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1. JUSTIFICATIVA 

 Em uma sociedade cada vez mais complexa, com um senso de cidadania ampliado e 

com maior acesso à informação, urge a necessidade da Administração Pública buscar 

desenvolver novas estratégias e ferramentas no sentido de maximizar a eficiência e eficácia 

dos seus processos de trabalho e apresentar um melhor desempenho nos serviços oferecidos.  

 Visando atender os anseios desse público cada vez mais exigente, no caso a 

comunidade universitária, surge um dos maiores desafios na gestão de pessoas no serviço 

público, a necessidade de prestação de serviços cada vez mais dinâmicos, ágeis, seguros. Para 

tal fim, a UFPB fez uso da tecnologia da informação, implantando o Sistema Integrado de 

Planejamento e de Recursos Humanos (SIGRH). Trata de sistema de informação (SI) na área 

de Gestão de Pessoas que oferece uma gama de serviços informatizados.  

  Afora o sistema e suas funcionalidades, precisamos conhecer a realidade 

organizacional em que ele foi inserido para se compreender a influência exercida pelas 

origens da formação cultural nesse processo. 

De acordo com Srour (2000, p. 137) ressurge no Brasil um velho traço cultural social 

conhecido como “formalismo”. “Trata-se de uma clara dissociação entre o discurso e a 

prática; o enunciado e o vivido; o país legal e o país real; os códigos formalizados de conduta 

e os expedientes espertos do dia-a-dia; as declarações de boas intenções e o cinismo dos 

arranjos de conveniência”.  

Colabora para viabilidade desse estudo, o fato do pesquisador estar diretamente 

envolvido no planejamento e execução das ações de gestão pessoas, o que facilita o acesso a 

dados importantes à pesquisa, como relatórios gerenciais, solicitações eletrônicas de 

avaliação, dente outros.  

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

No sentido de atender a demanda do público cada vez mais exigente, bem como 

buscando se adequar ao contexto mundial de utilização de Sistemas se informação como 

instrumento de Gestão de Pessoas, a implantação do Sistema Integrado de Planejamento e de 

Recursos Humanos (SIGRH) tem despertado interesses em gestores de vários órgãos públicos 



federais, devido o referido sistema ter se mostrado ser um instrumento apto a interferir 

consideravelmente na capacidade produtiva das organizações, haja vista automatizar os 

procedimentos de recursos humanos como: marcação e alteração de férias, cálculos de 

aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de 

frequência, concursos, capacitações, atendimentos online, serviços e requerimentos de toda 

ordem, registros funcionais, relatórios de Recursos Humanos, dentre outros. 

A utilização da Tecnologia da Informação, com suas constantes inovações, tem 

acarretado mudanças significativas nas ações de Gestão de Pessoas e nas formas pelas quais 

os serviços são prestadas/oferecidas aos seus clientes. Mudanças estas que tiveram reflexos 

em como as operações de serviços são gerenciadas, gerando rejeições e acomodações versus 

enfrentamento e aprendizagem por parte dos Agentes de Gestão de Pessoas da Progep/UFPB.  

 Não diferente com a aquisição e implantação do SIGRH, a utilização de Sistemas de 

Informação na área de Gestão de Pessoas tem sido uma alternativa que a cada dia se torna 

mais uma constante na atuação de gestão por processo.  

Assim, o ponto de partida desta pesquisa aflorou da busca do pesquisador na resolução 

de problemas vivenciado no seu cotidiano gerencial, por meio do estudo da cultura 

organizacional desde antes da implantação do SIGRH, passando pelas implantações dos 

módulos até as perspectivas de implantação total do sistema.  

A automação dos serviços da área de gestão de pessoas visa adaptação da 

Administração Pública a nova realidade trazida pelas tecnologias da informação, no sentido 

de dar maior agilidade, eficiência, segurança nas informações, além de possibilitar que 

serviços que possam estar a disposição da comunidade universitária e das partes interessadas a 

qualquer momento, 24 horas por 7 dias da semana.      

Outro motivo importante da pesquisa é a identificação dos fatores de resistência aos 

serviços do SIGRH e a persistência na cultura organizacional da busca por serviços de caráter 

pessoal ou por meio de processos administrativos protocolados. Inclusive a questão de 

pesquisa será: identificar os fatores de resistência aos serviços de gestão de pessoas através do 

SIGRH e as ações de aprendizagem e persistência, visando a busca por processos que 

atendam as necessidades gerenciais. 



Ademais, considerável aspecto da pesquisa é o conhecimento aprofundado das 

potencialidades dos serviços do SIGRH e a disseminação do mesmo, dando uma contribuição 

imprescindível para a comunidade universitária.  

A reflexão das informações (críticas e elogios) advindas da constante interlocução com 

os atores que usam o SIGRH, é outro importante fator que contribui para o aperfeiçoamento 

do sistema como ferramenta de gestão de pessoa dentro da UFPB.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  

• Analisar e identificar os fatores de resistência aos serviços oferecidos pelo SIGRH e a 

aprendizagem e persistência na superação por serviços que atendam as necessidades 

gerenciais.  

 

3.2. ESPECÍFICOS  

• Conhecer o processo histórico de prestação de serviços na área de gestão de pessoas e 

a formação da cultura organizacional na Progep/UFPB. 

• Analisar a forma como os serviços da área de gestão de pessoas eram prestados antes 

da implantação do SIGRH. 

• Conhecer e disseminar as potencialidades, competências e funcionalidades do SIGRH. 

• Analisar a forma como os serviços da área de gestão de pessoas estão sendo prestados 

com a implantação do SIGRH. 

• Alicerçados pelo SIGRH, identificar quais seriam os impactos na cultura da 

aprendizagem com a utilização da Gestão por Processos por parte da Progep/UFPB. 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo Gil ( 1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. Assim, podemos afirmar que a pesquisa é uma atividade voltada para a solução 

de problemas, através do emprego de procedimentos científicos.   



A metodologia a ser aplicada em determinada pesquisa depende do que será estudado, 

do seu objeto a ser estudado, sua natureza e os objetivos traçados. Tendo em vista que o 

objeto a ser estudado está inserido na área de Ciências Sociais, é de bom alvitre que o 

pesquisador busque compreender os fenômenos e que os resultados sejam aplicados na 

solução dos problemas concretamente. 

Natureza da pesquisa 

Observando que uma pesquisa com abordagem quali-quantativa possibilita ao 

pesquisador conhecer com maior profundidade os fenômenos sociais vivenciados, 

considerando uma relação dinâmica entre o mundo  real e o sujeito, inclusive no ambiente de 

trabalho, se torna mais adequada com fins propostos pelo estudo. 

A referida pesquisa tem caráter descritivo e exploratória, pois terá como base dados 

levantados a partir de características dos sujeitos e da documentação encontrada, 

questionando entendimentos e comportamentos dos indivíduos envolvidos.  

Delineamento da pesquisa 

 Esta pesquisa será desenvolvida em três etapas: primeiramente será levantada as fontes 

bibliográficas através de consulta em autores que tratem da matéria objeto do estudo, e de 

forma complementar, serão investigadas fontes documentais da instituição disponíveis no 

Núcleo de Documentação e Informação – NDPI/UFPB e/ou em outras fontes institucionais. 

 A segunda etapa da pesquisa será composta de entrevistas com servidores que operam 

o SIGRH na Progep, tais como: Central de Atendimento ao Servidor, Assessoria Técnica e de 

Planejamento, Divisão de Cadastro e Pagamento de Servidores, Divisão de Legislação e 

Controle de Processos, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, Divisão de Educação e 

Capacitação Profissional, Divisão de Planejamento de Carreira, Divisão de Gestão de 

Desempenho.  

Já na terceira etapa, já com os dados levantados, será realizada a análise do conteúdo, 

visando identificar os elementos mais significativos do que será expresso de forma escrita e 

compreender os sentidos implícitos que evidenciaram a opinião dos respondentes em relação 

ao objeto da pesquisa. 

CAMPO EMPÍRICO – HU SISTEMA DE GESTÃO 



Universo e Amostra 

A investigação será realizada no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(Progep) da Universidade Federal da Paraíba e terá como amostra os servidores da Progep 

relacionados com os processos de trabalho do SIGRH e com os seus Agentes de Gestão de 

Pessoas. 

FONTES DE INVESTIGAÇÃO – SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO E BDTD  DA 

CAPES 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1. Sistemas de Informação e Gestão por Processo 

Segundo De Sordi (2012, p. 7) “o SI trata dados, seja criando, alterando, excluindo ou 

simplesmente lendo-os. Da análise dos dados, pode-se gerar a informação que apresenta o 

maior potencial de agregação de valor às organizações”.     

Tal instrumento leva a repensar, reformular e reestruturar os processos de gestão de 

pessoas, na medida em que a utilização do SIGRH pode alavancar a qualidade dos serviços 

prestados, agregar valor, bem como reduzir custos e aumentar a eficiência nas respostas as 

demandas dos clientes, senão vejamos:   

[...] gestão por processos está correlacionada aos aspectos principais da operação do 

negócio e apresenta grande potencial para agregação de valor e alavancagem do 

negócio.Isso ocorre devido às exigências da abordagem administrativa da gestão por 

processos (DE SORDI, 2012, p. 17). 

    Segundo Chiavenato (2010, p. 509), “O sistema de informação gerencial (SIG) é um 

sistema planejado para obter, processar, organizar, armazenar e disseminar a informação, de 

modo a permitir a tomada de decisões eficazes pelos gerentes de linha de envolvidos”. 

Ademais, a gestão por processos de serviços de gestão de pessoas, por meio SIGRH, 

propicia expressivos benefícios e vantagens. Essa afirmativa pode ser amparada por 

Mascarenhas (2004, p.36), pois esses benefícios serão advindos de: 

• Economia de custos ou diminuição do trabalho administrativo - Por meio da 

automatização de processos, a área de RH tem necessidade de menos pessoal, 

considerada a razão RH/staff total da empresa. 



• Maior eficiência na resposta aos funcionários - Devido o acesso permanente é 

possível dos funcionários administrarem diretamente seu relacionamento com a 

empresa em questões de RH.   

• Ampliação dos serviços estratégicos – possibilita a concentração da área atividades 

estratégicas, bem como a operacionalização de serviços on-line inovadores que 

aumentam a percepção positiva em relação à área.  

Saliente-se, ainda, que o mapeamento de processos aliado a um sistemas de 

informação efetivo, como o SIGRH, propicia documentar procedimentos, utilizar a 

mensuração de atividades para avaliar o desempenho de cada processo individualmente, 

gerenciar exceções, produzir agilidade e segurança nos procedimentos, empregar 

analiticamente a cultura organizacional e implantar programas de capacitação e 

aprendizagem. 

5.2. Cultura e Aprendizagem Organizacional 

 Ocorre que esses pressupostos básicos não são imutáveis. Ao contrário, os valores e as 

crenças são dinâmicos, mutáveis e dependem das mudanças dos cenários da instituição (tanto 

interno quanto externamente), sendo um processo constante de adaptação às mudanças que 

surgem no tempo e no espaço através das próprias mutações dos sistemas que o sustentam.  

No entanto, é preciso frisar que o comportamento das pessoas no exercício 

profissional está intrinsecamente ligado aos aspectos socioculturais formadores de 

comportamento individuais e grupais, que devem ser considerados pelas organizações. 

A ausência de limites, a ausência de noção do outro, foi a marca do processo 

brasileiro de colonização. O indígena e o negro africano não tiveram a menos 

condição de impor regras de relacionamento minimamente construídas sobre um 

contrato social. Era o mundo do forte senhor da terra[...] O senhor total tudo 

controlava, desde a vida política até o funcionamento econômico, passando inclusive 

pelo destino das pessoas. O Estado era ele [...] (DAVEL; VASCONCELOS, 1996 p. 

235) 

 Balassiano e Salles (2005) afirmam que a cultura  administrativa brasileira é refém dos  

paradoxos culturais existentes entre o formal e o informal, entre a hierarquia e a regra e o trato 

ao nível  do indivíduo, refletindo a complexidade de uma realidade composta por uma 

multiplicidade disforme  de valores que fundamentam a referida cultura. 



Segundo Fleury e Fleury (2001), a aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante da prática ou experiência anterior, que pode vir ou não, a manifestar-se em uma 

mudança perceptível de comportamento. 

Kinicki e Kreitner (2006) asseveram que a aprendizagem organizacional é um 

processo reflexivo, realizado pelos membros de todos os níveis da organização, filtradas 

através de um processo de aprendizado coletivo. 

Fleury e Fleury (2001, p.193) esclarecem que “as organizações podem não ter 

cérebros, mas têm sistemas cognitivos e memória, desenvolvendo rotinas e procedimentos que 

comprovam a efetividade do aprendizado”, que de forma explicita ou inconsciente, quando 

registrado, possibilita que este conhecimento possa ser recuperado e difundido pelos membros 

da organização.  

Peter Senge, (2013) defende que o ser humano vem ao mundo motivado a aprender, 

explorar e experimentar, evidenciando ainda que a adaptação a mudanças é apenas o primeiro 

passo no processo de aprendizagem. A vontade de aprender deverá ir mais além, devendo ser 

criativa e produtiva.  

Senge (2013) destaca que este processo de inovação e aprendizagem poderá ser 

desenvolvido por cincos “disciplinas” fundamentais: domínio pessoal, modelos mentais, 

visões partilhadas, aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico.  

“A inteligência em equipe é infinitamente superior a qualquer inteligência individual” 

(Senge, 2013, p.77). Isto significa que equipes comprometidas com o ideal do aprendizado 

conseguem resultados extraordinários e promovem o desenvolvimento mais rápido de seus 

integrantes. O aprendizado em grupo é um dos alicerces das organizações modernas , sendo 

que  as organizações só aprenderão se os grupos, nelas contidos, foram capazes de aprender 

também. 

O compartilhamento do conhecimento como processo de aprendizagem passa por 

diferentes etapas num processo de aperfeiçoamento, que segundo Araújo (2009, p. 304) é 

conhecido como “ciclo de aprender a agir” e se divide em quatro estágios: conscientização, 

compreensão, ação e análise. A conscientização, bem como os outros estágios, desenvolve-se 

na aprendizagem individual podendo ser aplicada também às organizações e diz respeito a 

forma coletiva de compartilhar o conhecimento; a compreensão refere-se às atitudes 

necessárias para se compreender as mudanças; já as ações devem andar lado a lado com as 



estratégias das organizações e por fim a análise que é um ato que todos devem praticar e ter 

consciência. 

Antonello (2007, p. 225) relata que na “medida que as pessoas passam a compreender 

de forma similar as diferentes percepções por elas produzidas, a sua aprendizagem aumenta a 

possibilidade de aquisição de novas competências”.  Isto significa que a aquisição de novas 

competências de conhecimento está claramente relacionada com o processo de aprendizagem 

e é mais amplo, permitindo a superação de resistências e obstáculos. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

A análise de dados coletados será de modo sistemático em atendimento aos objetivos 

formulados. Serão utilizados como subsídio a legislação concernente, informações coletadas 

na aplicação do questionário de pesquisa e o mapeamento dos processos envolvidos pelo 

SIGRH. Será feita análise com a intenção de proporcionar uma base contextual descritiva para 

interpretação dos resultados alcançados. 

Pretende-se nessa pesquisa, a partir do diagnóstico dos resultados observados, 

apresentar uma descrição dos fatores identificados como responsáveis pela resistência da 

mudança da cultura organizacional, bem como serão descritos as funcionalidades e a como 

está sendo a adesão a utilização dos módulos do SIGRH.  

A partir desse esforço investigativo, pretende-se analisar e diagnosticar se a 

implantação do SIGRH gerou reflexos nos comportamentos individuais e grupais alterando a 

aprendizagem organizacional no âmbito da Progep. 

Com a identificação dos elementos culturais ensejadores da resistência de utilização 

dos serviços pelo SIGRH, levantados junto aos Agentes de Gestão de Pessoas que utilizam o 

SIGRH, espera-se mapear os processos identificando fatores que possam ser superados com 

ações de capacitação e aprendizagem. 
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