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RESUMO 

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar o impacto motivacional gerado no 

quadro funcional de uma agência de grande porte da Caixa Econômica Federal com a 

implementação de uma nova metodologia de seleção interna, bem como identificar atitudes 

positivas e negativas e o grau de aceitação do modelo. Para se conseguir tal objetivo, 

inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando assuntos como: recrutamento 

e seleção de pessoas, recompensando pessoas, cultura organizacional, gestão por 

competências e programas de incentivo. Posteriormente foi realizada uma pesquisa na 

empresa em questão acerca do modelo de processo seletivo interno implementado junto a seus 

funcionários, buscando saber se houve sucesso no âmbito ideológico de fazer com que o 

colaborador se sinta em um processo seletivo paritário, honesto e que lhe proporcione 

diversas oportunidades de ascensão profissional, desta forma, motivando-o. Numa 

organização de caráter público, em que temos o fator estabilidade como elemento presente na 

cultura organizacional, esta deve procurar formas de motivar os funcionários a assumirem 

responsabilidades e riscos inerentes às funções que estão distribuídas em sua estrutura 

funcional.  

 Palavras-chave: Seleção de pessoas, motivação, recrutamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The work was developed with the aim of identifying the motivational impact generated in the 

staff of a large agency of CEF with the implementation of a new methodology for selecting 

internal and identify positive and negative attitudes and the degree of acceptance of the 

model. To achieve this goal, was initially performed a literature search covering topics such 

as recruitment and selection of people, rewarding people, organizational culture, management 

skills and incentive programs. Later research was carried out in the company concerned of the 

model selection process implemented internal together with its employees, investigating 

whether there was success in the ideological framework to make the employee feel in a joint 

selection process, honest and that gives you several career opportunities, thus motivating him. 

An organization of public character, that we have the stability factor as an element present in 

the organizational culture, it must find ways to motivate employees to take responsibility and 

risks inherent in the functions that are distributed. 

Key-word: Selection of people, motivation, recruitment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lógica não tem lógica, pois tudo é relativo. 

           Anônimo 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos atualmente em um cenário de concorrência acirrada entre as organizações e 

estas à procura de aperfeiçoarem sistemas e métodos de trabalho como forma de aperfeiçoar 

as relações entre funcionários e clientes para obter-se os melhores resultados econômicos. A 

empresa em questão, apesar de ser 100% pública, é a própria geradora de seus recursos, 

precisando alavancar lucro para sua continuidade.  

Sabemos que muitos desejam o ingresso no funcionalismo público. Quando 

ingressam, ou permanecem onde conseguiram aprovação ou tentam outros concursos ou até 

mesmo desistem do emprego público. É nesse tradeoff de instabilidade com estabilidade do 

emprego público que pautamos algumas indagações nesta obra: como motivar esse 

colaborador a continuar na organização e não apenas isto, como fazê-lo desejar pleitear 

funções de confiança?!  

Segundo Chiavenato (2010, p.92)  

A rigor, o Planejamento Estratégico de GP deveria começar com o esclarecimento 

de duas questões básicas: Quais são as competências essenciais que nossa 

organização possui e quais são as competências essências que nossa organização 

requer. 

A Caixa, observadora de tal situação, desenvolveu-se em um sistema de seleção 

interno baseado no conceito de gestão de competências.Segundo Bulgacov (2006, p. 

359)competência é:  

[...] um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que 

afetam parte considerável da atividade de alguém ,que se relaciona com o 

desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. 

Esse processo é desenvolvido e aplicado desde a entrada do funcionário (através de 

concurso público em que o candidato é avaliado pelas competências exigidas pela CAIXA 

através do edital do certame) indo até os processos seletivos internos. 

Métodos arcaicos como o “quem indica” e outras sistemáticasobscuras podem 

prejudicar a motivação dos colaboradores, necessitando assim de um sistema de seleção que 

busque dar iguais e atraentes oportunidades de ascensão para todos. 
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Portanto, a presente pesquisa é motivada pela importância do processo de 

implementação da nova sistemática de PSI, buscando-se saber o impacto motivacional que 

esta metodologia gera nos colaboradores imersos em tal ambiente. 

Porém, para que as organizações consigam sucesso na implementação de suas 

estratégias de forma a gerarem retornos econômicos almejados, faz-se necessário provocar 

mudanças na cultura organizacional e desenvolver atitudes e comportamentos adequados nos 

envolvidos em tal processo. 

a) Objetivos 

Objetivo Geral: 

Conhecer o impacto motivacional que a metodologia de Seleção de Pessoas gera nos 

colaboradores da agência Maracanaú da Caixa Econômica Federal. 

Objetivos específicos: 

Identificar atitudes de aceitação / rejeição à implantação do PSI. 

Fazer o dimensionamento dessas atitudes, determinando o grau de positividade e 

negatividade. 

b) Estrutura 

O trabalho divide-se em seis capítulos: 

O primeiro introduz o trabalho levantando os motivos cujo trabalho surgiu bem como 

a abordagem que será utilizada e sua divisão. 

O segundo capítulo nos traz uma abordagem sobre o recrutamento e seleção de 

pessoas. 

O terceiro capítulo aborda a motivação humana nas organizações, discorrendo sobre 

os tipos de motivação; programas de recompensa e incentivo existentes; temas como: 

remuneração, cargos e salários, promoção. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia e a base teórica utilizada para a execução 

deste trabalho. 
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O quinto capítulo retrata o estudo de caso, os resultados e a análise dos dados 

colhidos. Serão apresentados os números acerca da aceitação do modelo atual de PSI. 

O sextocapítulo trata das conclusões gerais deste trabalho. 
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2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 

2.1 Conceitos de recrutamento de pessoas 

Segundo Chiavenato (2010, p.115) recrutamento é “o conjunto de políticas e ações 

destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-la das competências necessárias 

ao sucesso”. 

Para Lacombe e Heilborn (2008, p. 244), o recrutamento “[...] abrange o conjunto de 

práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais. Ele 

deve ser efetuado em unidade centralizada e é uma atividade permanente...” 

Bulgacov (2006, p. 337) afirma que “[...] as atividades de recrutamento de uma 

empresa devem ser altamente estimuladoras, no sentido de fazer com que potenciais 

candidatos queiram, realmente, ingressar na organização”. 

Seguindo este raciocínio, as organizações adotam os critérios de recrutamento da 

forma que a legislação as impõe e a partir desta limitação adotam a estratégia que julgam ser a 

mais eficaz. Ao surgir a necessidade do provimento de determinado cargo é necessária uma 

ação por parte do RH para definir sobre o processo seletivo para a vaga em questão. De 

acordo com a estratégia da empresa e com a legislação, existem duas formas de recrutamento: 

o interno e externo; definidos da seguinte maneira por (CHIAVENATO, 2010, p. 114) 

O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da 

organização, isto é, colaboradores, para provê-los ou transferi-los para atividades 

mais complexas ou mais motivadoras. O recrutamento externo atua sobre candidatos 

que estão no MRH, portanto fora da organização, para submetê-los ao seu processo 

de seleção pessoal. 

Percebe-se a existência de conflito entre os dois tipos de recrutamento. A empresa 

deverá julgar qual desses modelos é o mais adequado para o cargo disponível. 
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Figura 1: Recrutamento interno e recrutamento externo. 

 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 114) 

Lacombe e Heilborn (2008, p. 245) relatam que um ponto importante a ser 

considerado em qualquer recrutamento que é 

[...] a prioridade que se deve dar ao recrutamento interno. O aproveitamento do 

pessoal da empresa, em geral, motiva todos os empregados, sinalizando a disposição 

em promover o “prata da casa” e de criar perspectivas de carreira. Além disso, 

costuma ser mais rápido, pois as pessoas estão disponíveis e as vagas são 

preenchidas mais depressa. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Snell e Bohlander (2010, p. 171) acreditam 

que 

[...] ao preencher vagas dessa forma, uma organização pode capitalizar o 

investimento que foi realizado quando do recrutamento, seleção, treinamento e 

desenvolvimento de seus atuais funcionários, que podem processar novas 

oportunidades em outras empresas, se não houver chances de promoção.  
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Figura 2: Adaptação do quadro Pós e Contras. 

 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 117) 

Percebe-se diante o exposto que temos mais prós do que contras. Fica evidente que 

se deve buscar a solução inicialmente dentro da organização. Caso não se tenha material 

humano qualificado no ambiente interno para a necessidade latente emergida, é o momento de 

buscar profissionais através do recrutamento externo.  

Ressaltando aspectos do recrutamento externo Lacombe e Helborn (2008, p.245) 

fazem comentários acerca: 

O recrutamento externo traz pessoas com novas experiências, conhecimentos e 

percepções, que podem colaborar para aperfeiçoar os procedimentos da empresa e 

para sensibilizar a administração para o ambiente externo e o mercado. 

A empresa em questão em análise, a Caixa Economica Federal, é uma empresa 

pública de direito privado e a admissão de seus empregados, em cargos efetivos, ocorre por 

meio de concurso público, conforme determina a Constituição Federal do Brasil e o Estatuto 

da Caixa. 
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Os concursos são realizados para o preenchimento de vagas disponíveis e, também, 

para formação de cadastro de reserva, com aproveitamento dos candidatos aprovados, 

conforme necessidade da Caixa, observada a ordem de classificação e o prazo de validade. 

Os concursos são regidos por meio de editais, os quais são publicados no Diário 

Oficial da União – DOU e na intranet da Caixa. 

A consolidação dos aprovados em concurso é realizada por meio de relatórios 

disponibilizados diariamente na intranet com a posição do dia anterior à emissão dos 

relatórios. 

Ao ser admitido, o empregado passa a ocupar o cargo efetivo, de caráter permanente, 

para o qual prestou o concurso, que pode ser da Carreira Administrativa: Técnico Bancário 

Novo – TBN ou da Carreira Profissional: Advogado, Arquiteto, Engenheiro e Médico do 

Trabalho. 

O funcionário então nomeado, será dotado em alguma unidade da Caixa. 

Ressalta-se que a Caixa pode assim, praticar as duas formas de recrutamento: tanto 

pode realizar transferências internas para provimento de vagas como também realizar 

recrutamento externo através de concurso público conforme citado acima. 
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2.2 Conceitos de seleção de pessoas 

O processo de seleção de pessoas é de suma importância para as organizações. Pois 

de nada adianta as tecnologias, estruturas etc, se não houver insumo humano qualificado para. 

Elas são o capital humano da empresa. 

A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas 

algumas pessoas possam ingressar na organização: aquelas que apresentam características 

desejadas pela organização.  (CHIAVENATO, 2010). 

Bulgacov (2006) diz que esta seleção deve ser uma atividade restrita, de comparação, 

de escolha e deve ser feita em padrões determinados pelo cargo que o futuro empregado 

venha a ocupar e pelas exigências deste. 

Nesta mesma linha de pensamento, Lacombe e Heilborn (2008, p. 251) dizem que a 

“seleção abrange o conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre os 

candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente”. 

Figura 3: Objetivo da seleção: maximizar acertos. 
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Fonte: (BOHLANDER; SNELL, 2010, p. 209) 
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Segundo Lacombe e Heilborn (2008) as especificações de cargos ajudam a 

identificar as competências individuais que os funcionários precisam ter para alcançar o 

sucesso: conhecimentos, habilidades e aptidões e outros fatores (CHAO). 

Além das exigências do trabalho, para Lacombe e Heilborn muitas organizações 

também priorizam indivíduos que atendam mais amplamente os requisitos organizacionais. 

O número de etapas em um processo seletivo dependerá da complexidade do cargo 

como também do porte e da estruturação do processo seletivo pela organização. 

Uma vez “obtidas as informações básicas a respeito do cargo a preencher ou das 

competências desejadas, o outro lado da moeda é a obtenção de informações a respeito dos 

candidatos que se apresentam”. (CHIAVENATO, 2010, p. 143). 

Ainda segundo Chiavenato (2010) as técnicas de seleção permitem um rastreamento 

das características pessoais dos candidatos através de amostras de seu comportamento. 

Figura 4: As cinco categorias de técnicas de seleção de pessoal. 

 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 144) 
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A entrevista é a mais utilizada pelas organizações. Ela pode ser utilizada em diversas 

situações, desde o recrutamento ao desligamento. Para Chiavenato (2010) a entrevista de 

seleção é um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas que interagem entre si e no 

qual uma das partes está interessada em conhecer melhor a outra.  

Assim, é parte crucial neste processo, pois “se sair bem” na entrevista é passo chave 

para conquista do cargo. Ratificando tal colocação, Snell e Bohlander (2010) argumentam que 

a entrevista de seleção assume papel essencial no processo de seleção tanto que é raro 

encontrar um caso de algum funcionário que tenha sido contratado sem nenhum tipo de 

entrevista. 

 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 145) 

Os métodos de entrevista podem variar de uma organização para outra em razão de 

seu porte ou da complexidade dos cargos. Segundo Snell e Bohlander (2010, p. 229) “[...] os 

métodos de entrevista diferem de várias maneiras, mais significativamente em termos de 

quantidade de estrutura, ou controle, exercida pelo entrevistador”. 

Todo processo de comunicação pode incorrer em males como: ruído, omissão, 

distorção, barreiras... Para se reduzir essas limitações, Chiavenato (2010) acredita que são 

necessárias duas providências para se melhorar o grau de confiança e de validade da 

entrevista: melhor construção do processo de entrevista e treinamento dos entrevistadores. 
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Figura 5: Perguntas e estímulos 
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A construção do processo de entrevistar pode proporcionar maior ou menor grau de 

liberdade para o entrevistador conduzir  a entrevista. Nesse sentido, as entrevistas, segundo 

Chiavento (2010) podem ser classificadas em quatro tipos: 

a) Entrevista totalmente padronizada: Possui um roteiro preestabelecido, com perguntas 

fechadas. Dessa forma torna-se um modelo limitado mas que pode extrair do candidato 

respostas além das esperadas. 

b) Entrevista padronizada apenas nas perguntas: Entrevistas com perguntas previamente 

elaboradas mas que, diferentemente do modelo anterior, permite respostas abertas. 

c) Entrevista diretiva: Exige certa habilidade por parte do entrevistador pois neste modelo  

deseja-se conhecer certos conceitos pessoais dos candidatos através de perguntas não 

padronizadas. 

d) Entrevista não-diretiva: É a entrevista totalmente livre e que não especifica nem as 

questões nem as respostas requeridas.. 

Na parte dos entrevistadores, Chiavenato (2010, p. 147) crava que “[...] o 

entrevistador deve funcionar como o fiel da balança que compara objetivamente as 

características oferecidas pelo candidato com os requisitos exigidos pelo cargo a ser 

preenchido.” 

Como exemplo, temos casos de excelentes vendedores que são promovidos a 

gerentes de vendas porém não obtém resultados satisfatórios no novo cargo. Apesar de ser um 

excelente vendedor deve-se analisar se o mesmo possui as características desejáveis pela 

organização e para o cargo de gerente. Do contrário tenderá a não obter êxito na nova função. 

2.3Seleção de pessoas na Caixa Econômica Federal 

a) Diretrizes e Normas 

Quando se realiza um processo seletivo interno, PSI, na Caixa, o objetivo é 

identificar pessoas com as competências necessárias ao exercício de Função Gratificada, 

visando à composição e manutenção de equipes qualificadas para o alcance dos resultados da 

CAIXA. 
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O recrutamento e a seleção de pessoas para provimento de vaga de Função Gratifica 

da ocorrem por meio de PSI que está condicionado a existência de vaga de função gratificada 

(FG) e de cargo.  

A divulgação da sistemática de PSI, as etapas, a duração, a metodologia, os 

instrumentos, os parâmetros e os critérios de avaliação do Processo Seletivo Interno são 

definidos pela Unidade Demandante do processo por meio de informe na intranet da empresa. 

Dentro de uma mesma etapa, a metodologia, os instrumentos e os parâmetros do 

Processo Seletivo Interno são padronizados para todos os empregados. 

É responsabilidade do empregado acompanhar todas as informações relativas ao  

Processo Seletivo Interno, por meio de consulta ao endereço eletrônico  Portal 

Desenvolvimento Humano e Profissional na intranet. 

A inobservância, por parte do empregado, de qualquer prazo ou horário, 

descumprimento de normas ou orientações sobre o  Processo Seletivo Interno  caracteriza sua 

eliminação do processo e o obriga ao ressarcimento dos custos incorridos, se for o caso. 

A inexatidão das informações prestadas pelo empregado ou a irregularidade de 

documentos, ainda que verificadas posteriormente, também implicam na sua eliminação do  

Processo Seletivo Interno. 

Fica assegurada a liberação do empregado aprovado em Processo Seletivo Interno 

para provimento da vaga no prazo de até 15 dias corridos, contados a partir da divulgação do 

resultado final do processo no endereço: Portal Desenvolvimento Humano e Profissional, 

situado na intranet. 

O empregado aprovado em PSI, após designado, deverá manifestar desistência de 

todos os demais PSI Específicos nos quais esteja inscrito para FG de piso igual ou inferior ao 

da FG para a qual foi designado. Caso este empregado também esteja participando de outra 

sistemática, para provimento de FG com piso  salarial  superior ao  da FG para a qual foi 

selecionado, tem garantida a permanência no   processo e  à designação nessa FG. 
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2.3.1 Banco de Oportunidades 

Existe um banco de oportunidades. Desse sairão os candidatos para o PSI específico. 

Este banco consiste em um conjunto de empregados que manifestaram interesse em 

determinada função. O limite de manifestação de interesse é de três funções gratificadas. O 

candidato poderá manifestar interesse a qualquer momento, respeitando os critérios exigidos 

pelo PSI. 

Em termos de abrangência, o PSI pode ser realizado, apenas dentro da unidade, para 

funções não-gerenciais. Para funções gerenciais, é obrigatória que a abrangência do PSI seja 

no mínimo a nível regional. 

2.3.2 Critérios de avaliação de pessoas na seleção. 

Primeiramente será realizada a manifestação de interesse pelo funcionário que terá 

que respeitar o prazo de inscrições do PSI bem como as exigências curriculares daquele. 

Após a manifestação de interesse será feita a análise de sua trajetória profissional e 

educacional (TPE) que consiste em três aspectos: 

a) Análise funcional: Consiste em pontuar o funcionário por sua experiência em 

funções gratificadas exercidas ou em exercício como substituto eventual. Quanto 

maior o tempo  exercendo a função, maior a pontuação. 

b) Análise de resultados: Serão verificados os resultados do exercício anterior da 

unidade em que o candidato está lotado. 

c) Análise curricular: Avalia o empregado quanto a: formação acadêmica, cursos e 

certificações de iniciativa pessoal ou da CAIXA e conhecimentos gerais ou 

específicos. 

Em seguida, serão selecionados os candidatos para a fase de entrevista com o gestor 

da unidade demandante da vaga, obedecendo-se o critério de pontuação em que serão 

elencados os 20 primeiros colocados. Caso o PSI não tenha a aderência desse número de 

participantes, os que atingirem as pontuações em sua trajetória profissional exigidas pela 

unidade solicitante, serão convocados para realização da entrevista. 
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A entrevista não possui roteiro pré-estabelecido, sendo de competência do gestor 

demandante a forma como ela será conduzida. 

O resultado final será divulgado na intranet e por correio eletrônico para todas as 

agências de abrangência do PSI. Ao candidato, cabe o acompanhamento do resultado do 

processo seletivo através do Portal Desenvolvimento Humano e Profissional, na intranet. 

Por fim, a unidade demandante providencia a designação dos empregados 

selecionados na função de confiança objeto de provimento da vaga e o colaborador escolhido 

terá até 15 dias corridos a partir da divulgação oficial do resultado da seleção no Portal 

Desenvolvimento Humano e Profissional para assumir a função gratificada que fora pleiteado. 
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4. MOTIVAÇÃO 

4.1 Conceitos 

 Hitt; Miller e Colella (2007, p. 164) definem motivação como: “[...] Forças oriundas 

de uma pessoa, que são responsáveis em parte pelo direcionamento, pela intensidade e pela 

persistência intencionais dos esforços da pessoa, orientados para o alcance de objetivos 

específicos...”  

 As pessoas nas organizações necessitam sentir-se motivadas para renderem seu 

melhor, serem eficazes para os objetivos da empresa e galgarem novas funções na 

organização. 

4.2 Tipos de motivação 

 O envolvimento dos funcionários na gestão é uma das formas consideradas eficaz 

para motivação do quadro de funcionários. Segundo Robbins (2010) o envolvimento de 

funcionários é um processo participativo que utiliza a capacidade dos funcionários para 

aumentar seu comprometimento com o sucesso da organização, envolvendo esses 

colaboradores nas decisões que lhe dizem respeito. Desta forma, eles se tornarão mais 

motivados, mais comprometidos com a organização, mais produtivos e mais satisfeitos com o 

emprego. 

 Continuando o raciocínio exposto, Robbins (2010, p. 240) afirma que 

 [...] existem duas formas de envolvimento dos funcionários: gestão participativa e 

participação por representação. A gestão participativa é o processo no qual os 

subordinados compartilham algum poder de decisão com seus chefes. A participação 

por representação é o sistema no qual os trabalhadores participam da tomada de 

decisões por meio de um pequeno grupo de funcionários representantes. 

 Cada modelo possui seus pontos fortes e fracos e abrange uma determinada quantia 

de pessoas na tomada de decisões. Cabe ao gestor adequar qual modelo melhor se encaixa na 

cultura organizacional da organização. 

4.3 Programas de Incentivos e Recompensas 
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Segundo Chiavenato (2010, p. 312), 

O sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios que a organização 

coloca à disposição de seus membros, bem como os mecanismos e procedimentos 

pelos quais estes benefícios são distribuídos. Não apenas salários, férias, prêmios 

promoções para posições mais elevadas (com maiores salários e benefícios) são 

considerados, mas também outras recompensas menos visíveis como: garantia da 

segurança no emprego, transferências laterais para posições mais desafiantes ou para 

posições que levem a um crescimento, a um desenvolvimento adicional e a várias 

formas de reconhecimento por um desempenho excelente. 

 Esse conjunto de características do sistema de recompensas é fator primordial para 

que o colaborador sinta-se motivado para galgar novas funções; como também para a 

organização poder cobrar algo a mais desse colaborador, ao passo que está sendo oferecido 

um plano de recompensas que vão além do básico oferecido no mercado. 

a)Remuneração 

Segundo Chiavenato (2010, p. 280) “Remuneração total é o pacote de recompensas 

quantificáveis que um fincionário recebe pelo seu trabalho. A remuneração constitui o mais 

importante custo de muitas organizações.”  

A remuneração é uma das recompensas extrínsecas ao trabalho assim como a 

promoção ou os benefícios adicionais. 

A figura 3 relata os três componentes da remuneração que ainda segundo Chiavenato 

(2010) consistem na: remuneração básica, incentivos salariais e benefícios. 

Figura 6: Os três componentes da remuneração total. 

 
 

A remuneração percebida pelo trabalhador é de fundamental importância no processo 

de recrutamento, tanto interno quanto externo, pois a remuneração devida ao nível de 
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responsabilidade atribuído é fator fundamental para a investidura em processo seletivo por 

parte do trabalhador. 

Na remuneração básica temos o salário mensal ou salário percebido por hora. Muito 

raro encontrarmos este tipo de remuneração isolado. Caso isso aconteça, estamos tratando de 

empregos com baixíssimo nível de escolaridade, trata-se na maioria dos casos do 1º emprego. 

Geralmente a remuneração básica vem atrelada aos incentivos e aos benefícios. 

 Na Caixa, os valores da remuneração constam das tabelas salariais que estão 

discriminadas em detalhes nos normativos internos na intranet. 

b)Tabela de Cargos e Salários: 

Enquanto função para Lacombe e Helborn (2008, p.277) é 

[...] uma posição, definida na estrutura organizacional, à qual cabe um conjunto de 

responsabilidades afins e relacionamentos específicos e coerentes com a sua 

finalidade; cargo é um conjunto de funções de mesma natureza de trabalho, de 

requisitos e nível de dificuldades semelhantes e com responsabilidades em comum. 

A Caixa disponibiliza em sítios internos, em sua intranet: https://intranet.caixa,  

tabelas de remuneração para os cargos efetivos e as funções gratificadas. 

Tabelas Vigentes (Atualizada em 01.09.2012) 

 Tabela de Remuneração de Função Gratificada; 

 Tabela de Valores de Porte - Função Gratificada; 

 NES PCS/98 - Nova Estrutura Salarial da Carreira Profissional; 

 ESU/08 - Estrutura Salarial Unificada da Carreira Administrativa. 

Tabelas em Extinção (Atualizada em 01.09.2012) 

 Gratificação de Cargo em Comissão; 

 Piso Salarial de Mercado - Carreira Gerencial e de Assessoramento Estratégico; 

 Piso Salarial de Mercado - Carreira Gerencial / Segmento Negocial; 

 Piso Salarial de Mercado - Carreira Técnica e de Assessoramento; 

 Cargos Efetivos - PCS 89; 

 Cargos Efetivos - PCS 98. 

https://intranet.caixa/
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/Tabela%20de%20Remuneracao%20de%20Funcao%20Gratificada.pdf
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/Valores%20de%20porte.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/NES.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/ESU.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PISO%20PCC.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PCC%20GER.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PCC%20NEG.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PCC%20TEC.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PCS%2089.pdf/at_download/file
http://intranet.caixa/portal-do-empregado/arquivos/PCS%2098.pdf/at_download/file
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  A composição da remuneração compreende o valor relativo ao cargo efetivo ocupado 

podendo ser acrescido o valor referente ao exercício de Função Gratificada, quando for o 

caso. 

No caso do exercício de funções gratificadas, a composição da remuneração é 

acrescida das seguintes rubricas: 

c) Programas de incentivo 

Para Chiavenato (2010, p. 312)  

Não basta remunerar as pessoas pelo seu tempo dedicado à organização. Isso é 

necessário, mas insuficiente. É preciso incentivá-las continuamente a fazerem o 

melhor possível, a ultrapassarem o desempenho atual e a alcançarem metas e 

resultados desafiantes formulados para o futuro. A remuneração fica funciona 

geralmente como fator higiênico e insatisfatório e não consegui motivar as pessoas 

para a superação das metas e objetivos ou para a melhoria contínua das atividades. 

Snell e Bohlander (2010, p. 376) afirmam que “os programas de incentivo criam um 

ambiente operacional que defende uma filosofia de comprometimento, acreditando-se que 

todo indivíduo contribui para o desenvolvimento e sucesso da empresa”. 

Existem diversas funções de confiança na Caixa. Porém, dependendo do desempenho 

de quem a esteja exercendo, esta função pode ser retirada e o funcionário em questão voltará a 

ser TBN e a ganhar os vencimentos respectivos a este. Portanto a importância de demonstrar 

os planos de incentivo e que estes realmente motivem o funcionário a buscar ascensão, 

mesmo sabendo que poderá perder esta função a qualquer tempo. 

Quem ingressa em um concurso público busca estabilidade e boas remunerações. 

Mas como incentivar esse concursado com emprego estável a assumir funções de risco dentro 

da organização? A Caixa, pensando nisso, possui diversos planos de incentivo como: 

Participação nos lucros, planos de desenvolvimentos individuais, estabilidade no emprego e 

uma estrutura de cargos e salários bem definida. 

d)Participação nos Lucros 

A participação nos lucros, informalmente conhecida como “PLR” é definida a cada 

acordo coletivo que é realizado todos os anos via assembleia dos bancários. Segundo 

CHIAVENATO (2010, p. 328) “Cada empresa deve ter o seu sistema próprio. Cada empresa 
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deve privilegiar metas e resultados próprios, considerando a sua cultura e atendendo às suas 

características e peculiaridades específicas.”  

A PLR é distribuída semestralmente e é devida desde a figura do Presidente ao 

Técnico Bancário Novo (primeiro cargo efetivo), porém, àquele devido a sua posição e 

respectivo salário, recebe uma fatia “maior do bolo” em relação aos demais. Vale ressaltar 

que esta distribuição de lucros só ocorre caso haja lucro no resultado do exercício financeiro. 

Figura 7: O mecanismo da participação nos lucros. 
          

           

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 332) 
 

 

          

 

e) Planos de Desenvolvimentos Individuais 

Os planos de Desenvolvimentos Individuais (PDI) são outras ferramentas de 

incentivo em que o funcionário dispõe para desenvolver competências necessárias às funções 

que deseja alcançar.  

A responsabilidade pelo desenvolvimento de cada pessoa, segundo Lacombe e 

Heilborn (2008, p. 274), 
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[...] é dela própria. Cada um é o responsável pelo seu próprio desenvolvimento... As 

empresas devem agir como facilitadores e apoiadoras do desenvolvimento de cada 

um, bem como tomar a iniciativa em casos que sejam do seu interesse, mas isso não 

significa que as empresas possam ser responsabilizadas por não desenvolverem seu 

pessoal... 

Devem ser feitos investimentos, treinamentos e capacitações nas áreas estratégicas da 

empresa e ainda de acordo com os recursos disponíveis. As organizações devem realizar uma 

avaliação da empresa em que “o primeiro passo na avaliação da necessidade é identificar as 

amplas forças que podem influenciar as necessidades de treinamento.” (SNELL; 

BOHLANDER, 2010, p. 253). 

 No processo de construção da trajetória profissional na nossa Empresa, atuam de 

forma compartilhada a Caixa, seus gerentes e empregados. A Caixa por estruturar políticas e 

processos, os gerentes ao acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos empregados e os 

próprios empregados, analisando o cenário e tomando decisões com vistas à sua realização 

pessoal e profissional.. 

 Diversos programas de capacitação técnico-profissional são oferecidos aos 

empregados. Este tipo de capacitação “[...] destina-se a melhorar o desempenho de 

profissionais nas funções que já exercem ou capacitá-los para funções, em geral, de maior 

dificuldade...” (LACOMBE; HELBORN, 2008, p. 273). 

Como forma de elevar o nível de escolaridade dos empregados, a Caixa oferece o 

Incentivo ao Curso Superior para aqueles que ainda não o possuem, de forma a possibilitar a 

aprendizagem contínua e o crescimento profissional, com vistas à melhoria do desempenho da 

organização. 

Consiste no reembolso da mensalidade do curso superior, limitado a R$400,00 por 

mês, e a complementação da mensalidade fica a cargo do empregado, se for o caso. Esta 

modalidade de incentivo é destinada aos empregados que possuem somente diploma de 

ensino médio. 

O processo de seleção é realizado semestralmente, e a manifestação de interesse 

ocorre em âmbito nacional. Atualmente, são mantidos 4.100 incentivos ao Curso Superior em 

toda a Caixa. 
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g)Pós-Graduação 

O Incentivo à Pós-Graduação foi criado para propiciar o fomento da cultura e 

inovação, a geração de conhecimentos e a educação continuada, visando o alcance dos 

objetivos estratégicos do Caixa. 

Trata-se de incentivo financeiro para custear o curso de pós-graduação, em que a 

CAIXA reembolsa 70% da mensalidade do curso e da matrícula, limitado a 24 parcelas de R$ 

400,00, e o empregado arca com o valor necessário à complementação das parcelas. 

Os parâmetros de seleção e a quantidade/distribuição de vagas são definidos 

anualmente e divulgados a todos empregados quando do lançamento da sistemática. 

h)Idiomas 

A Caixa incentiva a participação dos empregados e dirigentes em cursos de idioma 

estrangeiro para a obtenção de melhores resultados das suas áreas, considerando a estratégia 

da organização. 

As ações de incentivo ao estudo de idioma estrangeiro são oferecidas nas 

modalidades: descentralizado e centralizado e os idiomas incentivados são: Inglês, Espanhol e 

Japonês. 

O incentivo descentralizado visa dar sustentação ao negócio da Caixa e constitui 

estratégia que considera necessidades profissionais dos empregados ocupantes dos cargos de 

Presidente, Vice-Presidente ou pertencentes às funções gratificadas de Diretor Executivo, 

Chefe de Gabinete da Presidência, Ouvidor, Superintendente Nacional, Superintendente da 

Área Internacional, Consultor de Dirigente, Consultor Jurídico, Gerente Nacional, 

Superintendente Regional e Gerente de Área Internacional. 

O incentivo para os demais empregados é oferecido na modalidade centralizado e 

visa incentivar o desenvolvimento dos empregados no estudo de idioma estrangeiro, cujo 

domínio é requerido para o exercício do cargo que ocupa ou pela natureza das atividades que 

desempenha. 

i) Benefícios 
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Benefícios são 

[...] facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as empresas oferecem aos 

seus empregados, no sentido de poupar-lhes esforços e preocupação [...] consistem 

sempre meios indispensáveis na manutenção de força de trabalho dentro de um nível 

satisfatório de moral e produtividade.  (BULGACOV, 2006, p. 361). 

Para Chiavenato (2010, p. 340 e p. 341) benefícios “[...] são certas regalias e 

vantagens concedidas pelas organizações, a título de pagamento adicional dos salários à 

totalidade ou a parte de seus funcionários.” 

Ainda segundo Bulgacov os benefícios sociais são desenhados com a finalidade de 

ajudar o funcionário a melhorar três áreas: 

 No cargo: envolvem gratificações, seguro de vida, prêmios de produtividade etc. 

 Fora do cargo, dentro da empresa: englobam atividades de lazer, refeitório, cantina, 

transporte etc. 

 Fora da empresa, na comunidade: incluem recreação, atividades comunitárias, entre 

outros”. 

 Esses benefícios são vantagens que aumentam o salário mensal percebido. Planos de 

saúde e previdência privada são exemplos de benefícios oferecidos que podem fazer a 

diferença na hora do trabalhador ter a iniciativa de pleitear uma vaga de emprego nas 

organizações. 

 A Caixa oferece como benefícios: Plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, 

previdência privada. 

j) Estrutura de cargos e salários 

 

“Um cargo é composto por um grupo de atividades e deveres relacionados. Em 

termos ideias, os deveres de um cargo compreendem unidades naturais de trabalho similares e 

relacionadas.” (SNELL; BOHLANDER, 2010, p. 126). 

 

Os cargos no mesmo nível de atribuições e tarefas devem estar situados numa mesma 

faixa salarial. 
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A boa administração salarial deve ter como um dos objetivos a coerência interna 

entre os salários dos empregados da empresa; só assim será possível manter uma equipe 

competente e motivada, com custos adequados. (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 275). 

 

Portanto, percebe-se a importância de uma estrutura bem definida de cargos e 

salários, pois desta maneira o trabalhador terá como planejar sua carreira e saberá quanto 

receberá caso venha a conquistar uma função superior na organização. 

Há alguns anos, a relação de trabalho era caracterizada principalmente pela 

longevidade dos colaboradores na empresa onde ingressavam e, em contrapartida a essa 

postura, a empresa “cuidava” de suas carreiras, definindo onde e quando eles iriam atuar e que 

cargos ocupariam. 

A partir das diretrizes e estratégias corporativas as pessoas passaram a buscar 

oportunidades e posições nas empresas por meio de um planejamento ou desenho do que 

imaginam para o seu futuro corporativo. 

O conhecimento sobre a estrutura de cargos existente e sobre as competências 

necessárias a cada cargo aumentam as chances de sucesso na trajetória profissional. Existem 

na Caixa  as linhas de sucessão que indicam as funções que possuem relevância e aderência 

com a função objeto de provimento. 

 Foram criadas a partir da análise das atribuições, responsabilidades, âmbito e 

abrangência de atuação, posição hierárquica e nível remuneratório das funções gratificadas, de 

forma a identificar aquelas cuja experiência prática contribui de forma efetiva para o exercício 

da função à qual o empregado deseja ascender.  

A estrutura de sucessão possui gradações de relevância e aderência com a função 

objeto de provimento, sendo elas: primária, secundária e alternativa. 

 Linha de Sucessão Primária: indica as funções gratificadas, definidas pela Caixa, 

cuja experiência apresenta alto grau de relevância e aderência com a função objeto de 

provimento.  
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 Linha de Sucessão Secundária: indica as funções gratificadas, definidas pela Caixa, 

cuja experiência apresenta grau intermediário de relevância e aderência com a função 

objeto de provimento.  

 Linha de Sucessão Alternativa: possibilita ao gestor indicar outras funções 

gratificadas de menor grau de relevância e aderência com a função objeto de 

provimento, conforme necessidade do processo. 

As linhas de sucessão têm como objetivo facilitar a percepção das possibilidades e 

caminhos que os empregados podem percorrer durante sua vida profissional na Caixa, 

analisando as informações disponíveis para definir qual função gratificada pretende exercer e 

quais os passos a serem dados para o alcance desse objetivo. 

A experiência nas funções gratificadas pertencentes às linhas de sucessão é 

considerada quando da participação do empregado em Processo Seletivo Interno - PSI, 

momento em que são atribuídos pesos e pontuações diferenciadas na etapa de Trajetória 

Profissional. 
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4. METODOLOGIA 

Segundo Pedron (2001, p.27), metodologia “é uma ciência que nos ensina um 

caminho para chegarmos a um fim científico”. 

Devemos assim buscar através da metodologia a forma ideal de atingir-se a 

finalidade do estudo em questão. 

4.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa segundo Oliveira (1989) tem por objetivo estabelecer uma série de 

compreensões no sentido de descobrir respostas para os questionamentos que existem sobre 

os ramos do conhecimento humano. 

O estudo apresentado é uma pesquisa de opinião, “na qual se procura saber o ponto 

de vista ou preferência que as pessoas possam ter acerca de um assunto...” (OLIVEIRA, 1999, 

p. 125). 

Será realizada uma abordagem descritiva. 

Para a coleta dos dados o instrumento utilizado foi um questionário aliado a uma 

escala Likert que relaciona a cada afirmação pontos, e a cada ponto um valor numérico, ao 

fim deste processo o somatório dos pontos indicará sua atitude favorável ou desfavorável ao 

projeto. 

4.2 Método de procedimento 

O método de procedimento desta monografia foi o estudo de caso, que conforme 

(ROESCH, 1999, p. 155). “[...] é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto”. 

4.3 Técnicas de pesquisa 

 As técnicas usadas nesta monografia são: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental, que colaboraram para estruturação teórica no embasamento do trabalho. 
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5. ESTUDO DE CASO 

5.1 Dados da empresa 

Criada em 1861, a CAIXA não é apenas um banco, mas uma instituição presente na 

vida de milhões de brasileiros. Os trabalhadores formais do Brasil têm na CAIXA o agente 

responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de 

Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego. A CAIXA também marca presença por 

meio de programas sociais, como o Bolsa Família, e unidades lotéricas. 

Empresa 100% pública, a CAIXA exerce um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento urbano e da justiça social do país, uma vez que prioriza setores como 

habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo 

significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. 

A CAIXA ainda apoia inúmeras atividades artísticas-culturais, educacionais e 

desportivas, garantindo um lugar de destaque no dia a dia das pessoas, pois acredita que pode 

fazer o melhor pelo país e por cada um de seus habitantes. 

Para seus correntistas, a CAIXA busca sempre oferecer os melhores serviços e 

opções de crédito, ajudando-os a concretizar seus sonhos, acumulando conquistas e sucessos 

em parceria com o povo brasileiro. 

 O estudo de caso será realizado na agência Maracanaú da Caixa Econômica Federal. 

Esta agência é considerada de grande porte, possuindo em seu quadro funcional 35 

funcionários. Para efeitos de comparação, a grande maioria das novas agências da Caixa que 

estão sendo implantadas possuem apenas 8 funcionários em seu quadro funcional. 

 O estudo busca saber qual o grau de motivação gerado com a implantação de um 

novo modelo de seleção interna. Antes, não havia modelo definido. Fato que gerava pouca 

transparência no momento da seleção. 

Os PSI surgiram, na Caixa, em 22 de janeiro de 2001. Previa a realização de PSI para 

provimento de muitos cargos comissionados, como também a análise curricular e funcional 

como forma de ingresso para alguns. Foram previstas várias formas de ingresso aos cargos em 
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comissão, como: indicação pela diretoria ou pelo gestor; banco de sucessores: aproveitamento 

de empregado habilitado conforme critérios definidos em plano de sucessão específico para o 

cargo a ser ocupado; sucessão: ascensão de empregado que tivesse exercido cargo de 

confiança de nível hierárquico imediatamente inferior, por um período específico; acesso 

especial: aproveitamento de empregado que exercesse ou tivesse exercido cargo de confiança, 

observados os requisitos de formação e perfil de competências estabelecidos para o cargo, 

bem como os critérios específicos previstos. 

 Assim, havia a influencia direta dos gestores na escolha dos funcionários. A prática 

do “quem indica” prevalecia em detrimento da análise curricular e das competências dos 

candidatos. 

 Portanto, mesmo quando prevista a realização de PSI para provimento dos cargos 

em comissão, também havia a possibilidade de acesso especial, ou seja, a possibilidade de 

ascensão do empregado pelo exercício de determinados cargos em comissão pela indicação de 

algum gestor. 

 Com isso, as oportunidades não eram ampla e democraticamente oferecidas, o que 

gerava descontentamento por parte daqueles que não logravam êxito em sua progressão 

funcional. 

A Caixa, sensível à necessidade de seus empregados, e perseguindo o desafio de ser 

reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, ampliou as oportunidades 

oferecidas, tornando o PSI o instrumento natural de ascensão para praticamente todas as 

funções gratificadas. Ou seja, não haveria mais a prática do “quem indica” sendo o processo 

totalmente transparente e de amplo conhecimento, pois, as divulgações, convocações, critérios 

e resultados dos PSI´s passariam a ser divulgados na intranet de amplo acesso a todos os 

funcionários. 

Deste modo, o método de ascensão especial foi praticamente abolido. 

Buscou-se com o presente estudo, através da coleta das opiniões dos empregados da 

agência Maracanaú, que possui um quadro funcional e variedade de funções volumosas em 

relação à média das outras agências da Caixa, saber-se quão motivador esse novo método de 

seleção interna transparente e que privilegia as competências necessárias à função em 



35 
 

detrimento de relacionamentos, é na opinião dos funcionários, motivando-os a participarem 

dessas seleções. 

 Foram obtidas informações através de questionário, auto-administrado em amostra 

definida por conveniência e relevância, respondido por 30 funcionários, onde cada 

respondente assinalou a opção que melhor descreve sua reação ou resposta. 

 Para aferir a percepção dos respondentes o questionário contou com uma escala 

Likert, pontuada de 1 a 5. O ponto 1 significa “discordo totalmente”, o 2 “discordo”, o 3 “não 

concordo nem discordo”, o 4 “concordo” e o 5 “concordo totalmente” 

5.2Análise dos resultados 

 Foi respondido por 30 funcionários da agência Maracanaú da Caixa Econômica 

Federal. Foi utilizada a escala Likert para mensuração dos resultados. Para cada pergunta, 

temos duas linhas com dados. A primeira remete à quantidade de pessoas que votaram num 

mesmo grau da escala Likert. A segunda linha remete à percentagem sobre o total. 

 No geral foi identificado que os funcionários tiveram uma atitude favorável ao 

modelo de PSI. Nas questões de 1 a 3 foram feitas perguntas acerca do conhecimento da 

existência do modelo e sobre suas metodologias. 77% dos entrevistaram concordam que o 

modelo é do conhecimento de todos e ainda 54% afirmam que os procedimentos são 

facilmente compreensíveis. Este número não é maior devido a falta de tempo de tempo que os 

funcionários desta agência possuem para conhecerem em maiores detalhes alguns normativos 

da organização. 

 Nas questões 4 a 9, buscou-se saber dos entrevistados suas opiniões acerca do 

modelo e se o mesmo gerou algum grau de motivação para que ingressassem em 

participassem de uma seleção. 90% dos entrevistados afirmaram que participariam sim de um 

processo seletivo nos moldes em que é realizada a seleção atualmente. 50% concordam que o 

PSI é transparente e ainda 83% dos entrevistados sentem-se motivados a galgar uma FC. 

 Por fim, as questões 10 a 13 buscam uma visão a nível de organização, buscando 

compreender o impacto a nível global na visão dos empregados acerca do modelo de PSI. A 

grande maioria relatou que a implantação do novo modelo de PSI, em que as competências 
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individuais seriam o atributo chave para seleção, foi muito boa ou excelente, com 

respectivamente 76% e 60%. 

Quadro 1: Resultados quantitativos da pesquisa de opinião. 

Questões 1 2 3 4 5 

1- A implantação do PSI foi amplamente divulgada? 
1 4 15 6 4 

3% 13% 50% 20% 13% 

2- Os procedimentos do PSI são facilmente 
compreensíveis? 

3 4 7 8 8 

10% 13% 23% 27% 27% 

3- A metodologia  do PSI é de conhecimento de 
todos na organização? 

1 3 3 8 15 

3% 10% 10% 27% 50% 

4- Você gosta do modelo de PSI da empresa? 
0 1 3 8 18 

0% 3% 10% 27% 60% 

5- Você participaria de um PSI? 
1 1 1 5 22 

3% 3% 3% 17% 73% 

6- Você se sente motivado a galgar uma função de 
confiança com o modelo de PSI? 

1 3 1 3 22 

3% 10% 3% 10% 73% 

7- O modelo de PSI é transparente? 
3 4 8 8 7 

10% 13% 27% 27% 23% 

8- Você tem acesso fácil às informações inerentes ao 
PSI? 

1 0 3 6 20 

3% 0% 10% 20% 67% 

9- Você gosta de participar de processos seletivos? 
3 3 4 5 15 

10% 10% 13% 17% 50% 

10- A implantação do PSI foi excelente para a 
organização. 

1 1 10 5 13 

3% 3% 33% 17% 43% 

11- A implantação do PSI muito bom para a 
organização. 

1 1 5 7 16 

3% 3% 17% 23% 53% 

12- A implantação do PSI foi ruim para a 
organização. 

15 6 3 4 2 

50% 20% 10% 13% 7% 

13- A implantação do PSI não contribuiu para a 
organização. 

16 5 4 3 2 

53% 17% 13% 10% 7% 

      

a) Principais resultados: 
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Gráfico 1: Resultado percentual do item 3 do questionário da pesquisa de opinião. 

 

O resultado em forma de gráfico demonstra que o PSI é de conhecimento da grande 

maioria do universo pesquisado. 

 

Gráfico 2: Resultado percentual do item 7 do questionário da pesquisa de opinião. 
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O gráfico relata que o PSI na avaliação dos funcionários da agência Maracanaú não é 

totalmente transparente, demonstrando que ainda se teme a ascensão especial, por indicação, 

como antes era realizado. 

Gráfico 3: Resultado percentual do item 6 do questionário da pesquisa de opinião. 

 

 Apesar da dos índices de concordância com a transparência do modelo de PSI não 

serem muito elevados, mais de 80% dos entrevistados concordam que o modelo atual de 

seleção de pessoas de alguma forma os motivam a galgarem uma função de confiança na 

empresa. 
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6. CONCLUSÃO 

 Em qualquer empresa, possuir pessoas motivadas e capacitadas é essencial. Em uma 

empresa pública em que existe o fator estabilidade, deve-se buscar uma forma de motivá-los a 

galgarem funções de confiança. Um modelo de seleção interno de pessoas moderno e justo é 

chave fundamental nesse processo. 

 O novo modelo de PSI em que aboliu as indicações e que privilegia na integra as 

competências individuais foi amplamente aceito pelos funcionários e gerou uma motivação 

nestes para participarem dos processos seletivos, devido a sua lisura e transparência. 

Tais mudanças, é bom ressaltar, impactaram positivamente na percepção das pessoas 

quanto à justiça e transparência na ascensão, o que melhorou o clima organizacional. 

 A empresa deste modo estabelece definitivamente a possibilidade de se ter uma 

trajetória profissional de sucesso, avançando no reconhecimento e na valorização de seus 

empregados, e investindo em seu desenvolvimento humano e profissional. 

 Alguns dados coletados na intranet da Caixa e apresentados a seguir mostram o 

sucesso desse PSI. Em 2010, foram abertos 5.998 PSI, ofertando 9.883 vagas. Em 

consequência, 150.456 empregados se inscreveram e 9.779 foram selecionados, dos quais 

48,14% pertenciam ao sexo feminino. Em 2011, foram 7.629 PSI, com a oferta de 9.982 

vagas, 141.450 inscrições e a seleção de 9.778 empregados, dos quais 48,14% eram mulheres.  

 Por fim, o resultado da pesquisa de opinião nos mostra que mais de 80% dos 

funcionários concordam que o modelo de seleção interna implantado é motivador para se 

almejar uma função gratificada na empresa em estudo. 

Esses números demonstram a ampla utilização dos PSI como forma de provimento 

das funções gratificadas na Caixa e a confiança dos empregados nessa sistemática de seleção, 

que democratiza as oportunidades oferecidas, reconhece e valoriza os empregados e favorece 

a gestão do conhecimento, além de permitir a equidade de gênero e o alcance dos desafios 

estratégicos da empresa. 

 

http://wiki.caixa/wiki/index.php/Clima_organizacional
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APÊNDICE 

 Questionário direcionado à população definida por conveniência e relevância, 

respondido por 30 funcionários, onde cada respondente assinalou a opção que melhor 

descreve sua reação ou resposta. Foi utilizada a escala Likert para mensuração dos resultados. 

Para cada pergunta, temos duas linhas com dados. A primeira remete a quantidade de pessoas 

que votaram num mesmo grau da escala Likert. A segunda linha remete a percentagem sobre 

o total. 

 

Questões 1 2 3 4 5 

1- A implantação do PSI foi amplamente 
divulgada? 

          

          

2- Os procedimentos do PSI são facilmente 
compreensíveis? 

          

          

3- A metodologia  do PSI é de conhecimento 
de todos na organização? 

          

          

4- Você gosta do modelo de PSI da empresa? 
          

          

5- Você participaria de um PSI? 
          

          

6- Você se sente motivado a galgar uma 
função de confiança com o modelo de PSI? 

          

          

7- O modelo de PSI é transparente? 
          

          

8- Você tem acesso fácil às informações 
inerentes ao PSI? 

          

          

9- Você gosta de participar de processos 
seletivos? 

          

          

10- A implantação do PSI foi excelente para a 
organização. 

          

          

11- A implantação do PSI muito bom para a 
organização. 

          

          

12- A implantação do PSI foi ruim para a 
organização. 

          

          

13- A implantação do PSI não contribuiu para a 
organização. 

          

          

 


