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1. Resumo 

O presente caso apresenta o IntegraRH – Programa de Preparação do Ingres-

sante desenvolvido pelo TCE-RS. A ideia de institui-lo surgiu com base em diver-

sos relatos de ingressantes e gestores a respeito das dificuldades enfrentadas 

nos primeiros meses de trabalho na Instituição. O IntegraRH foi, então, concebido 

com os objetivos de acolher, integrar, treinar, desenvolver e acompanhar o in-

gressante de maneira mais próxima, por no mínimos seis meses, desde o seu 

ingresso no TCE-RS. Dentre os resultados mensurados, destaca-se a satisfação 

dos ingressantes com sua lotação (90,4%), com a integração proporcionada pela 

Mentoria (87,9%) e com o programa em si (92,2%). De modo geral, todos os índi-

ces demonstram uma avaliação positiva de gestores e ingressantes em relação 

às práticas ligadas ao programa, o que sinaliza que o público-alvo as aprova. 

Além disso, são apresentadas evidências do aperfeiçoamento e perenização des-

sas ações, o que comprova a preocupação institucional com a continuidade do 

IntegraRH e com seu constante melhoramento. 

 

2. Introdução 

No cenário contemporâneo, o foco das organizações, no que tange o desen-

volvimento profissional de seus empregados, está tanto nos aspectos organizaci-

onais, quanto nos sociais e comportamentais. Nesse sentido, a gestão estratégica 

de recursos humanos desenvolve habilidades, produz relações sociais e gera co-

nhecimento, contribuindo diretamente para o aprimoramento das instituições que 

a empregam e para o bem-estar e realização profissional de seus trabalhadores. 

Esse tipo de prática tem se tornado cada vez mais importante em empresas pri-
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vadas e públicas, auxiliando a atrair e reter talentos, identificar os profissionais 

mais adequados para determinadas funções, entre outros benefícios. 

A missão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) é 

“exercer o controle externo sobre a gestão do Estado e dos Municípios do Rio 

Grande do Sul, em conformidade com as regras e os princípios constitucionais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da Administração Pública, em benefício da 

sociedade”. Para alcançar tal finalidade, o Tribunal tem adotado ao longo dos úl-

timos anos uma postura ativa na busca da valorização e qualificação de seu corpo 

funcional. Tais práticas, no entanto, não se limitam apenas a questões salariais, 

incluindo, também, políticas de Recursos Humanos voltadas para o bem-estar, 

satisfação e qualidade de vida dos servidores em seu local de trabalho, posicio-

namento este que vai ao encontro de um dos valores da identidade organizacional 

do TCE-RS: a Valorização das Pessoas (Anexo II). 

Prova disso são as recentes conquistas dos Prêmios Top Ser Humano da 

ABRH de 2011, com o programa de preparação para aposentadoria PAR (Pro-

grama Aprendendo a Recomeçar), e de 2015 com o Programa de Mentoria. Além 

disso, o PAR também foi agraciado com a premiação FIDAGH em 2013. Outras 

evidências da preocupação do TCE-RS com o desenvolvimento de políticas ino-

vadoras na gestão pública são o recente Prêmio Top Cidadania da ABRH ganho 

pelo projeto Cidadania com Arte em 2014, e o relato do case “Planejamento estra-

tégico de tecnologia da informação” em publicação de distribuição nacional (Var-

gas, Goldschmidt & Alexandre, 2012). 

O caso que ora se submete à apreciação tem por objetivo melhorar o 

acolhimento, integração e capacitação dos ingressantes no TCE-RS. A partir da 

análise do ingresso de servidores neste Tribunal, evidenciou-se a necessidade de 



 

3 
 

proporcionar ao novo colaborador conhecimentos sobre a estrutura da 

organização, a unidade de trabalho, os direitos e os deveres, além dos 

conhecimentos técnicos exigidos para o desempenho das atividades inerentes ao 

seu cargo. Para atender a tal demanda, a Resolução nº 743 de 2006 instituiu o 

PPI (Programa de Preparação do Ingressante).  

A partir de um levantamento realizado após esse primeiro passo, um grande 

processo de renovação do corpo funcional do Tribunal foi previsto. Esse processo 

ocorreu nos últimos anos e, frente a esse contexto, a criação de ações 

específicas para ambientar os ingressantes da Instituição se tornou ainda mais 

premente. A tabela abaixo evidencia o fenômeno em questão, ao demonstrar que 

30,94% dos servidores do TCE-RS estão vinculados à Instituição há menos de 

cinco (5) anos.  

Tal situação está diretamente relacionada à saída de um número expressivo 

de servidores em um curto período de tempo, o que poderia resultar em uma 

grave perda de capital intelectual, se não fossem propostas alternativas para 

melhorar a transmissão aos novos servidores da cultura e dos conhecimentos 

técnico-funcionais da Instituição. A qualificação do processo de ingresso, nesse 

contexto, auxiliaria no aumento da eficiência do investimento do TCE-RS em sua 

força de trabalho ao torná-la apta a exercer suas funções de maneira eficaz em 

um menor período de tempo. 

TABELA 1  - DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR TEMPO DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO* 

Tempo de Serviço no TCE-RS Percentual 

Menos de 1 ano 5,58 

Entre 1 e 3 anos 12,40 

Entre 4 e 5 anos 12,96 

Entre 6 e 10 anos 17,09 

Entre 11 e 15 anos 7,26 

Entre 16 e 25 anos 32,96 
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Entre 26 e 35 anos 11,62 

Mais de 35 anos 0,11 
 
*Informações acessadas no dia 29/03/2016 em: 
http://intranet.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/institucional/informacoes_funcionais/indicadores 

Em 2013, diante desse quadro de rápida renovação do corpo funcional, a 

Comissão de Reestruturação e Aperfeiçoamento do PPI foi constituída para 

reformular algumas práticas adotadas até então pelas áreas envolvidas nesse 

programa. Dentre seus objetivos, destacam-se o aprimoramento do processo de 

alocação de pessoas, da didática dos instrutores do curso de formação, dos 

treinamentos, da comunicação entre as áreas envolvidas no PPI, da descrição do 

processo de ingresso, da criação de um fluxograma, e da instituição de um 

programa que contemplasse as necessidades do servidor ingressante e de seu 

gestor no período de adaptação ao Tribunal. A partir dessa reformulação, surgiu o 

IntegraRH – PPI, programa que será apresentado ao longo do presente caso. 

 

3. O Programa 

O IntegraRH foi desenvolvido e é colocado em prática por quatro unidades do 

TCE-RS1: Serviço de Pessoal (SP), Serviço de Recursos Humanos (SRH), Servi-

ço de Perícias Médicas (SPM) e a Escola Superior de Gestão e Controle Francis-

co Juruena (ESGC). Cada uma delas têm atribuições distintas que contribuem 

para o bom acolhimento e integração do servidor ingressante. As posições ocu-

padas por essas áreas podem ser visualizadas no Organograma do TCE-RS 

(Anexo II). 

 

                                              
1 Em 2015, frente a uma reformulação da organização do TCE-RS, foi criada a Supervisão de Gestão de 
Pessoas, fato este que demonstra a importância dada pela Administração da Instituição às ações voltadas para 
seu corpo funcional. Essa área abarca a maior parte dos serviços ligados à administração dos recursos huma-
nos da Instituição. Sob sua estrutura encontram-se o SRH, o SP, o SPM e o Serviço de Folha de Pagamento. 



 

5 
 

3.1. Objetivos 

Segundo o art. 2º da Resolução nº 1057 de 2016 (Anexo IV), a qual institui o 

programa, o IntegraRH almeja acolher, integrar, treinar, desenvolver e acompa-

nhar o ingressante de maneira mais próxima, por no mínimos seis meses, desde 

o seu ingresso no TCE-RS. 

3.2. Público-alvo 

Para fins destas ações é considerado servidor ingressante, aquele que recém 

entrou ou entrará em efetivo exercício, seja em cargo de provimento efetivo, em 

comissão ou adido.  

3.3. Ações 

As ações abaixo descritas estão listadas na ordem cronológica em que ocor-

rem a partir da publicação da portaria de nomeação do novo servidor no Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 

3.3.1 Acolhimento inicial e orientação 

Após a nomeação do servidor, o SP fará o contato inicial com o ingressante e, 

posteriormente, o acolherá nas dependências do TCE-RS para conferir a docu-

mentação entregue e prestar qualquer esclarecimento necessário. Geralmente, 

este é o primeiro contato do ingressante com a Instituição e, sabendo-se que sen-

timentos de ansiedade e insegurança são inerentes ao início de carreira em um 

novo local de trabalho, torna-se imprescindível que o atendimento seja dado com 

zelo e paciência, qualidades que pautam a atuação das áreas envolvidas no Inte-

graRH. Acredita-se que esse cuidado na acolhida do ingressante seja benéfico e 

que eleve as chances de uma adaptação mais rápida e saudável ao ambiente de 

trabalho quando realizado desde os primeiros contatos dos novos colaboradores 

com o órgão. 
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3.3.2 Perícias Médicas 

Por ser uma exigência legal (prevista na Lei Complementar Estadual nº 

10.098/94), todo o novo servidor do TCE-RS deve passar por uma série de exa-

mes e consultas com diversos profissionais da área da saúde física e mental para 

atestar sua aptidão para o exercício do cargo que irá assumir. No começo do pro-

grama, foi incluída uma nova ação para os ingressantes com deficiência física. 

Nesse tipo de caso, o SPM informa o SRH sobre as restrições funcionais e as 

potencialidades deste servidor para que elas sejam consideradas em seu proces-

so de lotação, oportunizando o atendimento das suas necessidades especiais. Os 

preceitos de acolhimento e presteza são aplicados nesses atendimentos visando 

aos mesmos objetivos que norteiam as ações do IntegraRH: integrar o novo ser-

vidor ao Tribunal. 

3.3.3 Entrevista de Ingresso 

A Entrevista de Ingresso consiste em um encontro presencial entre o ingres-

sante e um servidor do SRH para conhecer melhor a pessoa que começará a tra-

balhar no TCE-RS. Esse procedimento é obrigatório para os servidores ingressan-

tes que ocuparem cargos efetivos, e facultativo para os demais (servidores cedi-

dos por outras instituições públicas e ocupantes de cargos em comissão). No en-

tanto, todos os ingressantes do Tribunal são convidados a participar. 

O principal objetivo dessa prática é o de identificar as competências técnicas (co-

nhecimento, formação e experiências profissionais) e comportamentais (habilida-

des e atitudes declaradas) e as expectativas do novo colaborador. Nesse sentido, 

desde o começo de 2014, todos os ingressantes no Tribunal respondem à ferra-

menta PDA (Personal Development Analysis) que é utilizada para favorecer o 
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processo de gestão de pessoas por meio da análise do perfil comportamental in-

dividual. O PDA é uma ferramenta de método simples, preciso e científico emba-

sada no método DISC que permite conhecer os pontos fortes, as áreas de opor-

tunidade e os motivadores do avaliado (http://www.pdainternational.net/pt-

BR/home.aspx). A partir das informações que seu relatório produz, é possível en-

tender melhor como conduzir, liderar e se comunicar com a pessoa avaliada. 

Com o auxílio desse instrumento, a Entrevista de Ingresso subsidia também a 

alocação de pessoas. Ou seja, ao identificar o perfil individual do servidor e corre-

lacioná-lo com os perfis funcionais definidos para as vagas disponíveis, busca-se 

compatibilizar as necessidades institucionais com os interesses pessoais dos in-

gressantes, fazendo parte da política de gestão por competências do TCE-RS. 

3.3.4 Curso de Formação do Ingressante 

Objetivando a integração e fornecimento de informações essenciais sobre a 

organização, é realizada a atividade de treinamento, que visa à adaptação e am-

bientação inicial do novo servidor ao Tribunal de Contas do Estado. Através do 

treinamento e capacitação, o TCE-RS busca adaptar o comportamento do ingres-

sante de acordo com as suas necessidades, facilitando a socialização e, ao mes-

mo tempo, sanando possíveis dúvidas sobre o tipo de trabalho a ser realizado. 

Para participar do curso, o ingressante é vinculado à ESGC logo quando começa 

a trabalhar na Instituição.  

São transmitidas ao novo servidor, além de outras informações importantes, o 

histórico, o ramo de atividade, políticas e norteadores estratégicos (visão, missão 

e valores), permitindo o entendimento claro das atividades que irá desempenhar e 

o que é esperado pela instituição. 
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Assim, o Curso de Formação do Ingressante (CFI), desenvolvido pela ESGC, 

possui este objetivo: o acolhimento aos novos servidores do TCE-RS para situá-

los no contexto da Instituição e da Administração Pública, conferindo, também, a 

preparação básica dos ingressantes, dotando-os das competências técnicas e 

comportamentais necessárias ao desempenho das atribuições do cargo ocupado. 

Estruturado como um ciclo de palestras e oficinas, o CFI pode ser desenvolvi-

do de maneira presencial ou na modalidade à distância (EAD). Sempre que hou-

ver 10 ingressantes ou mais em uma determinada turma do CFI, o curso ocorrerá 

na modalidade presencial por determinação expressa da resolução que instituiu o 

IntegraRH. Quando uma turma presencial ocorrer, os servidores recentemente 

ingressos que assistiram apenas à modalidade EAD poderão ser convidados para 

dela participar, tendo em vista o caráter mais integrador e a maior possibilidade 

de trocas oferecidas por essa modalidade. 

 

3.3.5 Processo de lotação dos servidores e acolhimento do setor 

Após a participação dos ingressantes no CFI, deve-se decidir em que local 

eles irão trabalhar. Esse processo de escolha depende de uma série de fatores a 

serem analisados pela Administração da Instituição, relacionando as vagas dispo-

níveis com as informações obtidas ao longo do IntegraRH.  

Quando a nomeação ocorre de maneira coletiva, ou seja, vários servidores 

são nomeados em um curto espaço de tempo para trabalhar junto ao TCE-RS, 

existe maior flexibilidade para contemplar as diferentes necessidades de cada 

uma das partes envolvidas no processo de alocação de pessoas. A Administração 

da Instituição, munida das informações a respeito das competências e preferên-

cias de cada ingressante e das unidades carentes de colaboradores, será respon-
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sável, então, por analisar as melhores possibilidades de lotação do grupo de in-

gressantes.  

Já no caso de uma nomeação individual, a vaga para a qual o colaborador se-

rá designado é definida, em geral, de acordo com a necessidade mais urgente da 

Instituição. 

Uma vez tomada a decisão sobre a lotação do ingressante, o gestor dessa 

área irá receber informações sobre a sua participação nas futuras etapas do Inte-

graRH. Orientações sobre o papel desse líder na integração e adaptação do novo 

servidor, bem como sobre a necessidade de indicação de um colega mais experi-

ente do setor para desempenhar o papel de mentor são o foco dessa interação. 

 

3.3.6 Mentoria 

Tal iniciativa consiste na atribuição da função de mentor a um determinado 

servidor do TCE-RS pela chefia de uma unidade de trabalho que recebeu um no-

vo servidor. O mentor é o colega que possui conhecimento técnico e experiência 

prática na atividade que o ingressante desempenhará, sendo, portanto, qualifica-

do para orientá-lo, estimulá-lo e acompanhá-lo no início de seu desenvolvimento 

profissional. 

Uma das primeiras etapas do Programa de Mentoria consiste em treinar os 

servidores indicados para o papel de mentor. Essa capacitação é atribuição da 

ESGC e é realizada com todos os mentores designados pela primeira vez para 

desempenhar tal função (Anexo V). 

O programa exige que sejam realizadas seis (06) reuniões oficiais de 

mentoria (uma por mês), sendo 03 de alinhamento (em que participam gestor, 

mentor e servidor ingressante) e 03 reuniões de mentoria (participam somente 
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mentor e servidor ingressante). Antes do encerramento de cada reunião o mentor 

combina com o ingressante as ações a serem executadas até a próxima reunião e 

avalia o andamento do processo de mentoria, verificando o desempenho de 

ambas as partes (mentor e mentorado). 

No que tange a sua postura, o mentor deverá estar disponível para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas ainda que fora do período das reuniões, 

para disponibilizar ao gestor e ao SRH informações gerais sobre o andamento do 

processo de integração, adaptação e desenvolvimento profissional do 

ingressante, preservando o sigilo sobre os detalhes das reuniões de Mentoria. 

Após o término do processo, o mentor pode solicitar pontuação junto ao SRH para 

utilizar na promoção de sua carreira no TCE-RS. 

3.3.7 Acompanhamento de Ingresso 

A Entrevista de Acompanhamento de Ingresso é realizada pelo SRH no inter-

valo entre o 4º e o 6º mês de trabalho do novo servidor no TCE-RS. Tanto o ges-

tor, quanto o ingressante são entrevistados separadamente para opinar sobre 

como o processo de ingresso na Instituição está ocorrendo.  

A entrevista é subsidiada por informações de um formulário eletrônico enviado 

previamente para o ingressante. Os instrumentos estão anexados a este trabalho 

(anexos VI e VII), e seus principais achados são descritos na seção resultados.  

A partir do feedback recebido, o SRH poderá, caso necessário, dar início a 

um trabalho de Assessoria em Gestão de Pessoas, acionando outras áreas do 

Tribunal (como o SPM e o responsável pela área na qual o ingressante está lota-

do, por exemplo), para melhor atender a situação encontrada. No momento da 

entrevista, ocorre, também, a devolutiva individual do relatório da ferramenta PDA 

para que o ingressante tenha um maior conhecimento das competências compor-
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tamentais identificadas e de suas possibilidades de desenvolvimento, tendo pos-

sibilidade de dialogar sobre o assunto. 

3.4 Embasamentos teórico 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a gestão estratégica de recursos hu-

manos, a gestão por competências e a gestão do capital intelectual são as pro-

postas básicas para ganho de vantagem competitiva e eficiência nas organiza-

ções. E é a partir dessa ótica de ênfase nas pessoas como fonte de sucesso or-

ganizacional que o IntegraRH foi concebido. 

Iniciar um novo trabalho em uma nova instituição, não significa, simplesmen-

te, trilhar uma nova rota, vestir um novo uniforme e usar um diferente crachá. A 

experiência de trabalhar em um novo local vai muito além dessas mudanças su-

perficiais implicadas na nova rotina do colaborador. O ingresso em um novo am-

biente provoca os mais variados sentimentos em quem ainda não sabe, exata-

mente, em que terreno está pisando. Há uma nova missão a respeitar, novas me-

tas a alcançar, novas funções a exercer, uma nova equipe e uma nova cultura 

organizacional às quais se adaptar. 

Nesse contexto, Chiavenato (2002) afirma que se faz necessário, por parte 

das instituições, um planejamento para a realização da integração e do forneci-

mento de informações essenciais sobre a organização para os novos colaborado-

res. Tal processo é definido por parte da literatura como socialização organizacio-

nal e consiste em “como melhor lidar e planejar o processo de integração, adap-

tação e aculturação de novos e antigos trabalhadores” (Borges & Albuquerque, 

2004). 

A socialização organizacional é um aspecto fundamental para o desenvolvi-

mento e disseminação da cultura organizacional de uma instituição (Galego de 
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Carvalho, 2008). Sendo um conjunto de valores compartilhados em uma determi-

nada instituição, a cultura organizacional tem implicações diretas na adoção de 

políticas de recursos humanos e sua assimilação é importante para a adaptação a 

um novo ambiente de trabalho. Conforme Robbins (2005):  

“Independentemente da qualidade do processo de recrutamento e seleção, os novos fun-
cionários ainda não estão totalmente doutrinados na cultura organizacional quando come-
çam a trabalhar na empresa. O pior, contudo, é que eles, por não estarem ainda familiari-
zados com a cultura, podem criar problemas em relação às convicções e costumes vigen-
tes na empresa. A organização precisa, por isso, ajudá-los a se adaptar à nova cultura. 

Esse processo de adaptação é chamado de socialização”. 
 

O IntegraRH tem como um de seus objetivos fomentar a socialização organi-

zacional por meio de diferentes ações. Dentre essas práticas, a recepção e aco-

lhimento do ingressante, a Mentoria e o CFI são as mais destacadas na integra-

ção e adaptação dos novos trabalhadores ao TCE-RS. Ao proporcionarem conta-

to com a cultura, a rotina e os colegas de trabalho desde o início de sua prática 

laboral na Instituição, elas ajudam o ingressante nesse momento delicado que 

ocasiona frequentemente sentimentos de isolamento e ansiedade. 

Já por gestão de desempenho, entende-se o processo de planejar, acompa-

nhar e avaliar o desempenho do empregado, além de todos os mecanismos que 

permitem a correção de possíveis falhas e inadequações no projeto traçado 

(Brandão & Guimarães, 2001). A implementação do Programa de Mentoria, a par-

tir do IntegraRH, almejou contribuir diretamente para a concretização de um mo-

delo mais amplo de gestão por desempenho, no qual diversos atores fornecem 

inputs para o processo. O mentor tem entre suas incumbências a de ajudar o ges-

tor de sua equipe no acompanhamento do servidor ingressante. Dessa forma, o 

mentor deve informar seu superior hierárquico sobre dificuldades de adaptação e 

de desempenho apresentadas pelo novo colega, de forma a auxiliar na avaliação 
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de Estágio Probatório (avaliação semestral realizada durante os três primeiros 

anos do servidor ingresso em um órgão público).  

Ter alguém mais próximo ao ingressante, que disponha de tempo para se de-

dicar a sua orientação e a escuta de seus anseios oferece uma oportunidade de 

resolver problemas e de superar dificuldades de maneira preventiva. Para o ges-

tor, a figura do mentor propicia tanto um alívio em sua carga de trabalho, uma vez 

que o mentor tem papel fundamental na integração e orientação do ingressante, 

como uma nova fonte de dados sobre o servidor a ser avaliado. 

Na atualidade, a gestão por competências é uma ferramenta importante para 

atrair e desenvolver trabalhadores, encontrar a pessoa mais adequada para de-

terminada posição na organização e para produzir o melhor resultado de um de-

terminado corpo funcional (Fernandes & Fleury, 2007; Draganidis & Mentzas, 

2006). Nesse sentido, o TCE-RS vem consolidando a gestão por competências na 

administração de seus recursos humanos. Um bom exemplo disso é a aprovação 

da Instrução Normativa nº 11 de 2014, posteriormente atualizada pela IN nº 04 de 

2016 (Anexo VII) a qual prevê os conhecimentos, habilidades e atitudes necessá-

rios para desempenhar cada função. Assim, a Instituição tem a possibilidade de 

identificar as áreas em que há necessidade de maior desenvolvimento e capacita-

ção de seu corpo funcional. A gestão por competências consiste justamente nis-

so: prever, avaliar e desenvolver as habilidades necessárias para atingir determi-

nada meta (Brandão & Guimarães, 2001).  

Nesse sentido, a Entrevista de Ingresso e a utilização da ferramenta PDA 

permitem conhecer as competências do ingressante para melhor o alocar dentre 

as vagas disponíveis no momento de seu ingresso. Após a lotação do servidor 

ingressante em sua unidade de trabalho definitiva, seu superior hierárquico imedi-



 

14 
 

ato recebe parte do relatório PDA para auxiliá-lo no comando do novo subordina-

do. Espera-se com isso fomentar a gestão por competências no órgão ao se iden-

tificar as potencialidades, os talentos e as necessidades de aperfeiçoamento dos 

trabalhadores. Esses procedimentos também auxiliam na alocação de pessoas, 

permitindo a avaliação da compatibilidade entre as competências exigidas para 

determinadas posições vagas no Tribunal e as competências comportamentais 

apresentadas pelo ingressante. 

Além do uso do PDA, outra prática que fortalece a gestão por competências, 

por meio da transmissão de competências comportamentais e técnicas, é o CFI. 

Durante algumas palestras ministradas nesse curso, são abordados temas relati-

vos à cultura e organização institucional, ao código de ética dos servidores públi-

cos do Estado e à postura a ser adotada no desenvolvimento dos trabalhos ine-

rentes à atividade de controle externo. Visa-se, dessa forma, que o processo de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento da força de trabalho, um dos cernes da ges-

tão por competências, ocorra já nos primeiros contatos entre o servidor e a Insti-

tuição. 

O capital intelectual de uma organização é um dos recursos mais valiosos pa-

ra o atingimento de seus objetivos e serve de base para a concretização de suas 

potencialidades futuras (Bontis, 1998). No modelo proposto por Skandia (como 

citado em Wiig, 1997), diferentes aspectos desse construto são enfatizados. No 

presente caso, daremos atenção ao Capital Humano e ao Capital Estrutural, os 

quais são foco de ações específicas do IntegraRH. O primeiro se refere às capa-

cidades e competências dos trabalhadores e pode ser desenvolvido por meio de 

capacitações e treinamentos. Já o segundo consiste em bases de informação e 
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conhecimento resultantes de atividades intelectuais e manuais, procedimentos 

operacionais padrão e códigos de conduta.  

Através da multiplicação do conhecimento definido nos documentos de gestão 

e das rotinas de trabalho dos setores, o Curso de Formação do Ingressante (CFI) 

e a Mentoria são práticas que ambicionam melhorar a propagação do Capital 

Humano e Estrutural do TCE-RS, sendo, portanto, instrumentos de gestão do co-

nhecimento e de manutenção do capital intelectual. Por gestão do conhecimento, 

entende-se o processo permanente de promoção e disseminação da produção de 

conhecimento organizacional para que as informações estejam disponíveis para 

atender às necessidades da instituição (Quintas, Lefrere & Jones, 1997). 

Outros estudos (Subramaniam & Youndt, 2005) propõem ainda que o Capital 

Intelectual de uma organização é também formado pelo Capital Social, o qual é 

criado, está disponível e é utilizado por meio das interações entre indivíduos. É 

por meio das redes de relações entre os diferentes sujeitos que formam a organi-

zação que esse aspecto do Capital Intelectual, o qual está correlacionado positi-

vamente com a inovação institucional, distribui e acumula conhecimento. É tam-

bém por meio dessas relações que os colaboradores satisfazem suas necessida-

des de sociabilidade e aprovação (Nahapiet & Sumantra, 1998). Acredita-se que a 

Mentoria, na medida em que facilita a integração do ingressante à equipe de tra-

balho, ajude no desenvolvimento do Capital Social e na integração dos ingressan-

tes do TCE-RS às equipes em que eles são inseridos.  

Assim, todas as práticas aqui descritas são embasadas na literatura específi-

ca sobre gestão de pessoas e em inúmeros casos de sucesso já relatados nas 

publicações dessa área de estudo. Isso nos chancela seu potencial de eficácia e 

de adequação aos fins propostos, explicitado no tópico dos Resultados.  



 

16 
 

4. Método e Resultados 

4.1 Método 

4.1.1 Instrumentos 

Os dados aqui apresentados são oriundos da aplicação de dois questionários 

estruturados diferentes (um para os ingressantes e um para os gestores) os quais 

foram preenchidos no momento do agendamento do Acompanhamento de In-

gresso. Nesse acompanhamento, vários aspectos do IntegraRH são avaliados, 

tanto por meio de entrevista, quanto através desses questionários.  

Um link para esse instrumento de acompanhamento (o qual é respondido on-

line) junto com as instruções para o seu preenchimento é enviado para o e-mail 

de cada um dos ingressantes e de seus gestores após o agendamento de sua 

entrevista de acompanhamento. Todo o suporte para o preenchimento das ques-

tões é dado pelos servidores do SRH.  

A partir da análise dos dados coletados, o necessário feedback das eventuais 

falhas e das oportunidades de melhoria do programa podem ser avaliadas. Esses 

instrumentos são, portanto, ferramentas importantes de retroalimentação do pro-

cesso de melhoria contínua do IntegraRH. 

4.1.2 Caracterização dos participantes 

Desde o começo de 2014, ano em que a reestruturação do Programa de Pre-

paração do Ingressante começou a ser desenvolvida, 115 ingressantes e 51 ges-

tores responderam aos questionários de Acompanhamento de Ingresso.  

Os gestores entrevistados foram responsáveis pelos acompanhamentos de 

106 ingressantes. Os principais dados de caracterização dos ingressantes estão 

expostos na Tabela 2. 

TABELA 2. INFORMAÇÕES DOS INGRESSANTES DOS ANOS DE 2014 E 2015. 
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Sexo 
 Homens Mulheres Total 
n 72 43 115 
% 62,6 37,4 100 
Cargo    
 OCE2 APE3 Total 
n 68 47 115 
% 59,1     40,9 100 
Idade Média 30,7 anos 

 

4.2 Resultados 

Os resultados serão apresentados conforme a categoria dos respondentes 

(ingressantes ou gestores) e a área do IntegraRH avaliada. As respostas discursi-

vas (abertas) foram categorizadas em termos de similaridade temática para que 

as questões mais prementes de cada tópico fossem realçadas. Algumas dessas 

manifestações serão transcritas ao longo dessa seção, enquanto que a totalidade 

desse tipo de resposta será apresentada, de forma categorizada, nos Anexos IX 

e X.  

Chamamos atenção para o fato de que os dados representados nos gráficos 

são apresentados em distribuição percentual das respostas dos servidores. Além 

disso, enfatizamos que quando os índices gerais de satisfação ou insatisfação 

forem apresentados, eles serão produto da soma das respostas “satisfeito” e 

“muito satisfeito” para o primeiro, e “insatisfeito” e “muito insatisfeito” para o últi-

mo.  

Ainda que não se disponha de avaliações formais no âmbito do TCE-RS para 

fins de comparação desses conceitos antes e após a implantação do IntegraRH, 

os resultados aqui apresentados indicam que o programa é um caso inovador 

                                              
2 Oficial de Controle Externo (OCE) é um cargo de nível médio do TCE-RS. 
3 Auditor Público Externo é uma carreira de nível superior que abrange as seguintes formações acadêmicas – 
Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Contábeis, Arquitetura, Engenharia Civil, Ad-
ministração de Empresas e Tecnologia da Informação. 
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bem-sucedido na área de gestão de pessoas. O alto percentual de satisfação dos 

ingressantes com o programa (92,2%) é um bom exemplo disso. 

4.2.1 Acolhimento inicial e orientação 

Os índices de satisfação dos ingressantes em relação às orientações (90,9%), 

ao acolhimento (97,7%) e ao recebimento de suas documentações (97,3%) foram 

muito elevados, sugerindo que tais práticas - as primeiras no contato entre o novo 

colaborador e o TCE-RS - estão adequadas às suas finalidades. Nesse sentido, 

também muito positivas foram as avaliações da atuação do SPM e do SRH no 

processo de ingresso: 90,9% de satisfação com a marcação e com a pontualidade 

das perícias médicas e 95,7% com a entrevista de ingresso. 

“Gostaria apenas de comentar que os setores Serviço de Pessoal e CPM são o primeiro 
contato entre o ingressante e o Tribunal, motivo pelo qual são de extrema importância na 

impressão que o candidato tem do Clima Organizacional. E, para mim, esta foi das melho-
res: servidores motivados, comprometidos, educados. Situação que me chamou atenção, 

positivamente, foi a presença de servidores antigos ainda muito motivados, engajados 
com a Missão Institucional, a exemplo do APE (...), meu primeiro entrevistador. 

(...)”[Ingressante] 
 

Os dados até aqui relatados são apresentados na Tabela 3 de forma que a 

distribuição percentual das respostas possa ser analisada em sua completude. 

Nota-se que existem poucas avaliações “Insatisfeito” e nenhuma “Muito Insatisfei-

to”, demonstrando a adequação das medidas adotadas. Na análise das respostas 

qualitativas também houve um número pouco significativo de críticas em relação a 

esses procedimentos de acolhimento inicial. 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS AVALIAÇÕES DAS PRIMEIRAS FASES DO ACOLHIMENTO DO 

INGRESSANTE. 

 
Acolhimento Orientações 

Recebimento 
Documentação 

Marcação 
Perícias 

Pontualidade 
Perícias 

Entrevista 
de Ingresso 

Muito 
Insatisfeito 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

Insatisfeito 2,3 0,0 0,9 2,3 2,3 1,7 

Indiferente 0,0 9,1 1,7 6,8 6,8 2,6 

Satisfeito 18,2 34,1 24,3 13,6 22,7 29,6 

Muito 
Satisfeito 

79,5 56,8 73,0 77,3 68,2 66,1 
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4.2.2 Curso de Formação de Ingressantes 

Por ser uma etapa obrigatória do IntegraRH desde a reformulação do Pro-

grama de Preparação do Ingressante, todos os ingressantes do TCE-RS partici-

param do CFI, seja na modalidade presencial, seja na modalidade à distância. 

Dos aspectos avaliados pelos ingressantes, destacamos os seguintes: conheci-

mento do Sistema de Gestão, conhecimentos técnico-funcionais, conhecimento 

sobre o TCE-RS, adequação do método utilizado.  

Nesses quesitos, houve diferenças relevantes entre as avaliações dos partici-

pantes da modalidade EAD e presencial. À exceção do item relativo ao sistema 

SESUITE, em todas as demais análises pode-se constatar uma diferença signifi-

cativa entre as duas modalidades de curso oferecidas. 

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS AVALIAÇÕES DO CFI: 
 

SESUITE Conh Tec-Func Conh TCE-RS Método Adequa-
do 

 EAD Presencial EAD Presencial EAD Presencial EAD Presencial 

Discordo Plenamente 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Discordo 11,1 9,4 11,1 5,9 0,0 0,0 22,2 11,8 
Não concordo, nem dis-
cordo 

33,3 28,1 33,3 8,8 33,3 5,9 33,3 20,6 

Concordo 44,4 34,4 44,4 50,0 44,4 52,9 22,2 32,4 

Concordo Plenamente 11,1 21,9 11,1 35,3 22,2 41,2 22,2 35,3 

Agrupamento         

Discordo 11,1 15,6 11,1 5,9 0,0 0,0 22,2 11,8 

Concordo 55,6 56,3 55,6 85,3 66,7 94,1 44,4 67,6 

 

A predileção dos ingressantes pelo curso presencial também pode ser com-

provada a partir da análise das respostas discursivas, nas quais diversas críticas 

e sugestões ao CFI foram traçadas. Grande parte das críticas foi direcionada para 

a limitação da modalidade à distância frente à presencial. Entre 2014 e 2016, fo-

ram 115 ingressos na Instituição o que gerou uma intensa troca de experiências 
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entre os novos colaboradores, levando aqueles que não tiveram a oportunidade 

de participar de um CFI presencial perceberem tal diferença.  

“Acho a diferença entre o EAD e o Presencial muito grande. Por exemplo, os ingressantes 
anteriores a mim tiveram vários dias de palestras. No meu caso tive que apenas visualizar 

os power-points das palestras, em que achei resumido demais”. [Ingressante] 
 
“Fiz o curso EAD para os ingressantes. Achei que tal curso não condiz com o curso minis-

trado pessoalmente, sendo que deveria ser aprimorado”. [Ingressante] 
 

Além das críticas, diversas sugestões foram feitas. Entre elas, destacamos a 

ampliação dos cursos na modalidade EAD, adaptação do foco das palestras mi-

nistradas no curso de preparação, apresentação mais ampla das atividades roti-

neiras de cada setor do tribunal, necessidade de melhor organização do conteúdo 

a ser transmitido e maior veiculação de conteúdo prático para os ingressantes.  

“Poderia envolver maior conteúdo prático, principalmente para conhecimento dos sistemas 
utilizados dentro do TCE, pois apenas o conhecimento teórico nestes pontos, acaba se 

perdendo ao longo do curso, e o efetivo aprendizado se dá durante o próprio uso destes 
sistemas”. [Ingressante] 

 

“Uma visita guiada a todos os setores da casa, incluindo os gabinetes”. [Ingressante] 

 

Diversas são as oportunidades em que o novo servidor começa a trabalhar 

sozinho na Instituição, ou com alguns poucos colegas, o que torna demasiada-

mente custosa a organização de um CFI presencial. Portanto, uma vez que a utili-

zação da modalidade à distância é inevitável, faz-se necessário torná-la o mais 

atraente possível para o seu público. E é justamente isso que a ESGC vem fa-

zendo desde o começo do ano de 2016: uma reformulação do ambiente e do con-

teúdo virtual do CFI para melhor atender às necessidades dos ingressantes. Pro-

va disso é o fato de que algumas áreas do TCE-RS já foram convidadas para gra-

var novos conteúdos a serem veiculados nessa plataforma visando a esse fim. 

Uma sugestão muito frequente entre os novos colaboradores era que se fi-

zesse uma visita guiada pelos diferentes setores do TCE-RS para favorecer a 



 

21 
 

compreensão da estrutura e do funcionamento dessa Instituição. Tal ação tam-

bém está em fase de implantação e estará disponível nos próximos ingressos que 

venham a ocorrer.  

4.2.3 Processo de Lotação 

O gráfico 1 ilustra os resultados referentes à avaliação dos ingressantes sobre 

o seu local de lotação e sobre o processo de sua lotação. Dentre todos os resul-

tados obtidos no IntegraRH, o Processo de Lotação tem menor pontuação, mes-

mo assim, resulta em um índice de satisfação geral (79,1%) bastante satisfatório. 

Tal impacto de percepção pode ser atribuído à diversidade de métodos adotados 

e à necessidade de espera na definição da vaga a ser preenchida, em função dos 

procedimentos formais e legais. 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS AVALIAÇÕES DO PROCESSO DE LOTAÇÃO: 

 
 
Entre 2014 e 2015, diversos métodos foram adotados para alocar os novos 

servidores do TCE-RS. Quando os servidores entravam em exercício de maneira 

coletiva, houve a possibilidade de expor aos novos colaboradores as áreas da 

Instituição nas quais havia vagas a serem ocupadas para tentar compatibilizar as 

preferências individuais com as organizacionais. Nos casos de ingressos individu-

ais ou em grupos pequenos, não existia margem para esse tipo de procedimento, 
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restando a decisão de lotação exclusivamente à Administração do TCE-RS. Essa 

heterogeneidade de realidades, combinada com a natural troca de informação e 

experiências entre os novos colaboradores, pode impactar na visão dos servido-

res ingressantes. Além disso, considerando a realidade pública e as necessidades 

da Instituição, nem sempre as predileções dos ingressantes, nos casos em que foi 

possível oferecer diferentes oportunidades de vagas, puderam ser atendidas, 

ocasionando – eventualmente - sentimentos de frustração. 

A necessidade de um maior prazo institucional para a definição do local de lo-

tação dos ingressantes foi outro aspecto realçado nas respostas discursivas. Em 

alguns casos, após o final do CFI, os novos servidores desenvolveram atividades 

práticas em setores – que não os da lotação definitiva - a título de treinamento. 

Considerando que o TCE-RS tem sede em 10 municípios gaúchos, havia, durante 

esse período, uma expectativa de contemplação do interesse do ingressante em 

relação a sua cidade/setor de preferência, o que pode gerar ansiedade, principal-

mente quando há perspectiva de impacto, não só profissional, como pessoal des-

se indivíduo. 

É importante ressaltar os diversos procedimentos administrativos que devem 

ser adotados pela Administração do TCE-RS antes de definir o local de lotação de 

um novo servidor. Sempre que existe uma nova vaga no Tribunal, é necessário, 

por força de normativas internas da Instituição, que se ofereçam oficialmente tais 

possibilidades para os servidores que já trabalham na organização, antes de pre-

enchê-la com um ingressante. Essa oferta demanda tempo (tendo em vista o rito 

burocrático previsto) o que, por vezes, ocasiona ansiedade nos servidores envol-

vidos no processo. 
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“Creio que se as lotações fossem definidas com maior antecedência, seria muito válido treinamen-
tos específicos para os ingressantes que seriam lotados para exercer a atividade fim, e o mesmo 

para aqueles que exerceriam atividades meio”. [Ingressante] 

 

Apesar das ressalvas feitas à espera durante o processo de escolha da lota-

ção dos novos colaboradores, deve-se enfatizar o elevado nível de satisfação 

com a definição do seu local de trabalho (90,4%). A partir da análise desses resul-

tados, concluímos que, mesmo não atingindo 100% de satisfação, o processo de 

alocação de ingressantes, bem como o de integração ao novo ambiente de traba-

lho, estão adequados aos fins a que se propõem. Isso não quer dizer, no entanto, 

que as críticas realizadas não possibilitem novas oportunidades de melhoria, po-

rém, a natureza pública do TCE-RS e as necessidades legais de atendimento de 

sua missão e metas obrigam o preenchimento de vagas nas diversas sedes e se-

tores, podendo ocasionar insatisfação do servidor ingressante que possuísse ou-

tra preferência. 

Frente a esses relatos, desde o começo de 2016, a Supervisão de Gestão de 

Pessoas e a ESGC vêm trabalhando junto às Diretorias da Instituição para melho-

rar o fluxo do processo de lotação dos ingressantes. O ideal a ser atingido é o de 

que esse novo servidor já saiba, antes mesmo de começar o CFI, onde ele traba-

lhará. O objetivo com tal prática é não só facilitar a organização do ingressante, 

como também auxiliá-lo no processo de decisão de ingressar ou não no TCE-RS. 

Além disso, estão sempre disponíveis recursos de manifestação de interesse 

em troca de setor, bem como disponibilização de oportunidades vagas, para que 

se atinja uma maior satisfação com o local de trabalho. 

4.2.4 Mentoria 

A média de reuniões de mentoria realizadas até o momento do Acompanha-

mento do Ingresso foi de 3,27. Essa prática prevê a realização de uma reunião 
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por mês entre mentor e mentorado. A estratificação dos dados colhidos demons-

tra que 60,87% dos ingressantes haviam participado de três (3) ou mais reuniões 

de Mentoria até o acompanhamento. Como o Acompanhamento de Ingresso é 

realizado entre o quarto e o sexto mês de ingresso do servidor no TCE-RS, pode-

se inferir, a partir da análise das medidas aqui apresentadas, que o método pro-

posto é adequado e tem sido seguido pelos diferentes atores envolvidos no pro-

cesso.  

“Funcionam como marcos de planejamento e acompanhamento, momentos para sair da rotina e 
olhar o trabalho de fora.” [Ingressante] 

 

A partir de algumas observações dos iniciais dos ingressantes e o posterior 

desenvolvimento de melhores mecanismos de controle (como workflow e siste-

mas de registro), conclui-se que foi acertada a decisão do TCE-RS de adotar um 

programa de Mentoria com maior formalismo visando ao controle de sua eficácia, 

mesmo que também existam vantagens nos modelos informais de Mentoria (Kram 

& Isabella, 1985; Ragins & Cotton,1999). Considerando a natureza pública e o 

porte do TCE-RS, não se vislumbram meios de assegurar a adoção de um pro-

cesso dessa natureza, sem certa estruturação. Como a Mentoria aqui vislumbrada 

é ampla e atinge a todos os ingressantes (115 nos últimos dois anos) a sua for-

malização é a garantia da eficácia. Tal conjuntura também destacou a importância 

do Acompanhamento de Ingresso para detectar e corrigir, quando necessário, 

desvios que possam ocorrer durante a ambientação do novo servidor.  

Na avaliação dos ingressantes, a Mentoria está atendendo às suas necessi-

dades de integração (87,9%) e desenvolvimento profissional (83,2%), bem como 

o mentor deu orientações aos ingressantes sobre os documentos de gestão da 

Instituição (85%). Essa última avaliação é de especial relevância, pois é uma me-

dida indireta da promoção do Capital Intelectual do Tribunal.  
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GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS AVALIAÇÕES DOS INGRESSANTES SOBRE A MENTORIA: 

 
 

Com base nos dados apresentados no gráfico acima, pode-se concluir que, 

na visão dos ingressantes, o programa de Mentoria vem atingindo seus objetivos 

primordiais: integração do novo servidor ao ambiente de trabalho e manutenção e 

promoção do Capital Intelectual do TCE-RS. Nas respostas discursivas também é 

possível averiguar a satisfação do público-alvo. 

“A mentoria é um ótimo programa pois sabemos a quem recorrer, quem é o nosso ponto de refe-
rência”.[Ingressante] 

 
“O processo é interessante, principalmente na questão de integração ao restante da equipe e aos 

procedimentos que devem ser adotados na prática das atividades”.[Ingressante] 
 

Foi solicitado, ainda, que os gestores das áreas que recepcionaram os in-

gressantes avaliassem a Mentoria, escolhendo uma nota de zero (0) a dez (10) 

para o programa. A média dessas avaliações atingiu a nota de 7,7.  

Nas questões qualitativas, os gestores ressaltaram a integração proporciona-

da, o conhecimento transmitido e o auxílio ao líder que tal prática fomenta. Tam-

bém foram dadas algumas sugestões como o compartilhamento do papel de men-

tor entre diferentes servidores (uma vez que nem todos os colaboradores domi-

nam todas as tarefas a serem ensinadas) e a diminuição do número de reuniões 

previstas. Essa última proposição, que foi referida em diversos acompanhamentos 

realizados no ano de 2014, provocou a reformulação da estrutura original do pro-

grama (que previa 9 reuniões entre mentor e ingressante, dentre as quais três em 
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que o gestor deveria estar presente) para o adequar à realidade dos setores. A 

partir do começo de 2015, apenas seis reuniões formais de mentoria passaram a 

ser exigidas, o que diminuiu muito o número de críticas a esse tópico (em 2015, 

apenas um gestor avaliou negativamente a frequência com as reuniões são reali-

zadas). 

“Acredito que o processo de Mentoria auxilia o Ingressante, tanto no aspecto técnico quanto no 
comportamental, pois nas reuniões são debatidos diversos assuntos, feitas recomendações, orien-

tações,... Isto também é importante para o setor que ganha com este processo, pois o servidor 
tende a ser mais produtivo e ficar mais integrado no grupo e no TCE.” [Gestor] 

 
“A mentoria auxilia o servidor ingressante na adaptação das novas tarefas que devem ser desen-
volvidas. O auditor, antigamente, ficava "perdido" nas auditorias iniciais, pois não encontrava um 
suporte adequado para o desenvolvimento de suas atividades. Neste aspecto a Mentoria é efeti-

va”. [Gestor] 
 

A delegação da responsabilidade de acolhimento e ensino do ingressante pa-

ra o mentor também foi destacada pelos gestores como aspecto positivo, pois deu 

mais liberdade de atuação para os líderes, os quais não precisam mais se preo-

cupar em acompanhar constantemente o novo servidor. 

“Considero um programa interessante em implantação no TCE. Acho que dá segurança ao Ingres-
sante na medida que sabe que há um colega especificamente escolhido para o auxiliar no proces-
so de adaptação ao serviço e ao Setor, e que pode contar com esse colega para dirimir suas dúvi-

das normais quando do ingresso em uma nova instituição. Para o Gestor também é importante, 
pois este muitas vezes não tem o tempo adequado para receber com a atenção um novo colega.” 

[Gestor] 
 

Em outubro de 2014, o TCE-RS recebeu a auditoria externa de manutenção 

da certificação ISO 9001:2008, a qual ocorre periodicamente e é realizada pela 

empresa BSI (British Standards Institution). A Auditora Líder destacou, na sua 

apresentação dos resultados, a criação da figura do mentor como um dos pontos 

fortes da Instituição, pois auxilia no treinamento aos iniciantes e também pode ser 

utilizado como meio de validação dos documentos estabelecidos para os proces-

sos.  
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4.2.5 Ferramenta PDA 

Na tabela abaixo, pode-se vislumbrar a avaliação dos gestores sobre diferen-

tes aspectos do PDA: 

TABELA 5  - EM RELAÇÃO À FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PERFIL COMPORTAMENTAL PDA - AVALIA-

ÇÃO DOS GESTORES 

 

Informações são de 
fácil entendimento 

É útil para conhe-
cer melhor o ser-

vidor 

Levo em considera-
ção as informações  

Auxilia na 
Gestão de 
Pessoas 

Discordo Totalmen-
te 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Discordo 0,0 2,7 0,0 0,0 

Não Concordo, 
Nem discordo 

13,5 18,9 32,4 21,6 

Concordo 54,1 45,9 40,5 48,6 
Concordo Total-
mente 

32,4 32,4 27,0 29,7 

 

Como evidenciado, os gestores avaliaram positivamente a ferramenta PDA e 

consideram, em sua maioria (78,4%), que ela auxilia no processo de Gestão de 

Pessoas. As respostas qualitativas vieram ao encontro da avaliação quantitativa, 

ressaltando a ajuda proporcionada pela ferramenta na lida com os servidores. 

“Trazem informações fundamentais para o dia a dia da unidade. Tem sido útil principal-
mente em relação aos colegas contemplados pela ferramenta. Em relação aos mais anti-

gos são mais de 10 anos de convivência fator que facilita a relação com os cole-
gas”.[Gestor] 

 
“A aderência entre o diagnóstico e a realidade é impressionante. Se constitui em instrumento 

de grande valia para o gestor que está recebendo ingressantes”.[Gestor]. 
 

Em 2015, um mapeamento de todo o TCE-RS, ou seja, a aplicação da ferra-

menta para todos os servidores e não apenas para os ingressantes, começou a 

ser realizado. Considerando que a utilização da ferramenta é facultativa (tanto 

pelo gestor, quanto pelo servidor), foram realizadas visitas a cada um dos setores 

da Instituição para conscientizar gestores e servidores sobre o PDA, seus recur-

sos e benefícios. Dessa forma, a partir do envio aos gestores dos relatórios PDAs 

de todos os interessados de sua equipe, propiciou-se a disseminação de conhe-

cimentos que podem melhorar a gestão de pessoas no setor.  
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5. Conclusão 

O IntegraRH tem sido adotado há pouco mais de dois anos no TCE-RS e re-

sultados significativos já podem ser observados. Prova disso são todas as análi-

ses apresentadas nesse caso que corroboram a opinião de que este programa 

tem contribuído muito para o acolhimento, integração e valorização dos ingres-

santes do Tribunal.  

De uma maneira geral, os ingressantes avaliaram todos os aspectos do Inte-

graRH de forma bastante positiva, demonstrando sua satisfação com o seu pro-

cesso de ingresso e integração ao TCE-RS. Tal feedback positivo, proveniente do 

público-alvo desse programa, aponta para a coesão de suas práticas com os ob-

jetivos almejados. Diversos relatos revelam sentimentos de valorização dos in-

gressantes por serem recebidos com tanta organização e zelo, o que, acredita-se, 

tem impacto benéfico sobre sua motivação. 

 Os gestores, por outro lado, são favorecidos pelo suporte dados pelas dife-

rentes áreas envolvidas no IntegraRH desde a nomeação do ingressante até a 

sua efetiva lotação no setor. Da maneira como hoje está estruturado, o programa 

garante ao gestor que todo o ingressante que em sua equipe ingressar terá co-

nhecimentos mínimos do funcionamento do TCE-RS e que será acompanhado 

por um mentor responsável pela sua integração à equipe e às atividades desen-

volvidas. 

Em decorrência da situação financeira e orçamentária em que se encontra 

atualmente o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, houve uma redução dos 

ingressos de novos servidores no Tribunal a partir do segundo semestre de 2015. 
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Em 2016, por exemplo, apenas 10 ingressantes começaram a trabalhar no Tribu-

nal, uma queda significativa frente aos anos anteriores. 

Apesar dessa conjuntura diminuir a frequência com que são realizadas as di-

versas ações aqui previstas, ela também oportuniza a chance de efetuar as mu-

danças e aprimoramentos necessários no IntegraRH para aperfeiçoar a recepção 

dos futuros ingressantes da Instituição. E é a isso, conforme já demonstrado ao 

longo desse caso, que as diversas áreas que trabalham em conjunto nesse pro-

grama vêm se dedicando no ano de 2016. A reestruturação da modalidade EAD 

do CFI e do fluxo de decisão da lotação dos ingressantes são bons exemplos 

dessas mudanças necessárias que já estão em curso. Tal característica de de-

senvolvimento de melhorias contínuas nos processos de trabalho do programa 

está em consonância com as Diretrizes Institucionais do TCE-RS e o auxilia na 

consecução de seus objetivos sempre levando em consideração a busca do uso 

eficiente e responsável dos seus recursos. 

Concluímos, portanto, a partir da análise de todo o material aqui apresentado, 

que o IntegraRH é uma prática inovadora no TCE-RS e que está alcançando seus 

objetivos e se aprimorando de acordo com as oportunidades de melhoria identifi-

cadas. Assim, resta claro que o programa é exemplo de boa prática em Gestão de 

Pessoas na Administração Pública e que se tornou programa perene na realidade 

organizacional do Tribunal. 
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