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1. RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar qual o grau de necessidade de 

treinamento e capacitação que os funcionários públicos apresentam no seu 

atendimento e na prestação dos serviços, a metodologia aplicada para obtenção dos 

dados foi a pesquisa de campo feita aos funcionários públicos efetivos e a 

população do município, ambos do município de Aspásia/SP, além dos dados foi 

utilizado livros sobre o tema abordado. A população diz conforme mostra o gráfico 6, 

o índice de satisfação em relação ao atendimento prestado pelos servidores 

públicos, ainda não atingiu um certo nível de excelência, pois 75% dos entrevistados 

afirmam que o atendimento esta bom. O setor que a população mais sente 

necessidade de melhorias (cursos de treinamentos) é o setor UBS (unidade básica 

de saúde) com 74%. 
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2. INTRODUÇÃO  

O administrador público juntamente com seu município tem uma missão, 

uma visão e objetivos. A missão decreta o que fazer e conquistar, a visão é o 

percurso da conquista, como a organização se vê daqui a um determinado tempo, e 

objetivos são os procedimentos para a realização, ou seja, as metas a serem 

cumpridas, buscando o progresso através da moradia, emprego, saúde, 

infraestrutura, saneamento, educação, e capacitação para o desenvolvimento dos 

funcionários públicos. 

É necessário saber como os funcionários públicos avaliam seus próprios 

desempenhos, e o que eles veem como forma de melhoria para sua própria 

capacitação e desenvolvimento agregando valores a eles e ao atendimento ao 

público para criar projetos de capacitação visando seu progresso no atendimento e 

prestação de serviço. 

 Prefeituras são Órgãos Públicos, possuem estabilidade nos cargos efetivos, 

e por causa disso alguns funcionários se acomodam não compreendendo a 

complexidade de tal importância no desempenhar de um bom trabalho. Através de 

um concurso que se o candidato for aprovado, terá que desenvolver as atividades 

relativas a determinada função, mas só fica nisso, não tem uma nova mudança em 

relação do desempenho das funções e não há cobrança relativa ao cargo. 



Empresas privadas busca-se a contratação de funcionários qualificados, é 

planejado desde o principio cada detalhe, os Órgãos Públicos deveriam agregar 

idéias  ao elaborar o processo do concurso público, formulando no edital o desenho 

de cargo, a análise de perfil do candidato, utilizar técnicas e etapas ao aplicar o 

concurso com provas de conhecimentos, com entrevistas, com teste de 

personalidade, motivação e interesse, com técnicas de simulação (dinâmica de 

grupos, estudos de casos, dramatização), com testes de compleição física, com 

testes psicológicos e comportamentais. 
 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o grau de necessidade de 

treinamento e capacitação dos servidores públicos municipais no município de 

Aspásia, visando eficiência e eficácia na prestação de serviço. Para o alcance do 

mesmo temos como objetivos específicos identificar: o perfil do servidor público; o 

perfil da população; se há treinamento e capacitação aos servidores públicos; se há 

um “bom relacionamento” entre os servidores públicos; grau de satisfação ou 

insatisfação dos servidores públicos com a administração pública; na ótica da 

população, o posicionamento e interesse do servidor público ao atendê-los e prestar 

serviço; satisfação ou insatisfação da população em relação ao atendimento nos 

setores públicos; na ótica da população, se há necessidade de treinamento e 

capacitação aos servidores públicos. 

4. METODOLOGIA 

Segundo (FACHIN 2006, p. 55) “os métodos são instrumentos fundamentais 

para o desenvolvimento da investigação científica. Sem o emprego deles tudo será 

especulação sem fundamento, tudo deve ser baseado em planejamento adequado 

em função da investigação”. 

A pesquisa contou com uma revisão bibliográfica para o conhecimento do 

assunto de diversos autores e fontes, sendo assim se permitiu um maior 

esclarecimento de alguns pontos oferecendo embasamento para a realização da 

pesquisa de campo. 

Para realizar esta pesquisa, foi utilizada a quantidade de servidores públicos 

efetivos que atendem e prestam serviços através da Prefeitura Municipal e a 

quantidade de habitantes do município de Aspásia.  



Foi utilizado o método estatístico, que tem por definição compreender duas 

partes, o cálculo do tamanho da amostra e a análise estatística, que foram utilizados 

para concluir a pesquisa. A importância deste método é que ele possui um grau de 

precisão e objetividade com o resultado, através da análise dos dados colhidos. 

De acordo com a informação obtida no setor competente, há no momento 

155 (cento e cinquenta e cinco) funcionários públicos efetivos. Portanto serão 

aplicados 83 (oitenta e três) questionários, distribuídos em todos os setores no 

município, conforme a tabela de H. Arkin e R. Colton apud GIL (2009), a amplitude 

da amostra com margem de erro é de 10% (dez por cento). 

Para obter dados mais confiáveis e uma analise mais eficaz, também foi 

aplicado questionários a população do município de Aspásia. De acordo com o IBGE 

(2010), no município há 1.809 habitantes (um mil, oitocentos e nove) e conforme a 

tabela de H. Arkin e R. Colton apud GIL (2009) foram aplicados 95 (noventa e cinco) 

questionários com margem de erro também de 10% (dez por cento). A aplicação dos 

questionários foi realizada durante o mês de Julho de 2014. Os questionários foram 

tabulados e analisados para o alcance dos resultados. 
 

5. REFERENCIAL TEÓRICO  

5.1. Administração Pública 

“Administrar é gerir os serviços públicos; significa não só prestar serviço 

executá-lo, como também, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de 

obter um resultado útil.” (KOHAMA, 2010.p.09).  

Uma gestão eficiente é aquela que preza por cuidados, que considera 

valorizado o lugar que mora, que vive. Busca um melhoramento continuo, 

proporcionando oportunidades para a população crescer, não só na classe 

financeira, mas na educação, na saúde, na habitação, na cultura social. Uma cidade 

em progresso, um povo em progresso, um Brasil em progresso; progresso é 

sinônimo de melhoria, de bem-estar, de motivação. Administração pública é isso, é 

um resultado útil! 

5.2. Servidores Públicos no Brasil  

Segundo definição da enciclopédia livre WIKIPÉDIA (2014): “Servidor público 

é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação 

geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades 

governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-



administrativas, bem como em suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público, ou ainda, é uma definição a todo aquele que mantém um vínculo 

empregatício com o Estado, e seu pagamento provém da arrecadação pública de 

impostos, sendo sua atividade chamada de Típica de Estado"[...].  

Numa entidade governamental os servidores públicos são integrados em 

cargos ou empregos públicos através de concursos, ou títulos criados por lei no caso 

do setor executivo é realizado uma votação em épocas de eleição, que também 

influência na estabilidade do servidor público em suas funções caso não haja 

eficiência no sistema de gestão atual ou atividades administrativas de seu Distrito, 

União, Estado, Município. 
 

5.2.1. Como ser um Servidor Público Municipal?  

Deverá primeiramente inscrever-se no concurso, prestar a prova e ser 

aprovado, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de Aspásia 

(1993). Após aprovação tomar posse do cargo, sendo assim, são seus deveres 

segundo Art. 173°: São deveres dos servidores além dos que lhes cabem em 

virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorram, em geral de sua condição 

de servidor público: comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade, e horas 

de trabalho extraordinários, quando convocados; executar aos serviços que lhe 

competir e desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe for incumbidos; 

tratar com urbanidade os colegas e o público em geral, atendendo estes sem 

preferências pessoal; manter cooperação e solidariedade com relação aos 

companheiros de trabalho; sugerir providências tendentes á melhoria ou 

aperfeiçoamento do serviço; ser leal as instituições a que servir; manter a 

observância a normas legais e regulamento; atender com presteza. 

 Apresentar uma conduta correta, atendendo as obrigações, deveres e 

proibições, sabendo que há também direitos. Assim também de acordo com o 

Estatuto do Servidor Público do Município de Aspásia (1993), são proibições, 

segundo Art.174°- são proibidas ao servidor toda a ação ou omissão capazes de 

comprometer a dignidade e de acordo com a função pública, ferir a disciplina e a 

hierarquia, prejudicar a eficiência ao serviço público, ou causar dano a administração 

especialmente: ausentar-se  do serviço durante o expediente sem prévia autorização 

do chefe imediato; opor resistência injustificada ao andamento de documento, 

processo ou execução do serviço; comentar a pessoa estranha á repartição, fora de 



casos previstos em lei, o desempenho de cargos que competir ou a de 

subordinados; deixar de comparecer ao serviço sem causa justificativa; valer-se de 

sua qualidade servidor público para obter proveito pessoal para si e para os outros;  

participar de gerência de administração de empresa privada, de sociedade civil, ou 

exercer comércio e nessas qualidades transacionar com o município; praticar 

sabotagem contra o serviço público; exercer ineficientemente suas funções; exercer 

quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

5.3. Qualidade do Serviço  

Segundo Forghieri 2014, é fundamental a busca de dados para a criação de 

projetos e processos visando melhorias à qualidade no serviço público, através dos 

dados pode-se identificar oportunidades, erros e novas práticas de inovação. 

A qualidade no atendimento refere-se ao ato de prestar atenção nas pessoas 

que são recebidas ou que se mantêm contato, requer responsabilidade e 

competência, além de paciência e bom senso. O atendimento proporciona o contato 

direto com o cidadão, e tem como finalidade recepcioná-los, esclarecer dúvidas, 

indicar opções, diagnosticar as necessidades, facilitando a vida das pessoas que 

buscam  
 

5.4. Estabilidade 

Segundo Salgado 2013, o objetivo da estabilidade é não permitir a 

substituição dos funcionários públicos todas as vezes que se troca de comando 

político, é uma garantia no cargo para que o funcionário não fique sujeito as 

pressões, que podem acontecer através da administração pública. 
 

5.5. Treinamento nas organizações 

Os servidores públicos estão relacionados diretamente com o atendimento 

ao público, neste caso os cidadãos que esperam serem bem recebidos e com 

rápidas soluções para seus problemas. E para que isso aconteça é preciso ter um 

profissional que seja qualificado. Com um bom treinamento é possível desenvolver 

capacidades, atingir objetivos e fazer o funcionário mudar o seu comportamento. 

O valor que a mão-de-obra qualificada em uma organização proporciona é 

um valioso bem intangível pois é importante para o desempenho dos serviços 

prestados. Para que haja o processo de treinamento primeiro é necessário que se 



faça um diagnóstico que tem por objetivo identificar as dificuldades existentes nos 

colaboradores para execução das atividades e assim através de um treinamento 

poder sanar possíveis erros. A organização deve identificar quais mudanças 

pretende melhorar, fazendo uma pesquisa interna capaz de descobrir pontos que 

estão impedindo um maior desempenho na empresa. 

De acordo com Carvalho (2011), a necessidade de se fazer um 

levantamento das necessidades adequando a forma administrativa ao interesse da 

sociedade local. Promovendo um novo direcionamento, haverá um questionamento 

sobre os servidores que se destacam por sua competência e que possuem 

habilidades profissionais específicas. O setor público precisa ter eficiência, onde a 

estabilidade deve ser revista através da adequação dos funcionários às reais 

necessidades da administração. A necessidade de monitoramento identifica 

problemas e falhas visando ajuste e adequação de todos os processos. 
 

5.6. Benefícios do Treinamento 

 O treinamento pode beneficiar tanto internamente quanto externamente 

segundo Chiavenato (2010, p. 385) são: Melhoria na eficiência dos serviços; 

Aumento da eficácia nos resultados; Criatividade e inovação nos produtos e serviços 

oferecidos ao mercado; Melhor qualidade de vida no trabalho (QVT); Maior 

qualidade e produtividade; Melhor atendimento ao cliente; Valor agregado; Maior 

competitividade organizacional; Assedio de outras organizações aos colaboradores 

da empresa; melhoria da imagem da organização. 
 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

6.1.  Análise da entrevista com os funcionários 

 Após análise dos dados temos como perfil dos respondentes: 57% são 

mulheres e 43% homens. Destes 36% possuem idade entre 36 à 45 anos, 27% 

entre 26 à 35 anos, 22% entre 46 à 55 anos, 11% entre 56 à 65 anos e a minoria 5% 

possui idade entre 18 à 25 anos. 

 Temos que 59% dos funcionários entrevistados são casados, 27% são 

solteiros, 11% possui união estável e 4% são divorciados. Nota-se que há uma 

relevância na percentagem dos casados, eles(as) possuem uma vida pessoal e 

familiar estabilizada, concordando com sua posição no serviço público. 



 Em relação ao tempo de serviço prestado pelos funcionários, 27% tem entre 4 

à 10 anos,  24% entre 0 à 3 anos, 10% entre 11 à 15 anos,  7% entre 21 à 25 anos e 

6% dos funcionários que trabalham acima de 26 anos. 

 Logo em seguida temos 77% dos entrevistados responderam que seus 

salários mensais não ultrapassam dois salários mínimos, 13% de 2 à 3 salários 

mínimos, 7% de 3 à 4 salários mínimos e apenas 2% acima de 4 salários mínimos. É 

notável que quase todos funcionários recebem um salário consideravelmente baixo, 

essa atitude é desmotivadora para o desempenho e o desenvolvimento dos 

mesmos. 

Figura 2- Treinamento      Figura 3 – Interesse na capacitação 

         
Fonte: Pesquisa de campo – 2014                   Fonte: Pesquisa de campo – 2014 
 

 Foi possível apurar que 55% dos funcionários entrevistados recebem 

treinamento e capacitação profissional e 45% não recebem, ou seja, quase metade 

não é capacitada, sendo que para exigir produtividade, qualidade e melhor 

desempenho a prefeitura precisa investir em todos os seus funcionários. 

 Nota-se também 96% dos funcionários entrevistados tem interesse e 

disponibilidade para fazer cursos e treinamentos e apenas 4% não se interessam. É 

uma percentagem favorável, e que pode e deve ser usada em favor da qualidade no  

 Apurou-se ainda que 90% dos funcionários entrevistados afirmam um clima 

bom no setor que está trabalhando e apenas 10% discordam dessa afirmação. 

Quando há um clima bom nos relacionamentos, os funcionários trabalham mais 

felizes e o ambiente fica agradável e isso é transmitido no comportamento e na 

forma de atendimento oferecidos pelos funcionários. Observa-se que dos 

funcionários entrevistados a maioria estão satisfeitos com a função que está 

exercendo no setor público e apenas 11% não estão satisfeitos. Isso é um ponto 

forte tanto para os setores quanto para população, dessa forma os funcionários 

estarão dispostos e aptos para um bom atendimento. Quando indagados sobre qual 



motivo os levou a ser um funcionário público 80% dos funcionários entrevistados 

optaram pelo serviço público por causa da estabilidade no cargo, em seguida com 

11% por falta de opção, com 8% servir ao público e apenas com 1% pelo salário. É 

notável que a maioria tornou-se um funcionário público por ter uma garantia de 

emprego e segundo lugar porque não tinha outra opção, analisando essas 

informações, os funcionários têm uma visão limitada sobre a forma de desempenhar 

um cargo público.  Em relação à satisfação com a administração pública, a maior 

parte dos funcionários entrevistados, 55% disse que está boa, 19% ruim, 13% 

péssimo e 12% excelente. Nota-se que a excelência está longe desta administração, 

mas mesmo assim a maioria está satisfeita considerando-a boa, desagradando 

apenas poucos funcionários. 
 

6.2-  Análise da entrevista com a população 

Após análise dos dados temos como perfil dos respondentes: 66% da 

população é do sexo feminino e 34% do sexo masculino. Faixa etária 16% tem de 18 

à 25 anos, 19% de 26 à 35 anos, 11% de 36 à 45 anos, 26% de 46 à 55 anos e 28% 

idade acima de 56 anos. Com relação a renda familiar, 54% da população possui 

renda de 1 à 2 salários mínimos, 20% de 3 à 4 salários mínimos, 19% de 2 à 3 

salários mínimos e 7% renda acima de 4 salários mínimos. Nota-se que a maioria 

dos entrevistados classifica-se na classe econômica baixa. Já o nível de 

escolaridade da população entrevistada, 42% possui ensino fundamental 

incompleto, 15% ensino fundamental completo, 5% ensino superior e 

especialização, 3% ensino médio, 2% curso técnico completo. É notável que as duas 

opções mais escolhidas classificam a população municipal como baixo grau de 

instrução. Quanto ao tempo de residência no município, 5% reside de 0 à 5 anos, 

9% reside de 6 à 10 anos, 12% de 11 à 20 anos,21% de 21 à 30 anos e 53% acima 

de 31 anos. A maioria da população mora no município há bastante tempo. 

Conforme dados analisados o índice de satisfação em relação ao atendimento 

prestado pelos servidores públicos, ainda não atingiu um nível de excelência, pois 

75% dos entrevistados afirmaram que o atendimento está bom, enquanto apenas 

16% acham que o atendimento esta excelente, e 9% destes entrevistados julgam 

estarem insatisfeitos com o atendimento, 6% acham que o atendimento está ruim e 

apenas 3% do total discordam totalmente do atendimento afirmando estar péssimo. 

 



Figura 4 – Avaliação da população 

em relação aos funcionários públicos 

   
Fonte: Pesquisa de campo – 2014 

Figura 5 – Necessidade de capacitação  

dos funcionários públicos 

 
Fonte: Pesquisa de campo – 2014

Logo em seguida temos que 98% dos entrevistados acreditam que seja 

necessário a aplicação de um programa de capacitação para estes servidores, 

enquanto apenas 2% afirmam não ser necessário. Nota-se que a maioria destes 

entrevistados entendem que realmente a um sistema falho na área de capacitação. 

 Quanto a questão sobre a necessidade de melhorias (cursos e treinamentos) 

o setor mais citado foi a UBS com 74%, seguido do administrativo com 54% e a 

limpeza da cidade com 53%, em seguida com 31% a educação infantil, com 25% 

PAIF e assistência social, 20% departamento de estradas municipais e com 11% o 

setor da agricultura. A população pensa que não só uma capacitação aos 

funcionários resolveria, mas também investimentos por parte da administração, 

melhorando na atuação total de cada setor. 

 Em relação ao fato da estabilidade do funcionário proporcionar acomodação,  

a maioria dos entrevistados 85% acreditam que a estabilidade pode proporcionar 

uma certa acomodação e falta de interesse para um desenvolvimento funcional e 

uma minoria de 15% discorda desta informação. Os munícipes acreditam que seria 

melhor se não houvesse a tal estabilidade no cargo, dessa forma os funcionários se 

empenhariam mais. Assim sendo 95% da população concorda que a deficiência não 

está só na falta de treinamento, eles acreditam que com um sistema mais árduo de 

advertência, poderia até proporcionar um certo nível de ordem e comprometimento, 

e os outros 5% não concordam. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desta pesquisa, procurou-se avaliar o grau de necessidade de 

treinamento e capacitação dos servidores públicos municipal no município de 



Aspásia, visando eficiência e eficácia na prestação de serviço. No gráfico 6 mostra 

que 55% dos funcionários entrevistados recebem treinamento e capacitação 

profissional enquanto a população diz no gráfico 7 que 98% dos entrevistados 

acreditam que seja necessário a aplicação de um programa de capacitação para 

estes servidores. Um dos objetivos específicos foi identificado no gráfico 8, com 90% 

dos funcionários entrevistados afirmam ter um clima bom no setor que está 

trabalhando e  com 89% no gráfico 9, pode-se observar que dos funcionários 

entrevistados a maioria estão satisfeitos com a função que está exercendo no setor 

público. 
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