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Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  principal  identificar  se  há  relação  entre  a
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) com a motivação, sentimento
de valorização profissional e incentivo à capacitação continuada dos profissionais alvos do
plano:  assistentes sociais  e psicólogos de Ponta Grossa-PR.  Trata-se de uma pesquisa
qualitativa  de natureza exploratória.  Para coleta de dados foram aplicados questionários
com profissionais da comissão redatora do PCCS. Após a exposição do referencial teórico e
das teorias motivacionais, foram trazidos elementos da assistência social e psicologia no
Brasil. Por fim foram apresentadas as categorias de análise e as considerações finais.
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Abstract:  This work has as main objective to identify if there is a relationship between the
implementation of the Career Plan, Careers and Salaries (PCCS) with the motivation, feeling
of  professional  valorization  and  incentive  to  the  continuous  training  of  the  target
professionals  of the plan:  social  workers and psychologists of  Ponta Grossa -PR. It  is  a
qualitative  research  of  an  exploratory  nature.  For  data  collection,  questionnaires  were
applied with professionals from the PCCS drafting committee. After exposing the theoretical
reference and motivational  theories,  elements  of  social  assistance and psychology  were
brought  in  Brazil.  Finally,  the  categories  of  analysis  and  the  final  considerations  were
presented.
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1. INTRODUÇÃO

Dados  remontam  que  estudos  sobre  a  motivação  humana  surgiram  ainda  na

Antiguidade.  No  âmbito  da  administração  se  manifesta  a  partir  da  Escola  de  Relações

Humanas  a  qual  foi  a  primeira  a  dar  ênfase  na  satisfação  do  funcionário  e,  em  suas

questões afetivas e pessoais, pesquisando de maneira sistemática os aspectos humanos

dentro da instituição. Com o aprofundamento das pesquisas percebeu-se que a questão

remuneratória é um dos fatores que preocupam o empregado, existindo outros “n” fatores

relevantes a ele. (RIBEIRO ET AL, 2011)
O  interesse  pelo  tema  “motivação  do  servidor”  surgiu  durante  a  disciplina

Comportamento  Organizacional  de  Sandro  Trescastro  Bergue,  estudada  no  segundo

semestre do curso de especialização em Gestão Pública. Após esse primeiro contato com

as Teorias Motivacionais, que abordam acerca do fenômeno motivacional do indivíduo na

situação de trabalho, buscou-se relacionar algumas das teorias elucidadas com a realidade

dos segmentos profissionais de Serviço Social e Psicologia da Prefeitura Municipal de Ponta

Grossa-PR que encontram-se em fase inicial de implantação do Plano de Cargos, Carreiras

e Salários.
O presente estudo faz menção a formulação e implantação do Plano de Cargos,

Carreiras  e  Salários  para  os  trabalhadores  o  Sistema  Único  de  Assistência  Social,

deliberação recorrente nas três últimas Conferências Municipais de Assistência Social (2011,

2013 e 2015). 
O foco principal deste trabalho foi perceber se há relação entre a implantação do

PCCS e a motivação do servidor, o  incentivo  a capacitação profissional  e,  se haverá o

sentimento de valorização profissional. 
No que se refere à forma de abordagem do problema, a pesquisa é de natureza

qualitativa, que preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 
O  caminho  utilizado  para  alcançar  os  objetivos  da  pesquisa  foi  o  da  pesquisa

exploratória. Gil refere que: 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade
com  o  problema,  com  vistas  a  torná-lo  mais  explícito  ou  a  construir
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento de idéias e a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p. 41)

Trata-se  de  uma  pesquisa  com  Survey,  ou  seja,  foram  buscadas  informações

“diretamente  com  um  grupo  de  interesse  a  respeito  dos  dados  que  se  deseja  obter”

(SANTOS, 1999, apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.39). 
Nesse tipo de pesquisa os sujeitos não são identificados, mantendo-se o sigilo.
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O  universo,  ou  seja,  a  comissão  redatora  do  PCCS  é  composta  por  dez

profissionais,  sendo oito  assistentes sociais  de diferentes Secretarias da PMPG (Saúde,

Assistência social, Administração e, Cidadania e Segurança Pública) e duas psicólogas da

Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  (SMAS).  A amostra  foi  composta  por:  quatro

assistentes sociais, sendo uma de cada secretaria e as duas psicólogas. 
Buscou-se a diversificação dos setores onde de atuação dos profissionais, visando

que  os  resultados  obtidos  fossem  os  mais  próximos  possíveis,  tal  qual  fosse  possível

pesquisar todos os elementos do universo. (GIL, 2002, p. 121)
A técnica utilizada para a coleta de dados foi o questionário semiestruturado, com

questões abertas e fechadas. O questionário é entendido como “um conjunto de questões

que são respondidas por escrito pelo pesquisado”, sem a presença do pesquisador. (GIL,

2002, p. 114). É uma técnica de interrogação que possibilita obter os dados a partir do ponto

de vista dos pesquisados. (GIL, 2002)
Os  questionários  foram  enviados  por  e-mail  após  um  primeiro  contato,  foram

assinados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido.
A  coleta  de  dados  ocorreu  através  de  consulta  bibliográfica  e  documental  e

aplicação de uma pesquisa com Survey com parte dos membros da comissão redatora do

Plano de Cargos e Salários  (PCCS)  para assistentes sociais  e psicólogos da Prefeitura

Municipal de Ponta Grossa – PR (PMPG) buscando assim responder ao objetivo principal do

trabalho.

2 - MOTIVAÇÃO

Antes da abordagem acerca das teorias motivacionais propriamente ditas, se faz

necessário o esclarecimento do conceito de motivação, o qual admite diferentes conceitos

possíveis  (RIBEIRO ET AL.,  2011).  Bergue  (2010,  p.  21)  refere  que  “a  motivação  está

associada a um processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos

esforços de uma pessoa orientado para o alcance de determinado propósito”.  De forma

ampla é o interesse de uma pessoa para a ação. 
Bergue  (2010)  aponta  que,  especialmente  no  âmbito  do  trabalho  a  motivação

sofrerá influências de fatores como: limitações culturais, objetivos individuais, bem como dos

métodos  de  diagnóstico  e  intervenção.  Aponta  ainda  que  setor  público  o  fenômeno  da

motivação tem particularidades e características que a diferenciam da esfera privada, ou

seja,  é mais complexo e ao gestor cabe identificar  quais  são,  para assim permear uma

trajetória entre os objetivos institucionais e os individuais.

2.1 – Teorias motivacionais 
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Existem  diferentes  pressupostos  teóricos  que  permitem  múltiplas  perspectivas

sobre o fenômeno da motivação humana e podem ser agrupados em dois grupos “Teorias

de Conteúdo” e “Teorias de Processo”. (classificação sugerida por Tribett e Rush, 1984).

(PÉREZ-RAMOS, 1990)
As  “Teorias  de  Conteúdo”  focam  na  identificação  dos  diferentes  tipos  de

necessidades e aos métodos utilizados à sua satisfação, porém sem adentrar em questão

operações psicológicas (conscientes e inconscientes) que o processo envolve; já as “Teorias

de  Processo”  direcionam  atenção  para  as  etapas  do  fenômeno  motivacional,  “nas

percepções e perspectivas do indivíduo no estabelecimento de metas e objetivos pessoais

e, principalmente nos mecanismos conscientes da tomada de decisões”. (PÉREZ-RAMOS,

1990, p. 128)
Para  este  estudo  e  compreensão  do  fenômeno motivacional  no  trabalho  serão

utilizadas como referências as Teorias de Processo, mais especificamente as proposições e

contribuições de Vroom (1964) e Stacy Adams (1961-1963), as quais são representadas por

modelos  cognitivos,  que  estudam  mecanismos  psicológicos  envolvidos  no  processo

motivacional.

2.1.1 Teoria da Expectância - Vroom (1964)

Conforme nos indica Perez-Ramos (1990) esta é uma das mais conhecidas das

teorias de processo, e também é conhecida como Teoria da Instrumentalidade,  ou ainda

como  VIE  (Valência,  Instrumentalidade-Expectância).  Para  Vroom  (1964)  “o  processo

motivacional é desenvolvido conforme as percepções que o indivíduo tem em relação entre

os  esforços  que  conscientemente  estima  que  deve  realizar  para  alcançar  determinado

objetivo, ou meta, e o valor que lhes atribui”. (VROOM, 1964, apud PÉREZ-RAMOS, 1990,

p. 134)
Ou seja,  a  motivação  do indivíduo  para  uma determinada  ação  está  sujeita  as

chances de sucesso e do valor a ele atribuído. 
Os postulados desta teoria atribuem maior importância aos fatores cognitivos, isto

é, ao conhecimento que a pessoa tem de como seu próprio comportamento pode levá-la a

alcançar determinadas metas ou resultados possíveis no seu trabalho

2.1.2 - Teoria da Equidade - Stacy Adams (1961-1963)

Nesta  outra  perspectiva  de análise  (outra  forma de compreensão  do  fenômeno

motivacional)  parte-se  do  princípio  que  na  situação  de  trabalho  os  indivíduos  estão

continuamente  realizando  comparações  “entre  suas  contribuições  (desempenho,

responsabilidades,  formação profissional,  etc.)  e  as compensações que recebe (salários,
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status atribuído, reconhecimento, entre outras) com as dos outros empregados”, e essas

comparações  resultam  percepções  de  “equidade”  e  “inequidade”,  podendo  afetar

negativamente o comportamento e a motivação dos servidores no ambiente de trabalho.

(PÉREZ-RAMOS, 1990, p. 133)

O referido autor ressalta que essa teoria em especial pode explicar determinados

comportamentos  do  trabalhador  no  setor  público,  ambiente  em  que  muitas  vezes  são

privilegiadas relações personalistas, onde se privilegiam acordos políticos em detrimento da

qualificação  profissional,  característico  de  traços  históricos  da  gestão  pública  brasileira.

Aliado a esse fator há a importância de implantação e efetivação de planos de cargos e

salários  e  sistemas  remuneratórios  que  garantam  remunerações  diferenciadas  para

membros de uma mesma organização, de acordo com as competências e desempenhos

dos servidores. (BERGUE, 2010)

2.2 – PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

No que tange aos planos de cargos e salários, a elaboração e implementação são

impostas  à  Administração  Pública  e  são  garantidos  pela  Norma Operacional  Básica  de

Recursos Humanos (2006) que estabelece que os PCCS, os quais devem ser instituídos em

cada  esfera  de  governo  para  os  trabalhadores  do  SUAS;  pela  Política  Nacional  de

Capacitação para o SUAS (BRASIL, 2006) e no âmbito do Sistema Único de Saúde temos

as Diretrizes Nacionais para instituição de planos de PCCS (BRASIL, 2016); a resolução do

Conselho Nacional de Saúde (1997) e a resolução do Conselho Federal de Serviço Social

(1999) que regulamentam o Assistente Social como um profissional da saúde.

No  município  de  Ponta  Grossa-PR  o  tema  do  PCCS  tem  sido  recorrente  em

instâncias de discussão para melhorias aos trabalhadores do SUAS e SUS, bem como de

outros departamentos em que os assistente sociais e psicólogos estão lotados. Nas duas

últimas Conferências Municipais de Assistência Social1, respectivamente no ano de 2011 e

2015 foi deliberado que deveria ser proposto o referido plano. Foi no primeiro semestre de

2016 foi empreendida certa mobilização por parte das categorias profissionais para garantir

maior  valorização  profissional,  melhores  condições  de  remuneração  e  reconhecimento

profissional.

3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SUAS

1As Conferências Municipais são organizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e ocorre
a cada dois anos. São espaços amplos e democráticos de discussão e articulação coletiva entorno
das prioridades das políticas públicas.
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3.1 - Breve histórico da assistência social e psicologia no Brasil até os dias atuais

e a implantação do SUAS

Assim como em outros contextos mundiais o Estado nem sempre foi o responsável

pela proteção social,  o marco central dessa tomada de atitude por parte do mesmo é o

capitalismo.
A  trajetória  da  assistência  social  no  Brasil  tem  características  peculiares  ao

desenvolvimento socioeconômico do país.  A profissão do Serviço Social no Brasil se insere

nesse contexto, de acordo com Raichelis (2010, p. 752) a sua institucionalização ocorreu já

na "sociedade capitalista madura, como um tipo de especialização do trabalho inscrito na

divisão sociotécnica do trabalho, articulado aos processos de produção e reprodução das

relações sociais”.
Nas décadas de 1970/1980 o contexto político e econômico brasileiro (agravamento

das desigualdades sociais e da questão social) passou por profundas transformações. Com

a promulgação da Constituição Federal de 1988 o Estado passou a ser o responsável pela

proteção  social,  desde  então  a  assistência  social  é  política  pública  não  contributiva  e

compõe o tripé da seguridade social juntamente com a saúde e a previdência social.  No

decorrer desse processo transição que a categoria profissional deu início ao processo de

ruptura  com  o  conservadorismo  profissional  presente  no  serviço  Social  brasileiro

(Movimento de Reconceituação).
Segundo Raichelis  (2010) é nesse processo tenso que a profissão constrói  seu

projeto ético-político, o qual confere direção ao trabalho profissional. O projeto político do

Serviço \social  é composto pela Lei que Regulamenta a Profissão (Lei 8.662/1993), pelo

Código de Ética e as Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (1996). 
Na  década  de  1990  assistimos  a  uma  série  de  mudanças:  o  movimento  de

globalização associado a reforma gerencial do Estado (também chamado neoliberalismo)

culminam  em  mudanças  na  forma  do  Estado  conduzir  as  políticas  públicas  de

enfrentamento à  questão social,  bem como em transformações na esfera do trabalho e

retrocesso em relação aos direitos sociais conquistados pela CF/1988. 
Esse quadro afeta não somente os usuários dos serviços socioassistenciais, como

também  o  mercado  de  trabalho  dos  próprios  assistentes  sociais,  uma  vez  que  estão

inseridos  na  divisão  sociotécnica  do  trabalho.  Além  da  retração  em  alguns  campos  de

atuação verifica-se a diversificação de postos de trabalho e de formas de contratação, com a

flexibilização das relações trabalhistas. (RAICHELIS, 2010)
Concomitante a esse processo a política de assistência social experimentado um

movimento reformador, desencadeado com a aprovação da Lei  Orgânica de Assistência

Social em 1993 (LOAS), no ano de 2004 a Política Nacional de Assistência Social (PNAS),

em 2005 a Norma Operacional Básica - Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS),

em 2006 a Norma Operacional Básica – Recursos Humanos (NOB-RH SUAS).
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Esses  novos  marcos  regulatórios  da  assistência  social  produziram  mudanças

significativas como “a exigência de novos compromissos e de outro modelo de organização,

financiamento, oferta de serviços, bem como a produção e gestão do trabalho, para que o

SUAS seja consolidado no Brasil como política pública”. (RAICHELIS, 2010, apud MACEDO

et al., 2011, p. 488)
SUAS  Necessário  também  se  faz  destacar  alguns  elementos  para  situar  o

psicólogo no SUAS. Macedo et al. (2011) buscaram em sua pesquisa mapear a presença do

psicólogo no SUAS, respondendo a questão: “Quantos somos e onde estamos?”. Para tanto

elucidam sobre um breve histórico de como a categoria veio conquistando espaço dentro

das políticas públicas estatais e em favor das classes menos favorecidas. 
Os autores nos colocam que é recente essa mudança de atuação, em meados da

década  de  1970  os  psicólogos  buscaram  uma  maior  aproximação  junto  da  população

brasileira  e  com  os  movimentos  sociais  da  época  em  defesa  de  diferentes  bandeiras

políticas. Essa mudança de atitude visou a protagonização da Psicologia na realidade social

do país “construindo linhas de diálogo e estreitando as parcerias entre a Psicologia e o

Estado brasileiro”. (BOCK, 2003, apud MACEDO et al., 2011, p. 480)
O resultado observado foi a aproximação dos psicólogos com a classe trabalhadora

e suas demandas, já no plano prático profissional foram ampliados os espaços de trabalho

junto  ao  Estado,  no  ano  2000  principalmente  houve  significativamente  a  inserção  do

psicólogo  no  âmbito  das  políticas  públicas  em  todo  o  país,  como  SUAS  e  no  SUS.

(MACEDO, 2011, p. 480)
Como pôde-se  perceber  existem diretrizes  nacionais  no  âmbito  do  SUAS e  do

SUAS  que  “estipulam  os  critérios  de  mérito,  tempo  de  serviço  e  escolarização  para  a

ascensão profissional” (LACAZ et al., 2010, p. 258).  Tais diretrizes apontam para norteiam a

gestão  do  trabalho  e  a  formulação,  implantação  e  instituição  do  plano  para  seus

trabalhadores.
O plano a que se refere este estudo abarca os profissionais assistentes sociais e

psicólogos que atuam em diferentes setores e secretarias do município, ou seja, atuantes

tanto no âmbito do SUS quanto do SUAS.
A seguir será abordado sobre a proposta do PCCS no município de Ponta Grossa-

PR.

3.2  PCCS na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR

No Estado do Paraná a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (SEDS)

atua na gestão e coordenação das políticas públicas, entre elas a assistência social através

da Coordenação da Gestão do SUAS.
A principal função da SEDS é a assessoria e apoio técnico aos municípios por meio

dos Escritórios Regionais (ER), referente às temáticas de Gestão do Trabalho e Vigilância
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Socioassistencial,  visando  à  qualificação  e  aprimoramento  da  Gestão  da  Política  de

Assistência Social no Paraná. 
Dentre os 22 ER - unidades descentralizadas para assessoramento aos municípios

- que compõe a SEDS, Ponta Grossa - PR, (juntamente com outros 17 municípios) pertence

ao Escritório Regional de Ponta Grossa.
Nos meses de novembro e dezembro de 2015 a equipe do ER de Ponta Grossa

realizou  o  monitoramento  junto  aos  municípios,  sendo  que,  em  relação  a  Gestão  do

Trabalho levantou-se o seguinte:

Capacitação ofertada pelo
município

Entre  junho  de  2014  e  junho  de  2015  os
trabalhadores  do  SUAS  tiveram  acesso  à
capacitação promovida pelo município

SIM NÃO

9 9

Existe no município uma
política de Recursos Humanos

que contemple:

a) Plano de carreira, cargos e salários 3 15
c) Plano de Capacitação 1 17
e) Avaliação de desempenho 10 8
g) Plano de provimento pessoal 0 18

Quadro 1: Gestão do Trabalho Escritório Regional de Ponta Grossa.
FONTE: Dados do Monitoramento dos municípios que compõe o Escritório Regional de Ponta Grossa
– PR (ADAPTADO)

No que se refere aos PCCS, apenas três dos dezoito municípios já implantaram e

como é sabido, Ponta Grossa-PR não faz parte dessa minoria. Os planos de carreira visam

em  sua  maioria  “[...]  a  equidade  de  oportunidades  de  desenvolvimento  profissional,

associando evolução funcional a um sistema permanente de qualificação”. (LACAZ et al.,

2010, p. 255)
Com  base  no  levantamento  realizado  junto  ao  Departamento  de  Recursos

Humanos da PMPG o município conta atualmente com 31 psicólogos (29 concursados e

dois  servidores  temporários)  e 101 assistentes sociais  (90 concursados e  11 servidores

temporários),  sendo  que  os  últimos  concursos  públicos  para  estas  categorias  foram

realizados em 2011 e 2014, respectivamente (este último ainda válido). A composição do

quadro de servidores é mista, sendo que alguns entraram através do processo seletivo para

diversos cargos realizado no ano de 2011.2

No ano de 2016 alguns profissionais reuniram-se para discussão e formulação do

plano. Foi eleita uma comissão redatora, responsável por elaborar e redigir o plano, bem

como representar as categorias durante o processo de implantação. O plano utilizado como

base  foi  o  dos  Auditores  da  PMPG.  A intenção  era  que  o  plano  fosse  fruto  de  uma

construção coletiva e democrática, sendo assim a prévia do texto foi encaminhado ao e-mail

das servidoras para sugestões, complementações, indicações de referências, etc. Após a

2Tal informação foi levantada junto a Divisão de Recursos Humanos da PMPG.
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finalização da redação, o plano foi protocolado junto a Divisão de Recursos Humanos da

PMPG para análise. 

Os planos de carreira são instrumentos estratégicos para garantia de qualidade de

vida  no  trabalho,  o  plano  a  que  ser  refere  este  artigo  aponta  a  quantidade  de  vagas,

atribuições, carga horária, requisitos para provimento, salário base inicial,  gratificação de

qualificação profissional, etc.

4. RESULTADOS OBTIDOS

Por questões éticas os nomes dos sujeitos pesquisados não serão mencionados,

onde serão denominados: assistentes sociais - AS01, AS02, AS03 e psicólogos - PSI01 e

PSI02. 
Características da amostra pesquisada:  servidores  do quadro efetivo da PMPG,

admitidos  por  via  de  concurso  público;  quanto  a  escolaridade  levantou-se  que  três

assistentes  sociais  e  um  psicólogo  possuem  pós-graduação  e  um  psicólogo  possui  a

graduação na área de atuação. 
Em relação ao primeiro questionamento:  se a implantação do plano trará aos

profissionais o sentimento de valorização profissional, todos os pesquisados acreditam

que  haverá  o  sentimento  de  valorização,  três  acreditam  que  “a  motivação  será

imediata”(AS02, AS04, PSI01, PSI02), outros dois assinalaram que “somente com o tempo

será visível se houve maior motivação entre os servidores”.(AS01 e AS03)

No  tocante  a  questão  de  que  “a  implantação  do  PCCS  trará  incentivo  a

capacitação continuada aos servidores alvos do plano”, todos os sujeitos consideram

que  a  implantação  do  PCCS  servirá  como  instrumento  de  incentivo  à  capacitação

continuada. Foram elencados aspectos econômicos e também de crescimento profissional,

isso demonstra que o aspecto econômico é somente um dos fatores motivacionais.
A  NOB  SUAS  nos  traz  nesse  sentido  que  “A  qualidade  dos  serviços

socioassistenciais  disponibilizados à sociedade depende da estruturação do trabalho,  da

qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS”. (BRASIL, 2006, p. 12)
A Gestão do Trabalho compõe a função essencial da Gestão Municipal, já a Gestão

do Trabalho e Educação Permanente em Assistência Social (Capacitação) compõe função

essencial da Gestão Estadual, do Distrito Federal e Nacional. (BRASIL, 2006). As instâncias

devem trabalhar de forma articulada e contínua para garantir que o que foi proposto nas

NOBs seja efetivado. Conta ainda a diretriz para quando da elaboração dos PCCS:

[...] a evolução do servidor na carreira deverá ser definida considerando-se
a  formação  profissional,  a  capacitação,  a  titulação  e  a  avaliação  de
desempenho,  com  indicadores  e  critérios  objetivos  (quantitativos  e
qualitativos),  negociados  entre  os  trabalhadores  e  os  gestores  da
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Assistência  Social.  (PLANO  DE  CARGOS  E  SALÁRIOS  PARA
ASSISTENTE SOCIAIS E PSICÓLOGOS, 2016)

O PCCS vem de encontro aos anseios dos profissionais e visa também garantir o

pleno desenvolvimento dos serviços ofertados à população atendida, ou seja, a excelência

dos serviços prestados, a autonomia dos profissionais, etc. Tem como princípios básicos a

motivação,  permanência  e  justiça  social,  bem  como  o  desenvolvimento  da  trajetória

profissional  co-responsável,  mediante  crescimento  horizontal  e  vertical  por  merecimento

(entre  outros).  (PLANO  DE  CARGOS  E  SALÁRIOS  PARA  ASSISTENTE  SOCIAIS  E

PSICÓLOGOS, 2016)
Percebe-se então que são múltiplos  os  fatores  que podem interferir  na  relação

trabalho,  motivação  à  capacitação  continuada  e  reconhecimento  profissional  dos

trabalhadores. 
Sobre a questão “[...] acreditam que a implantação do PCCS fará com que os

servidores  se sintam mais valorizados profissionalmente (crescimento,  valorização

profissional)  no  sentido  de  compensação  para  os  indivíduos,  uma  vez  que  a

oportunidade de crescimento vertical e horizontal será oferecida a todos igualmente? 

A resposta foi  unânime, todos os sujeitos acreditam que os servidores alvos do

plano sentir-se-ão valorizados profissionalmente, porém alguns apontaram que somente o

projeto de lei não será suficiente para extinguir os traços de paternalismo tão presentes na

cultura  brasileira.  Um  dos  profissionais  mostrou  ainda  certa  indignação  quanto  ao

beneficiamento de colegas que não possuem qualificação profissional e assumem cargos de

chefia resultantes de acordos políticos.
Stacy Adams traz nesse sentido que a falta de equidade realmente pode interferir

negativamente  no  comportamento  dos  trabalhadores,  pois  buscam  em  seu  cotidiano

profissional justiça quanto às recompensas recebidas, as comparando com as dos colegas e

com os esforços empreendidos e as devidas recompensas. Trata-se do que o autor chama

de comparação social.
Entende-se então que o PCCS pode vir a minimizar o sentimento de inequidade tão

constante  no  cotidiano  profissional  dos  servidores,  porém  não  romperá  com  aspectos

maiores que são inerentes a cultura política municipal e nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste artigo de conclusão do curso de Especialização em Gestão Pública,

observou-se o conceito de motivação, foi possível uma maior aproximação com as teorias

motivacionais  formuladas no decorrer  da história;  bem como pôde-se ter  uma noção do

quadro geral da Gestão do Trabalho (do SUAS) dos municípios que fazem parte do ER de
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Ponta  Grossa  e  perceber  que  Ponta  Grossa  acompanha  a  maioria  dos  municípios  em

relação a não implantação do PCCS.
Através da pesquisa contatou-se que há relação entre a Teoria da Expectativa e o

processo de implantação do PCCS, visto que todos os pesquisados apontaram que haverá

motivação por parte dos servidores com a implantação do PCCS. 
Verificou-se  que  a  implantação  do  PCCS servirá  como incentivo  à  capacitação

profissional, sendo que foram destacados alguns pontos interessantes. 
Foi  possível  identificar  o  PCCS  servirá  para  o  sentimento  de  valorização

profissional,  mas  o  projeto  de  lei  por  si  só  não  resolverá  os  conchavos  políticos  tão

presentes ainda na administração pública brasileira e na municipal.

Por  fim considera-se que a  iniciativa  em implantar  o plano vem tardiamente  se

consideramos que a NOB-RH SUAS foi  promulgada há dez anos. Percebe-se que essa

normativa precisa ser materializada no município e que sua concretização trará benefícios

aos  trabalhadores,  aos  usuários  dos  serviços  socioassistenciais  e  a  organização

empregadora de forma geral. 
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