PESQUISADORA: Não tem como. 

ENTREVISTADO: Assim, aí a gente não tem orçamento próprio, a gente. A gente não tem. A 

gente até vende alguns produtos. A venda... 

PESQUISADORA: É tão pouquinho, né? 
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ENTREVISTADO: Pois é. O que reverte não dá pra fazer nada. 

Então, assim, é totalmente diferente. Não dá pra querer comparar com essas empresas enormes. 

Porque Petrobras é gigantesca. É um absurdo de gente. Se eu não me engano tem 150 mil 

funcionários. 

PESQUISADORA: No mundo, né? 

ENTREVISTADO: Então, é um negócio de maluco, entendeu? 

Mas é totalmente diferente. Então, não dá mesmo pra gente. A gente tem que tentar se comparar 

com ouro órgão que é igualzinho a gente. Que são outros órgãos que existem. É o IBAMA, é a 

FIOCRUZ, é o IMETRO, é a CGU, o Ministério da Fazenda. Enfim, e que é isso que eu to 

falando. As poucas experiências que a gente conhece de órgãos que conseguem fazer alguma 

coisa melhor é com parcerias. Não é o órgão que faz botando a mão no bolso, bancando.  Até 

porque, não consegue. Depende da (...) depende de uma série de coisas que te emperram. E a 

questão do dinheiro também. Fica muito caro. 

PESQUISADORA: Também pode ser, é... Pessoal qualificado pra fazer essas coisas? 

ENTREVISTADO: É, por exemplo: aqui no IBGE, na Unidade do Rio Grande do Sul. Eles tem 

um servidor, que é servidor, que é professor de Educação Física, que fez (...) de ginástica laboral. 

Ele faz ginástica laboral com o pessoal. Mas por iniciativa própria. E porque a gente de RH de lá 

incentivou, gostou da idéia, permitiu, enfim. Então, lá no Rio Grande do Sul é ótimo. Eles têm 

uns programas lá em relação a isso que são fantásticos. Até com aposentados. Uma vez por mês 

eles chamam um grupo de aposentados vão lá, faz uma atividade. Porque é complicado. Tem 

porque você tem um servidor que tem aquela formação, que tá disposto a fazer na unidade. Assim 

como aqui no Rio, por exemplo, tem um maestro do coral. O maestro do coral é um servidor do 

IBGE que tem a formação de maestro. Que quer fazer esse trabalho dentro do IBGE. Você tem 

outras unidades que querem ter um coral. 

PESQUISADORA: é meio que uma vocação. 

ENTREVISTADO: É... Que querem ter um coral, mas aí não tem. Tem que pagar um maestro. 

Como é que paga um maestro? Não, não pode. Então aí fica... Começa essas confusões. Onde a 
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gente tem as iniciativas é porque você tem algum servidor que faz, que quer fazer, que quer 

contribuir, então, é um pouco assim. A gente vai tentando. 

O projeto de ginástica laboral é uma coisa que a gente quer fazer. A gente fez um teste. Um teste 

só pra ver como é que ia ser a receptividade das pessoas. Se elas iam gostar, se iam aderir, se iam 

não sei o quê. Aí a gente fez um... a gente conseguiu contratar aquilo porque a gente fez um teste. 

Foi um mês só. Alguns dias da semana dentro...  

Foi lá na Chile, na Canabarro e em Lucas. Aqui na Sede, por exemplo, não teve. É.. e aí a gente 

conseguiu contratar fora do limite da licitação. No limite. Que eu não consigo. Se for pra fazer 

pra todo mundo, não vai ficar naquele limite. Valor. Então eu vou ter que fazer uma licitação. 

PESQUISADORA: Pra todo mundo e com a regularidade diária. 

ENTREVISTADO: Pois é, aí, foge do limite da licitação, aí... A Procuradoria começa: “Ah, mas 

você não pode gastar dinheiro público pra fazer...” Tem aquele monte de implicações. 

PESQUISADORA: E tem a mentalidade de acreditar que o dinheiro público não é... 

ENTREVISTADO: Que você tá jogando dinheiro fora. Na verdade não é. A gente cuidando das 

pessoas. 

PESQUISADORA: Que as pessoas ficam felizes. 

ENTREVISTADO: Ficam felizes. Trabalham melhor. E até a questão da tendinite, das doenças 

de movimento repetitivo. Que tudo melhora. 

Mas não. É custo. Não pode. Não sei o que! Aí começa um outro tipo de coisa que tá na 

legislação que a gente tem que ser super criativo pra conseguir fugir de certas coisas. Aí na 

ginástica laboral a gente tá tentando. A gente ainda não desistiu não. Até porque, o teste revelou 

que as pessoas querem. Querem, gostaram, participaram. 

PESQUISADORA: Mesmo praqueles que ficam sentados, ficam só olhando.. que tem vergonha... 

ENTREVISTADO: Se você tiver um programa regular, acho que vai acabar isso. Vai ver que 

todo mundo faz. E adere. 
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PESQUISADORA: Que tem a idéia: “ah isso é bobagem, não vai levar a nada. (...) um que senta 

aqui conversa com o outro que senta lá no final, que normalmente nem se encontrariam, se 

encontram naquele momento. É válido, né? 

ENTREVISTADO: Agente já tá brigando aí pra ver se consegue implantar a ginástica laboral. E 

foi uma coisa que a gente fez um teste e teve um resultado positivo. Mas é muito difícil... 

A gente. É matar um leão por dia, todo o dia. Sem contar todas as coisas. Administrativas, 

burocráticas, de pagamento, não quê que... que a gente também não pode deixar de fazer. E que 

também dão um super trabalho. É um volume de coisas... 

PESQUISADORA: Tem processo de afastamento por saúde. 

ENTREVISTADO: É uma papelada! A gente tem muito afastamento por saúde. A questão, não 

tenho dúvida nenhuma de que a questão da catraca piorou isso mais ainda. 

PESQUISADORA: Você acha? 

ENTREVISTADO: Acho não, a gente tem certeza. 

PESQUISADORA: As pessoas ficaram mais doentes? 

ENTREVISTADO: Na verdade, antes, como não tinha a catraca, não tinha registro. Então, você 

ficava doente um dia, você ligava pro chefe. O chefe não te... Hoje não. Vou trabalhar. Tudo 

bem, não trazia atestado nenhum. E você ia trabalhar no dia seguinte, assinava o ponto, como se 

tivesse trabalhado normalmente.  

Quando entrou a catraca, você não pode fazer isso. Ou seja, se você realmente não vier você vai 

ter que procurar um médico, vai ter que pedir um atestado médico pra ele, ou você vai ter que 

compensar. Então o número de atestados de atendimento na área de saúde aumentou muita coisa. 

Sei lá... é uma coisa absurda,. Então, assim... 

PESQUISADORA: é pra tudo tem que burocratizou um pouco (...) mais ainda. 

ENTREVISTADO: Sim, porque você tem que ter um atestado, tem que ter o... Tem que botar o 

CID qual é aquela doença. Então. E aí, as pessoas dizem: “Ah, o médico fica só fazendo 
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atestado”. Umas vezes sim, porque o volume é tão grande que o... Aí tem o estresse que a pessoa 

tem...”. Ah... eu fui lá no médico e ele não lançou meu dia, estou com meu dia aberto. 

PESQUISADORA: E a paciência vai estourando, né? 

ENTREVISTADO: Então, assim, essa coisa da catraca com certeza gerou uma... 

-- 

ENTREVISTADO: Mas eu acho que é isso. Eu acho que a preocupação nossa existe... 

PESQUISADORA: Mas esse negócio, da questão da catraca, deixa... Algumas pessoas alegam 

que ficaram mais doentes com a catraca. 

ENTREVISTADO: Sim. Eu acho que é verdade. Mais nervosas, mais tensas, não estavam 

acostumadas com a coisa então ficam angustiadas, ficam desesperadas. Acham que tão presas 

aqui dentro. Que não podem sair, que não podem mais nada. Então eu acho. Aí eu acho que isso 

afetou. Aí eu acho que essa questão da idade. Eu acho que isso afetou o pessoal que é mais velho 

sim. Porque estava acostumado com um, uma rotina, um comportamento, uma liberdade que de 

repente, da noite para o dia acabou. E aí, a pessoa realmente... Tem muita gente que fica muito 

angustiado. Muito estressado. Muito irritado com essa questão. Entendeu... Que é... 

E os mais novos se adaptam melhor: “É isso mesmo, tá tranqüilo, depois compenso...” 

Acho que é um pouco uma visão diferente do serviço público e outras coisas e aí acabam... 

Pessoas que às vezes já trabalharam na iniciativa privada e sabem o que é a vida lá fora é muito 

mais difícil que dentro do serviço público, apesar da catraca. 

Então eu acho que tem uma visão gerencial da coisa em relação a isso. Mas também eu acho que 

hoje a gente também já tem quase 3 anos de SECAF instalado e as pessoas já estão começando, 

claro que ainda tem uns pontos de resistência grande, mas que as pessoas já tão começando a ver 

que não tem muito jeito e vão se adaptando. 
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PESQUISADORA: Ficam um pouquinho revoltadas. Eu penso que as pessoas mais velhas agem 

como se tivessem sendo traídas. “Poxa, mas eu nunca precisei disso pra trabalhar, sempre dei o 

sangue pela casa e agora tá me tratando como se eu fosse lixo!” É muito assim. 

ENTREVISTADO: É, tem um pouco esse discurso sim. Agora, eu acho que também tem uma 

coisa que as pessoas também não podem negar que, do jeito que era antes também tava, tava 

vergonhoso aqui. Tinha gente que nem aparecia. Já ouvi várias histórias de – “ei, você trabalhava 

aqui?” – Assim. Já ouvi histórias assim. Acho que no início o bom acaba pagando pelo pecador, 

mas não tinha muita saída não. Acho que tinha que ter um choque de ordem. 

PESQUISADORA: Literalmente, um choque de ordem. 

ENTREVISTADO: É uma outra coisa que a gente também quer fazer em relação,..., com relação 

a preocupação do envelhecimento das pessoas: a gente quer fazer uma coisa que é super 

demandada pelo servidor que é o Programa de Preparação para Aposentadoria. 

PESQUISADORA: Ah, isso tomo mundo fala. 

ENTREVISTADO: Então é. Todo mundo fala. A gente já tem pensado nisso há um tempo, e a 

gente já tá contratando uma consultoria especializada nisso pra depois ver se a gente consegue 

fazer com ela e é uma coisa que é uma empresa que já tem uma experiência de mais de 15 anos 

no trabalho. Já fez em várias empresas. Então, a gente tá querendo ver se esse ano a gente já tá 

com um projeto piloto pra ver como é que as coisas funcionam aqui no IBGE e a gente tocar isso 

pra frente. Então, isso também é uma (...) que a gente tem em relação a isso. A gente tá... As 

pessoas estão envelhecendo, tão chegando num momento próximo de se aposentar. E a gente 

sabe que tem muita gente que não faz... Que não sabe o quê que vai fazer da vida. Que trabalha a 

vida inteira, 35 anos, 30 anos, e fica meio desesperado mesmo. E aí a gente tá com esse projeto. 

Que a gente acha que vai ser super importante pras pessoas que para se preparar em todos os 

aspectos. No aspecto psicológico, como é que é acordar e não ter que ir trabalhar no dia seguinte. 

É o aspecto financeiro que eu acho que é um dos piores. Porque tem uma perda financeira ruim e 

a pessoa tem que se programar pra saber como é que vai fazer, como é que vai ser isso na vida 

dela, e... Por outro lado ela tem perdas de um lado, mas ela pode ter ganhos de outro. Então, de 
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fato pegar essas pessoas que já podem se aposentar e que tão aí pra entender um pouco qual é 

essa dificuldade e ajudá-las... A mostrar outras... 

Ou pra saírem bem ou pra se conscientizarem que pra ficar... “eu quero ficar, já posso sair, mas 

eu tenho muito a contribuir, ainda posso ajudar a instituição”. 

PESQUISADORA: Ficar por gosto. 

ENTREVISTADO: Ficar por gosto e não porque... 

PESQUISADORA: Tá esperando “alguma coisa sair”. 

ENTREVISTADO: Tá esperando... 

PESQUISADORA: “Não, porque esse ano vai sair alguma coisa por aí, eu vou esperar sair...”. 

ENTREVISTADO: Então a gente bem... Acho que vai ser um grande projeto que a gente tem que 

colocar em prática. Vai causar um impacto muito bom nos servidores. Eu acho que a gente 

precisa disso. De fato tem uma população mais... Bem envelhecida. E tem um grande público 

alvo, né? E esse projeto tem um público alvo muito grande dentro do IBGE. 

PESQUISADORA: E além das pessoas que têm tempo pra se aposentar por tempo... as pessoas 

tão chegando lá. E vão ficar mais tempo... Porque a legislação fez com que as pessoas ficassem 

mais tempo. E acho que a legislação via piorar. Nem sei se é uma piora ou melhora porque, se a 

gente tá com disposição, não tem como que ficar 40 anos aposentado, trabalhar 30 e ficar 40 anos 

aposentado, né? 

ENTREVISTADO: Eu acho que vai mudar sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso (...). 

PESQUISADORA: Eu acho que daqui a pouco a gente passa pra 60 tranquilo. 

ENTREVISTADO: A gente que é mais jovem que entrou mais recentemente na instituição, não 

tem dúvida nenhuma de que essa legislação vai mudar, algumas vezes até chegar a nossa hora. 

Porque não tem como. 

PESQUISADORA: Já mudou pra gente. 
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ENTREVISTADO: Já mudou pra gente. Acho que já mudou pras pessoas que já entraram depois 

da gente também. E vai mudando e eu acho a questão da previdência tem um problema de rombo, 

de roubo, de corrupção (...). Sabe-se lá o quê que é... Agora, tem também, te um problema. É 

aquilo que você falou. Eu não posso trabalhar 30 anos e ficar 40 aposentado. Quem vai pagar essa 

conta? Eu contribuo 30 e fico 40 aposentado? Tem que ter um equilíbrio nessas coisas, né? 

Então, a gente vê nos países europeus que já tão nesse caminho há mais tempo que a gente, que 

todos eles estão rearrumando suas previdências, alterando suas legislações. Não dá, quer dizer... 

PESQUISADORA: É tudo uma questão de disposição mesmo. 

ENTREVISTADO: Uma pessoa de 60 anos tem muito mais disposição pra continuar trabalhando 

que há 20 anos atrás. Então, não tem jeito... Pra... É bom também. Aqui na CRH a gente tem 

alguns servidores que já podem se aposentar, tem muito: “Ah, mas eu não quero, eu ainda tenho 

disposição pra ficar trabalhando, posso contribuir mais. Pra quê que eu vou ficar em casa, ficar 

sem fazer nada?” “Não, eu fico aqui trabalhando”. 

Ficar contribuindo porque acha que ainda tem o que contribuir. Passar pra outras pessoas que 

estão chegando.  

Acho também que essa questão da idade é fundamental também. A gente pensar que a pessoa que 

tem mais experiência ela tem toda uma história dentro dessa instituição. De conhecimento de 

coisas. Da cultura. Que precisa ser passado pra quem tá chegando. Então, assim, é fundamental 

também, não dá pra substituir. “A gente... ah, vai todo mundo embora e entra todo mundo novo” 

– não tem que ter uma... 

PESQUISADORA: tem que ser gradual 

ENTREVISTADO: Tem que ser gradual e ter uma... 

PESQUISADORA: Apesar de que essas pessoas também já estão entrando mais velhas nesses 

concursos, né? 

ENTREVISTADO: Tão porque aí já tem outro problema que é a questão do mercado, assim, o 

mercado de trabalho tá ficando cada vez mais complicado, aí as pessoas com 40, 50 anos estão 
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sendo mandadas embora e as pessoas não encontram recolocação. E aí, acabam partindo pra área 

de concursos. E entram. 

Mas entram também com uma disposição diferente, eu acho. Podem até entrar mais velhas, mas 

entram mais velhas e com disposição ainda de... De contribuir, de dar. Até porque eles fizeram 

um esforço muito grande pra entrar. Passar em concurso hoje não é fácil. Esse concurso nosso 

que a gente fez a prova domingo você tem carreiras até que eram 266 pessoas por vaga. Imagina 

o que é isso. Assim. Não é uma coisa fácil. Então a pessoa tem que estudar mesmo, tem que se 

dedicar. Fazer um grande esforço pra passar numa vaga dessas. 

PESQUISADORA: É bom pra casa porque teoricamente tem pessoas mais preparadas. 

ENTREVISTADO: Tem pessoas mais preparadas, com disposição. Eu acho sinceramente que 

tem... Essa visão ruim que o serviço público tem hoje das pessoas em geral, que ainda tem, já 

melhorou muito, mas que ainda tem aquela coisa de que “Ah, servidor público não trabalha”, 

“não faz nada”, eu acho que a tendência é você daqui a médio e longo prazo; 15, 20 anos; é você 

ter uma visão diferenciada. Da profissão, da legislação, da gestão dos órgãos públicos. Coisa que 

ainda tá muito assim... 

PESQUISADORA: Um enxugamento. 

ENTREVISTADO: É. Você tem uma questão mais de gestão mesmo. De utilizar ferramentas de 

gestão modernas. De começar a fazer as coisas mais profissionalmente. Ter mais capacitação pras 

pessoas fazer; as coisas melhor. Aqui no IBGE é muito... Tem muito assim: se investe muito 

ainda na área técnica, no treinamento dos técnicos, né? Claro, em que investir, é a área fim do 

IBGE. Não tô dizendo que não tenha.Obvio que tem. Mas a área administrativa também precisa. 

As áreas administrativas que dão suporte. Elas também precisam de investimento. 

PESQUISADORA: E elas estão muito fragilizadas. 

ENTREVISTADO: Estão precárias. Claro que tão. Então, assim: a gente fez agora um 

investimento nos gestores. Fez cursos de gestão, fez MBA pra várias pessoas na área de gestão. 

Então a gente tá começando a cuidar um pouquinho melhor de pessoal de suporte. Porque 
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também não adianta só na área fim ter os recursos, as capacitações todas, se a área meio que dá 

suporte pra isso não pode fazer. 

PESQUISADORA: É, e olha que eu to na área meio dentro da área fim. E é difícil lidar com a 

área fim, heim. Porque a GPO é o suporte da DPE, junto com a direção. E às vezes é difícil até a 

compreensão, o diálogo. Compreensão da dificuldade do meio, da burocracia, e... “Mas não 

pode? Porque que não pode?”. 

ENTREVISTADO: É difícil mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que, tem que trabalhar 

mais e melhorar. Tem que tá preocupado também. Vem se profissionalizando. A área meio 

precisa de atualização, precisa de um monte de coisas que a área fim já tem há muito tempo. 

PESQUISADORA: E tem muita coisa acontecendo. Lá fora, muito interessantes. 

ENTREVISTADO: Hoje aqui na Sede a gente nem tem tanto esse problema, mas nas Unidades 

Estaduais a gente ainda sabe que tem. Coisas do tipo: chega computador novo, nego abastece a 

fim. Tudo de melhor de equipamento de instalação é pra área fim. A área meio fica com o que 

sobra. Ou vai trocando: “você me dá o seu velho e fica com o seu novo”. Entendeu? Então, 

assim, isso também desmotiva um pouco as pessoas. Porque, poxa, “eu trabalho pra caramba, 

faço tudo, não sei que... e no final das contas só ele que recebe porque ele é da área fim. Sem o 

meu trabalho ele também não faz.” 

Tem que ter um pouco essa visão, mais disseminada da coisa. Mudança de cultura é importante. 

PESQUISADORA: Todo trabalho tem seu valor. 

ENTREVISTADO: Claro. E entender um pouco (...). Quer dizer, entender que não é assim: estala 

o dedo e surgem as coisas na minha frente - né? Então, assim, eu acho que precisa de muito 

diálogo, de muita compreensão. Eu acho que o IBGE tá nesse caminho. Eu acho que essa coisa 

de planejamento estratégico tá sendo feito já melhorou bastante. Juntando as áreas pra 

conversarem juntas sobre os problemas do IBGE. Pensando juntas o que, que, querem para o 

futuro do IBGE. Aí eu acho que já dá uma outra dinâmica na coisa, ainda temos um longo 

percurso, aí... a percorrer aí. Mas... Estamos indo no caminho certo, acho que é isso. É por aí que 

a gente tem que seguir mesmo. 
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PESQUISADORA: E essa parte de atualização, pro pessoal que tá ficando, mas tá ficando na 

casa, tá ficando, tá ficando, fazendo todo dia o mesmo trabalho. Quais atividades de atualização, 

de motivação? 

ENTREVISTADO: É... O quê que a gente pretende, né? A gente tá implantando um processo de 

gestão por competências. Que é uma coisa mais moderna em termos de gestão de pessoas, né? 

Então, a gente espera que com isso a gente consiga efetivamente entender quais são as 

competências que se precisa pra desempenhar as atividades que a gente tem hoje, e conseguir 

medir que as pessoas que estão desempenhando as atividades hoje têm competências ou não. Pra 

poder desenvolver. 

PESQUISADORA: Alocar. 

ENTREVISTADO: Hoje a gente tem, confesso, um pouco de uma forma também sem muita, sem 

muito dado concreto. Quer dizer: a ENCE tem lá os programas do PAT, de capacitação, não sei 

quê. Mas fica muito do... ou o próprio servidor toma a iniciativa de querer fazer alguma coisa, ou 

o chefe dele pensar nisso. Mas a gente de fato não tem um instrumento da área de recursos 

humanos que faça isso. Que faça o diagnóstico e que proponha ações de desenvolvimento pras 

pessoas. 

PESQUISADORA: E até indicar quais os cursos que realmente são... 

ENTREVISTADO: E que não necessariamente são os cursos. Tem outras formas de capacitação 

e desenvolvimento que não necessariamente são cursos. Você tem hoje com a educação a 

distância a gente também pretende atingir o maior número possível de servidores. Tem o pessoal 

das Unidades Estaduais, das agências, que reclamam muito de não ter acesso a essas coisas. 

Então, assim, a gente tá investindo nisso. Esse projeto, ele é importante para o IBGE. A gente 

acredita que só tendo um dado concreto a gente vai conseguir, é, tomar ações efetivas pra esse 

tipo de coisa. Então, não é assim... A gente fica muito no “achismo”.  “Ah, eu acho que vai, eu 

acho que não sei o quê”. Não, vamos tentar mesmo nos avaliar. A coisa tá feia aqui, ó. 

PESQUISADORA: Esses cursos eles são pra execução. Vamos treinar a área técnica pra usar 

SCDP... 
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ENTREVISTADO: Pra fazer a pesquisa não sei que das quantas... 

PESQUISADORA: A área meio, pra usar o sistema de banco de dados, pra usar o sistema de 

compra de passagens, ou vamos usar pra fazer a pesquisa tal. Quando for outra pesquisa é pra 

fazer a pesquisa tal. Agora, curso, ou treinamento, ou seminário... 

ENTREVISTADO: A gente não tem uma coisa mais de atitude de lidar... pras pessoas 

entenderem um pouco, pra melhorar o relacionamento, de atitude. Você não tem isso. A gente 

tem um sentimento de que na verdade é que tá faltando (...) você tem toda hora. Treinamento de 

sistema precisa? Precisa. Colocar um sistema novo tem que treinar? Tem. Mas aí você faz uma 

vez e acabou. Você resolve o problema e aí não tem mais. Agora, a gente tem problemas de 

relacionamento entre as pessoas. A gente tem gente que não sabe se relacionar. Que cria 

problemas em todas as áreas onde passou, que tem caso que ninguém agüenta lidar com aquela 

pessoa. Essas pessoas precisam de uma atenção, precisam de uma capacitação nesse sentido. Não 

é ensinar nada pra ele (...) porque programas que consigam pelo menos tentar readaptar essas 

pessoas em outra função. Fazer alguma outra coisa. Uma outra coisa também que tem acontecido 

com muito mais freqüência hoje em dia é... a gente tem uma série de servidores que se 

aposentaram por invalidez. Nesses últimos anos, digamos assim. De 2004 pra cá. Então os 

aposentados por invalidez e depois de um tempo de aposentados entendem que querem voltar a 

trabalhar, que já não estão mais doentes e que tem capacidade laborativa e que querem voltar a 

trabalhar. O quê que acontece nesse caso? Ele vai ser reavaliado pela junta médica que o 

aposentou. E a junta médica vai avaliar se ele realmente tem condições de voltar ou não. 

Alguns voltaram. Alguns a junta avaliou e eles voltaram a trabalhar. Mas tem outro que a junta 

avalia assim: “o cara até poderia voltar a trabalhar mas não na mesma função que ele exercia 

antes.”. Só que você não tem um programa de readaptação dessas pessoas. Normalmente, assim, 

quem volta, volta pra mesma coisa que fazia antes. Pra mesma área, pra mesma atividade, não sei 

que. 

O cara que a junta diz: “não, você pra área que você era antes você não pode voltar”. Ele não 

volta. Então isso também é uma outra coisa que a gente precisa (...) em como fazer, em como 

tentar readaptar essa pessoa numa outra coisa que ela esteja apta a fazer. Então, isso é um outro 



 279 

problema também que a gente tem que ver. Na área de saúde dos caras de recrutamento e seleção. 

Uma coisa conjunta de tentar readaptar essas pessoas pra fazer outra coisa. 

PESQUISADORA: Até as pessoas que já estão mesmo. 

ENTREVISTADO: Que ainda não saíram, mas que tem que ser readaptadas. Pode ser que em 

outra área fazendo uma coisa diferente, ele consiga se motivar. 

PESQUISADORA: Até pra oxigenar mesmo a cabeça. Passando não sei quantos anos dentro do 

mesmo lugar, mesma sala, mesma cadeira fazendo a mesma atividade... 

ENTREVISTADO: Mesma atividade... é isso mesmo. Aprende a lidar com pessoas diferentes. 

De repente dá uma... 

PESQUISADORA: É um exercício de oxigenar a cabeça mesmo. 

ENTREVISTADO: E aí, é o seguinte: aí a gente acha que com o processo de gestão por 

competências a gente vai ter dados pra conseguir fazer essas coisas mais bem fundamentadas. Até 

as próprias pessoas, vamos supor, o cara tá dentro de um trabalho que tem que ter essas 

competências e ele não tem nenhuma dessas competências. Ele tá no lugar errado. Eu tenho que 

achar um outro lugar pra ele onde ele vai ser mais bem aproveitado. Até pra fazer essa coisa de 

realocação das pessoas a gente entende que a gestão por competências vai ser super útil. Eu vou 

conseguir identificar vagas e aí eu tenho um sistema pra isso. 

Eu preciso de uma pessoa com essas competências aí eu vou lá. Eu quero que ela tenha isso, isso, 

isso... E ele já me dá um retorno. 

“Ó, exatamente isso que você quer eu não tenho, mas tenho as que mais se aproximam são essas 

pessoas aqui”. E aí, você tentar começar. E aí, realocando, rearrumando as pessoas de uma foram 

mais racional até mais... E aí a gente espera isso. A gente acha que o processo das competências 

vai ajudar muito nessa questão da realocação. Da alocação de quando entrar gente nova, é..., e da 

capacitação e desenvolvimento. E aí a gente vai ter de fato, pra cada servidor. 

PESQUISADORA: E aí, qualquer atualização, qualquer servidor 
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ENTREVISTADO: (...) Então a gente acredita realmente que o processo de competência vai dar 

um resultado bom pra gente. De fato começar a pensar em ter mais coisas, em ter mais ações que 

as pessoas entendam que são cosias de Políticas de Recursos Humanos. Pro bem estar do 

servidor, a melhora na alocação das pessoas. Porque hoje a gente, eu tenho consciência, de que as 

pessoas vêem a área de recursos humanos como a área super burocrática, que nada pode, o que a 

gente quer não pode. 

PESQUISADORA: Não existe recursos humanos, existe folha de pagamento. 

ENTREVISTADO: É... existe departamento de pessoal. É o que todo mundo fala, a gente sabe. 

Estamos absolutamente conscientes disso. Mas a gente vai tentando fazer um trabalho de 

formiguinha todo o dia, pra tentar ir mudando um pouco essa cara. A gente também tem que fazer 

um trabalho de formiguinha aqui dentro, internamente, com as pessoas que trabalham aqui, que 

atendem... 

PESQUISADORA: Pra acreditarem... 

ENTREVISTADO: Pra acreditarem que pode ser diferente, que a gente pode mudar nossa 

imagem que a gente tem hoje. Que tem que atender o servidor como você gostaria de ser 

atendido. Como se você tivesse procurando... Parece uma coisa idiota, mas não é (...). Se põe no 

lugar dele. Se você não entendesse nada desse assunto. Você tá ligando pra cá pra fazer uma 

pergunta. Você ia gostar do tratamento? “Ah, não ia”. Pois é, então, isso é um trabalho de todo 

dia um pouquinho... Entendeu? (...) As pessoas fazendo, tentar enxergarem que tem que fazer o 

trabalho de forma diferente. Porque é difícil, a gente tem uma imagem ruim mesmo. Não tenho... 

PESQUISADORA: Nem se ilude quanto a isso. 

ENTREVISTADO: Não. Não. Não. A gente não se ilude. Tem que fazer aos poucos as pessoas 

entenderem isso. Por que. Como isso aconteceu. Não foi da noite pro dia que a imagem ficou 

ruim. Essa imagem foi construída ao longo dos anos. E aí também não vou querer achar que eu 

vou estalar os meus dedos e da noite pro dia a CRH vai ser enxergada por todos os servidores do 

IBGE de forma diferente. 
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PESQUISADORA: Se você acha assim também daqui a pouco é você que vai tá pedindo 

aposentadoria. 

ENTREVISTADO: Com certeza. 

PESQUISADORA: E a parte de contratação? Tem alguma, é... Função em renovar? Porque a 

gente tá velho. Já tá entrando gente velha. A pessoa mais nova, de uma maneira ou de outra, traz 

aquela disposição, né? Principalmente pra rede. Porque é... É um trabalho físico, né? Apesar de 

ter muita contratação, e tudo... 

ENTREVISTADO: A questão da rede, assim. Isso é uma discussão que já vem rolando no IBGE 

há muito tempo. Tem gente que acha que a rede tem que ser do jeito que ela tá hoje. Com 

contratados por tempo determinado, que você vai (...) as pessoas. Tem gente que acha que não, 

que tem que ser a gente do quadro. Eu acho que (...) o ideal talvez não seja nem uma coisa nem 

outra. Um meio termo no sentido assim. Eu acho que se você pega uma pessoa, faz um concurso 

pra botar na rede, daqui a vinte anos esse cara não aguenta mais andar no sol, no calor, subir 

morro, fazer coleta. Então, não faz muito sentido. Uma outra coisa é que eu acho assim: a 

tecnologia hoje tá mudando. Não sei se vou, daqui a vinte anos, eu vou precisar ter alguém na rua 

batendo na porta das pessoas pra fazer coleta. Não sei. Provavelmente não. Vai fazer pelo 

computador, pela televisão, pelo telefone... Sei lá. 

PESQUISADORA: Vinte anos é muito tempo. 

ENTREVISTADO: É... Então, acho que talvez pra rede especificamente acho que teria que 

encontrar... O que o pessoal da rede reclama muito é que os contratados se renovam por no 

máximo dois anos. Quando chega a dois anos ele tem que sair, e tem que entrar outro. Que é 

justamente nesse tempo que o cara tá legal já... Tá fazendo tudo bonitinho, certinho. Aí, chega a 

hora de sair. Aí entra um novo que começa do zero de novo. Então o que muita gente propõe é se 

pensar numa alteração na legislação pra que o prazo desse contrato seja maior. E que você 

consiga entre um e outro ir renovando... A pessoa que entra... Ir preparando essa pessoa pra ir 

desempenhando os trabalhos mais... Entendendo, fazendo direitinho e tal. Agora, é óbvio: tem 

que ter servidor do IBGE por traz, acompanhando, supervisionando e dando suporte. Não dá pra 

também largar na mão dos caras e... “Ah, segura aí!” Óbvio que não dá. Né? Então não tem. E 



 282 

pro quadro mesmo de pessoal médio das Unidades Estaduais em geral, o que a gente tem visto do 

governo é uma tendência de só abrir concurso de nível superior. A gente já pediu também 

concurso de nível médio pra área administrativa (...) pra cobrir as agências e coisa e tal. Mais na 

área administrativa também (...) E o governo não abre. Então isso é uma outra questão também 

que a gente tem que (...) pensar no futuro. A tendência é que... Quer dizer... Acho que a taxa de 

pessoas que vão entrar a partir de agora... Não tem essa coisa de “ eu sou analista e só faço 

isso...” Não. Vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que furar papel, via ter que grampear, vai 

ter que fazer tudo. Não tem... 

PESQUISADORA: Esses sistemas que estão entrando agora são autoexplicativos. E acabam 

eliminando totalmente a função das secretárias. 

ENTREVISTADO: São. É, e assim, acho que tem uma tendência pra isso. Eu acho que é aquilo 

que eu falei. Até que ela vai servir pra área técnica, mas ela vai servir também pra área meio. A 

gente vai ter cada vez mais coisas automatizadas. 

PESQUISADORA: Você não precisa mais ir à secretária, pedir... 

ENTREVISTADA: Pedir ela pra preencher um requerimento, um papelzinho, não sei que. Você 

mesmo entra na máquina, você faz. Vai pro outro, autoriza, entendeu? Então, acho que isso é uma 

tendência também que vai fazer com que seja menos necessário pessoas, né? Fazendo trabalhos 

mais, mais braçais. Agora, o que eu acho principal em relação a essa coisa das contratações é que 

a gente tenha um planejamento que não se fique como a gente ficou. 17 anos sem ter um 

concurso público. Isso é mortal! O nó que a gente tem hoje no IBGE é por causa disso. Se ficou 

17 anos sem ter concurso público. Então, as pessoas envelheceram, não entrou ninguém nesse 

período... Aí, não se teve esse troca, oxigenar, não sei o que... E aí, o primeiro concurso você vai, 

daí um choque de geração, por que... É confuso mesmo. Uma coisa de gente nova com outra 

cabeça, outra mentalidade, encontrando gente que tá aqui há 20, 30 anos que pensa diferente. E 

começar a questionar, e começar, enfim... 

PESQUISADORA: Aí acaba gerando mais um problema pro RH. Amenizar a tensão. 

ENTREVISTADO: Amenizar a tensão dentro das equipes, dentro das áreas. Porque tem mesmo. 
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PESQUISADORA: Muito atrito. 

ENTREVISTADO: Então. 

PESQUISADORA: Agora também, não tem tanto. Tá todo mundo com quase 10 anos... Já tá... 

ENTREVISTADO: Já tem gente já com sete,oito 8 anos, ... Mas... 

PESQUISADORA: Já tá todo mundo velho. E já tá demorando também pra renovar... Se bem 

que agora... 

ENTREVISTADO: É, vai ter agora. O ideal é isso. É você ter um planejamento pra você... Que 

entre de pouquinho em pouquinho, mas que vá entrando. E sempre vá oxigenando. 

PESQUISADORA: Não adianta entrar 1000 de uma vez só. Porque se não quando vai embora 

vai todo mundo junto. 

ENTREVISTADO: Acho que tem que escalonar isso mesmo. A gente vai vendo... Vai fazendo 

isso pra ir oxigenando aos poucos, ir entrando ir repondo, ir trocando experiências, o mais velho 

vai passando pro mais novo. Pra você evitar esse problema que a gente tem hoje. No futuro. 

PESQUISADORA: Então, acho que é isso. Acaba que... a idéia é para as pessoas que estão 

envelhecendo dentro da empresa. Só que as políticas, elas acaba, elas são gerais. Como a gente tá 

meio desestruturado nesse sentido... 

ENTREVISTADO: A única coisa que tá mais focado pra isso é a questão do PPA. Que quem é 

novinho tá fora. Não vai participar desse negócio. Não agora. 

PESQUISADORA: Um dia... 

ENTREVISTADO: Um dia ele vai chegar lá. Não é nesse momento. Então, esse é um de fato que 

é focado. Que tem um público alvo que é justamente esse pessoal que é mais velho. Que já tá na 

boca de se aposentar. Então, esse é um projeto que tem um foco sim. O Exame Médico Periódico 

ele é pra todos. Não tem jeito, mas é obvio que provavelmente ele vai gerar ações específicas pra 

um público mais focado. 
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PESQUISADORA: Tá tudo em fase de criação. 

ENTREVISTADO: Não tem nada concretamente hoje não. 

PESQUISADORA: Tudo é expectativa. E é planejamento. Tá em fase de planejamento. 

Intelectual, no caso. Tomara que dê tudo certo, né? 

ENTREVISTADO: Amém. 

PESQUISADORA: Tem que dar. Tem que dar, porque senão ninguém vai agüentar. Você sai 

correndo... Eu fico preocupada assim que é muita gente que tá já com tempo, que tá já... Tem 

muita gente com tempo. E também tem muita gente também que não tá tão absorvida... Assim... 

De atribuições, vamos dizer assim. Mas, tem muita gente que vai fazer falta. E tem que ter um 

jeito dessa pessoa passar adiante a bola. Porque tem gente que fica agarrada naquilo e prejudica o 

processo de, de conhecimento. Porque a pessoa vai... E como é que fica depois? 

ENTREVISTADO: Precisa transferir o conhecimento. Tem um pouco também, que eu acho que 

é cultural. E aí é aquela coisa também... “Eu tenho conhecimento, eu tenho poder”. “Só eu sei”. 

“Sem mim ninguém faz nada”. Só que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Se 

esse cara que pensa assim atravessar a rua, for atropelado e morrer, alguém vai se virar pra dar 

conta de saber fazer aquilo ali. Pode dar mais trabalho, pode ser mais sofrido, pode enfim... mas 

vai fazer. Vai dar um jeito de fazer. Então também não adianta muito isso. Isso é outra coisa que 

também é uma mudança cultural, eu também... Tem que ter um pouquinho. Que as pessoas 

também têm que entender que não é mais assim, que a coisa tem que fluir melhor. Que o 

conhecimento tem que ser compartilhado pelas outras pessoas. Na verdade, quando você 

compartilha você tá até tendo oportunidade de aprender mais, né? Que de repente há mais coisas 

que você não consegue enxergar. Tem uma dificuldade também das pessoas de abrir um pouco a 

cabeça.  

PESQUISADORA: Aumentar as relações. 

ENTREVISTADO: É. De tentar enxergar as coisas de forma diferente. As pessoas são muito 

resistentes à mudança. É do ser humano. O desconhecido é complicado. 

PESQUISADORA: “Ah... vou só administrando resultado”. Igual jogo de futebol. 
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ENTREVISTADO: Igual futebol. Em time que tá ganhando não se mexe... Tem que ter. Essa 

coisa de transição do conhecimento é muito importante. Aqui no IBGE principalmente. Que é 

uma organização do conhecimento. Qual o produto que o IBGE tem? 

PESQUISADORA: E o pessoal do conhecimento já tá todo na boca de sair fora. 

ENTREVISTADO: Então, é assim, tem que transferir. 

PESQUISADORA: E aí tem essa questão da produtividade das pessoas que estão mais velhas. 

Porque eles vão, mas eles não vão deixar de trabalhar. 

ENTREVISTADO: É, tem gente que vai virar consultor. 

PESQUISADORA: Tem muita gente boa na casa, tanto na área meio quanto na área fim, que 

quando chegar já nos seus 60 anos vai se aposentar. Ou muita gente já tem tempo. Vai se 

aposentar, mas não vai ficar em casa. Vai continuar produzindo. E talvez neste momento não 

estão produzindo aqui. Porque já estão esperando a hora de sair. “Ah, eu... Quando eu me 

aposentar eu vou trabalhar... Numa coisa que seja... que me dê prazer”. 

ENTREVISTADO: Que me dê prazer, né? 

PESQUISADORA: Então, talvez é uma outra questão na parte das competências também. Poxa, 

porque se a pessoa não tá com prazer, mas tem habilidade, tem capacidade tem... 

ENTREVISTADO: Poxa, se tem pessoas aí que tem competências pra fazer coisas, poxa, então 

põe pra outro lugar, né? Agente sabe que tá mal alocado. Vamos ver se mudando... 

PESQUISADORA: Todo mundo fala que vai fazer alguma coisa. Claro, um ou outro diz que vai 

pra praia pegar sol. 

ENTREVISTADO: (...) Não vai pra praia todo dia, pois chega uma hora que cansa... 

PESQUISADORA: Chega uma hora que, no mínimo, vai sentar em casa pra fazer imposto de 

renda pro vizinho. Não é? Alguma coisa vai fazer. 
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PESQUISADORA: Ah, Paula, acho que é isso. Eu só não sei como é que, como é que a gente 

faz. Aí você pode me ajudar. Nesses programas que você tem, tem alguma, algum registro, 

alguma documentação. Não, não seria nem alguma documentação, uma coisa que você registre. 

Nesse PPA, por exemplo, tem alguma coisa, algum esboço dele? 

ENTREVISTADO: A gente tá conversando com a consultoria. A gente tá sentando com eles dia 

23 de janeiro, sei lá... É, até pra ver, assim... A parte de Compras vai. A gente (...) na contratação. 

Esse é o inferno. Não é uma Petrobrás que eu vou lá e... “Ah, quero contratar”. 

PESQUISADORA: Vai tá dentro de seus limites... 

ENTREVISTADO: O limite... A reunião vai ser comigo, com a consultoria e com a área de 

materiais. Que é quem vai fazer o contrato, a licitação. O quê que vai ter que fazer pra contratar. 

Então, a gente vai tentar ver como é que... Assim, tem um (...) um projeto. A gente disse pra 

consultoria o quê que a gente queria e ela fez uma proposta, que a gente gostou da proposta que 

foi feita. Mas em função do valor a gente vai ver se vai conseguir ou não fazer. 

PESQUISADORA: Ajustar. 

ENTREVISTADO: É, ajustar. E depois, a gente tendo essa confirmação de como é que vai fazer 

ou não, eu posso até te passar alguma coisa da proposta que foi feita. O quê que tá se pensando 

em relação a isso. 

PESQUISADORA: São idéias. 

ENTREVISTADO: É, são idéias. Não tem nada de concreto. 

PESQUISADORA: Mas é válido pela iniciativa. A intenção. Tudo começa na intenção. 

ENTREVISTADO: Eu posso te passar a proposta do quê que a gente tá pensando, né? Se a gente 

vai conseguir viabilizar ou não eu não sei. Mas, a gente pretende. 

PESQUISADORA: Vai sim, vai sim. Pode não ser amanhã ou depois, mas... 
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ENTREVISTADO: Mas eu não sei, assim... Teoricamente o que ela passou pra gente é o que a 

gente considera ideal. Mas a gente pode não fazer o ideal. Faz uma parte agora e de repente faz 

outra parte depois, enfim... 

PESQUISADORA: Vai fazendo de acordo com as possibilidades. 

ENTREVISTADO: Não pode é não fazer nada. “Ah, não pode, não consigo”. E então não faz 

nada. 

PESQUISADORA: Alguma coisa dá. Alguma coisa vai dar pra fazer. E aí, que só em ver que 

tem a iniciativa, as pessoas ficam mais... é... “poxa... eles tão pensando nisso”. Não tem aquela 

idéia de que IBGE tá alienado de tudo que tá acontecendo lá fora. “Ah, as outras empresas 

tem...”. A gente não tem, mas tá querendo. Pelo menos isso. 

ENTREVISTADO: Eu costumo dizer que as pessoas, assim... Não sei... Algumas coisas (...) a 

gente também tem que tentar mostrar pra eles que a gente não tem algumas coisas, não é porque a 

gente não quer. É porque é difícil... É complicado. Não tem milagre que a gente consiga fazer. E 

todo dia um pouquinho. Martelando ali. Tentar por um caminho, não deu. Tenta por outro, não 

deu. Vai insistindo. Não é porque a gente não quer... 

PESQUISADORA: Mas... Obrigada, Paula. 

(...) 

ENTREVISTADO: Nesse concurso a gente tentou amarrar bem pra ver se entra gente mais nova. 

PESQUISADORA: E como que se faz isso? 

ENTREVISTADO: Colocando menos peso na titulação, por exemplo. Porque nos primeiros 

concursos o peso da titulação era muito alto. 

PESQUISADORA: E sem titulo acho que não tem ninguém. O mínimo... 

ENTREVISTADO: Eu não tenho título. 

PESQUISADORA: Nem uma especializaçãozinha? 
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ENTREVISTADO: Não. Nem especialização. 

PESQUISADORA: Lá na DPE não tem ninguém... O mínimo do mínimo... o mais ralé que tinha 

lá era especialização. 

(...) 

ENTREVISTADO: Uma das coisas é essa. Tirar um pouco o peso da especialização. Pra entrar 

uma galera mais jovem. A proposta é essa. Porque é isso, você tem gente aqui que vai ficar mais 

tempo, que vai criar uma carreira aqui dentro. (...). A gente tem que saber o que fazer com essas 

pessoas que entrarem... E desejarem ficar numa carreira aqui dentro. 

PESQUISADORA: Uma pessoa, quanto mais título ela tem... É mais independente também. 

Quanto mais... Sei lá... Um doutor. Ele tem um pensamento independente daqui. “Eu passo lá, 

mais a minha vida é...” não tem vínculo, né? 

ENTREVISTADO: O ideal mesmo é isso (...) Ela vai fazer mestrado, doutorado? Vai. Mas aqui, 

né? Voltado pra coisas daqui. Quer dizer. 

(...) 

Quando você libera 20 pessoas pra fazer mestrado, doutorado... É uma valorização. Tô pagando 

seu salário integral pra você ficar em casa estudando... se capacitando, melhorando sua situação. 

Adquirindo novos conhecimentos. Pô, aonde que você tem isso? Na iniciativa privada? Que 

empresa faz isso? Pouquíssimas e quando fazem é pra pouquíssimas pessoas. O cara tem que ser 

o supra-sumo pra ter esse tipo de veneficio, né? E as pessoas parece que não dão esse valor. “Ah, 

não, isso é obrigação do IBGE”.  Não é. Ele quer investir na pessoa, né? Isso é... Acho que isso é 

importante, vai lá, vai fundo... Que... 

PESQUISADORA: De repente, essas pessoas do quadro mais básico, já tá meio (...) a 

capacitação deles também é... é meio precária. Não to citando mestrado e doutorado. Uma coisa 

assim, mais... Tem gente que mal fala. 
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ENTREVISTADO: É verdade. A gente propôs professor de português mesmo. Agora então com 

as novas regras do português... Todo mundo precisa. Todo mundo. O último que foi alfabetizado 

aqui foi há 20 anos atrás... 

PESQUISADORA: (...) 

ENTREVISTADO: Idéias não nos faltam. Falta... 

PESQUISADORA: Adesão, também... 


