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RESUMO 

 

O foco deste trabalho foi demonstrar como o programa de preparação para aposentadoria é 
uma importante ferramenta que proporciona bem-estar para os servidores da Fundação 
João Pinheiro. Para isso, buscamos conhecer instituições públicas com experiência em 
programas de preparação para aposentadoria, verificamos, também, a percepção dos 
servidores quanto a questões relacionadas à aposentadoria e o que a área de recursos 
humanos tem feito para estes servidores que estão prestes a aposentar. O objetivo foi 
verificar no âmbito da Fundação João Pinheiro a aplicabilidade e viabilidade de implantação 
de um programa de preparação para aposentadoria.  De forma geral, foi constatado que a 
presença de um programa desta natureza auxilia no desenvolvimento pessoal, no bem-estar 
e autoestima dos servidores e contribuiria para o planejamento da força de trabalho da 
instituição, de maneira mais ampla contribuindo para a diminuição custos sociais, melhora a 
saúde física, psicológica e social da pessoa idosa. Concluímos que é importante que a FJP 
implemente ações voltadas para a preparação dos pré-aposentados, oferecendo informação 
e formação neste momento de transição, desta forma o servidor se sente mais preparado 
para fazer as escolhas certas e identificar possíveis problemas. 
 

Palavras-chave: Administração de pessoal. Mão de obra. Programa de Preparação para 

Aposentadoria (PPA). 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The focus of this work was to demonstrate how the retirement preparation program is an 
important tool that provides well-being for the employees of Fundação João Pinheiro. To do 
this, we attempt to find public institutions with experience in retirement preparation programs, 
we also check the perception of the employees regarding retirement issues and what the 
human resources area has done for these employees who are about to retire. The goal was 
to verify the applicability and feasibility of implementing a retirement preparation program at 
Fundação João Pinheiro. In general, it was verified that the presence of such a program 
assists the personal development, well-being and self-esteem of the employees and would 
contribute to the planning of the institution's workforce, more broadly reduces social costs, 
improves health physical, psychological and social development of the elderly. We conclude 
that it is important for the FJP to implement actions aimed at the preparation of pre-retirees, 
offering information and training in this moment of transition, in this way the employee feels 
more prepared to make the right choices and identify possible problems. 
 

Key word: Administration of personnel. Labor. Retirement Preparation Program (PPA). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho visa analisar a aplicação do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), 

previsto na Lei 8 842, de 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a política nacional do 

idoso, no âmbito da Fundação João Pinheiro (FJP). 

 

De acordo com a literatura, os Programas de Preparação para Aposentadoria tem dupla 

finalidade: além de apoiar o individuo no momento de transição de sua vida profissional para 

a aposentadoria, pode auxiliar no cumprimento da responsabilidade social da instituição. 

Trata-se também de uma ferramenta gerencial, uma vez que obriga a instituição a fazer um 

levantamento da força de trabalho e, consequentemente, o seu planejamento. 

 

Diante da ausência de um Programa de Preparação para Aposentadoria no âmbito da 

Fundação João Pinheiro, e, considerando a quantidade de servidores que estão próximos 

de se aposentarem, podendo a seu critério solicitar a aposentadoria a qualquer tempo, tem-

se o seguinte problema de pesquisa: Como a Fundação João Pinheiro poderia preparar 

seus funcionários para a aposentadoria e como os servidores próximos de se aposentar têm 

se preparado para essa nova fase de suas vidas? 

 

O objetivo deste trabalho é verificar no âmbito da Fundação João Pinheiro, instituição de 

pesquisa e ensino ligada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a aplicabilidade 

e viabilidade de implantação de um Programa de Preparação para Aposentadoria. 

 

Para tanto, três objetivos específicos foram trabalhados: 

 

a) Analisar a experiência de três instituições públicas com programa de preparação para a 

aposentadoria com o objetivo de servir de referência para a Fundação João Pinheiro;  

 

b) Verificar junto aos servidores da Fundação João Pinheiro prestes a aposentarem suas 

expectativas sobre a aposentadoria e sobre a implementação de um possível programa 

de preparação para aposentadoria voltado para eles. 

 

c) Identificar fatores facilitadores e dificultadores para a implementação de programa de 

preparação para aposentadoria na Fundação João Pinheiro, por meio da percepção do 

setor de recursos humanos. 
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O estudo teve como foco os servidores da FJP que possuem abono permanência, portanto, 

alcançaram a idade e o tempo previstos na legislação e já podem se aposentar e os 

servidores que atingirão este status nos próximos três anos.  

 

Este estudo parte da hipótese de que um Programa de Preparação para Aposentadoria é 

uma importante iniciativa da organização para seus servidores e que sem este suporte 

institucional os próprios servidores programam individualmente o processo de aposentadoria 

que pode ter efeitos negativos sobre eles e sobre a instituição. Este tipo de ação deve estar 

inteiramente ligada às diretrizes estratégicas de recursos humanos da instituição e ao 

planejamento da força de trabalho. 

 

Tendo em vista que 31,95% dos servidores efetivos da Fundação João Pinheiro possuem 

idade e tempo previsto na legislação para aposentar e que o capital humano é de extrema 

importância para as atividades desenvolvidas na Fundação, se faz necessário que no 

planejamento da gestão de recursos humanos esteja previsto projetos de bem-estar como o 

Programa de Preparação para Aposentadoria. De acordo com a literatura, iniciativas como 

esta ajudam não só o servidor, mas também a instituição, unindo sua equipe, fortalecendo 

seus objetivos, garantindo a transferência de conhecimento e auxiliando na continuidade 

dos projetos a curto, médio e longo prazo.  

  

A metodologia utilizada na busca por maior familiaridade com o tema do programa de 

preparação para aposentadoria na administração pública foi o estudo exploratório e 

descritivo. As técnicas de levantamento de dados utilizadas foram duas. A pesquisa 

bibliográfica possibilitou levantar teorias e percepções sobre a gestão de recursos humanos, 

planejamento da força de trabalho, além do programa de preparação para aposentadoria.  

Realizou-se também pesquisa de campo. Nesse caso o método empregado foi a pesquisa 

quantitativa e qualitativa, por meio da aplicação de questionário aberto a três instituições 

públicas com experiência em programa de preparação para aposentadoria, além de 

entrevista com o gestor da área de recursos humanos da instituição, e aplicação de 

questionário fechado aos servidores da Fundação João Pinheiro pré-aposentados.  

 

O estudo foi estruturado em sete seções, sendo que na primeira seção está a introdução. A 

segunda seção trata da gestão de pessoas, a terceira seção da importância do 

planejamento da força de trabalho e o quarto de programas de preparação para 

aposentadoria. Estas três seções compõem a compilação do referencial teórico. Já os dados 

e sua análise são tratados na quinta seção, onde são apresentadas as informações obtidas 

por meio do questionário aplicado às três instituições públicas com experiência em programa 
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de preparação para aposentadoria, além da tabulação e análise dos dados quantitativos 

recolhidos junto aos servidores da Fundação João Pinheiro e, também, as informações da 

Gerência de Recursos Humanos desta Fundação sobre iniciativas voltadas para os pré-

aposentados. Na sétima seção e na última seção são apresentadas as considerações finais 

do trabalho seguido das referências.  
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2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Esta seção dedica-se a discutir algumas questões relativas à gestão de pessoas, 

ressaltando o “ciclo de vida” do individuo dentro da organização e como este é afetado e, 

também, afeta a gestão. Além disso, discute-se a importância da gestão de pessoas na 

caminhada profissional e como ela se coloca a serviço da organização se tornando uma 

ferramenta essencial para o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

As pessoas constituem a competência básica da organização e se tornaram a principal 

vantagem competitiva no mundo globalizado, que se caracteriza como sendo instável, 

mutável e fortemente concorrencial. Chiavenato (2010) nos lembra que os investimentos das 

instituições se voltaram para as pessoas, sendo que são elas que sabem como criar, 

desenvolver, produzir e melhorar os produtos e serviços oferecidos. Percebe-se que as 

pessoas passam a constituir o elemento central do sucesso de uma organização, elas 

permanecem boa parte de suas vidas nas instituições, o trabalho é a rotina que lhes mais 

toma tempo e é por meio dele que o individuo consegue atingir muitos de seus objetivos e 

realizar sonhos pessoais.  

 

Por outro lado, esta relação é de dependência mútua, tornando-se uma via de mão dupla, já 

que “o contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações”, conforme 

afirma Chiavenato (2010, p. 4). Portanto, para este autor o contexto em que se situa a 

Gestão de Pessoas é representado pelas organizações e pelas pessoas, ela não existe sem 

estes dois elementos. 

 

Diante disto, a Gestão de Pessoas é uma área muito sensível, ela é contingencial e 

situacional, seu desenvolvimento depende de vários aspectos, como cultura e estrutura 

organizacional, ambiente interno e externo, estratégia, tecnologia, dentre outros elementos.  

 

Para Chiavenato (2010, p. 10) os fundamentos da Gestão de Pessoas devem basear-se nos 

seguintes aspectos: as pessoas como seres humanos, ou seja, dotados de personalidade 

própria, desejos únicos e não como meros recursos da organização; as pessoas como 

ativadores de recursos organizacionais, impulsionadoras da organização e não agentes 

passivos; as pessoas como parceiras da organização, como investidores, apoiadores e não 

meros executores; as pessoas como talentos fornecedores de competências, como 

elementos vivos, e portadores de competências essenciais para o sucesso; e por último, as 

pessoas como o capital humano da organização, sendo o principal ativo e que agrega 

inteligência à organização.Levando em consideração esses aspectos, Bergue (2014) lembra 
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que no caso da administração pública, que presta serviço para a sociedade e tem como 

maior cliente o cidadão, o seu principal objetivo é promover a boa administração pautada no 

interesse público. Diante disto, percebe-se que “as pessoas - os agentes públicos – estão 

em posição central, pois são eles, agentes políticos e servidores, que levarão a efeito os 

atos de governança” (BERGUE 2014, p. 4). Estas pessoas devem estar munidas de 

formação, competências específicas, além de conteúdo técnico e político.  

 

Corroboram a mesma linha de pensamento Oliveira e Medeiros (2011) que afirmam que o 

Estado é prestador de serviços à população e fomentador do desenvolvimento das pessoas. 

“Essa valorização do cidadão coloca a Gestão de Pessoas num patamar diferente: quem 

valoriza pessoas (cidadãos) são pessoas (servidores) que deverão ser valorizadas” na 

mesma medida (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 37). 

 

Oliveira e Medeiros (2011) destacam que a Gestão de Pessoas no Setor Público é um 

processo que busca os componentes do sistema de pessoal tais como: recrutamento, 

carreira, desempenho, qualificação, monitoramento, dentre outros, para que sejam 

compatíveis e facilitem o cumprimento da missão organizacional. É um esforço orientado 

para o suprimento, manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações 

públicas, obedecendo a regras constitucionais e legislação vigente, observando, é claro, as 

particularidades de cada instituição. Essa perspectiva coaduna a de Chiavenato (2010, p. 9) 

que define a Gestão de Pessoas como “o conjunto integrado de atividades de especialistas 

e de gestores - como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar 

pessoas – no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização”. 

 

Sobre a condução da Gestão de Pessoas é importante que ela não fique a cargo somente 

da unidade da estrutura responsável pela sua coordenação e execução. Conforme Oliveira e 

Medeiros (2011), as pessoas então distribuídas por toda a organização, portanto, as chefias 

e até mesmo os próprios servidores devem participar deste processo de gestão. A alta 

direção tem papel fundamental neste ponto, é a partir dela que se definem as diretrizes 

estratégicas, que se coordena o planejamento estratégico e parte dela a maior motivação 

para as políticas de melhorias. “A maneira como as organizações denominam as pessoas 

que nelas trabalham tem um significado importante: essa denominação sinaliza claramente 

qual são o papel e o valor que elas atribuem às pessoas” (CHIAVENATO, 2010, p. 5). 

 

A partir da rápida revisão aqui apresentada percebe-se que são muitos os conceitos acerca 

da Gestão de Pessoas, todos com objetivo de prover a vida profissional do servidor em prol 

de uma organização mais eficaz e eficiente. O alinhamento entre a gestão de pessoas e o 
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planejamento estratégico da organização é de extrema importância, e é o próximo tema a 

ser apresentado.  

 

2.1 Planejamento estratégico de pessoas 

 

Bergue (2014) considera que “gestão estratégica é pensar de forma contextualizada a 

organização como um todo, em todas as suas instâncias e dimensões e com foco no que 

lhe é essencial para a produção de valor público sustentável”, com foco a longo prazo. 

Trata-se de um processo intelectual que estrutura e conduz o caminho que a organização 

deve seguir para atingir seus objetivos.  

 
Para Chiavenato (2010), o planejamento estratégico da gestão de pessoas só é possível 

quando alinhado as estratégias da organização. Ao planejar seus componentes a 

organização deve necessariamente evidenciar a integração das estratégias de recursos 

humanos às competências requeridas pelo “negócio” da organização, com vistas ao 

atingimento de resultados eficazes e possíveis de mensurar. Além disto, Bergue (2014, p. 

23) enfatiza que:  

 

A gestão de pessoas – dimensão essencial da organização – também 
reflete esses valores: mecanicismo, hierarquia, divisão do trabalho, 
especialização, formalização, padronização, em especial a redução da 
dimensão humana – as pessoas – a uma expressão funcional, de alcance 
menor. Nesse contexto, tem-se, predominante nas organizações do setor 
público, a gestão de pessoas em sua expressão tradicional: funcional (área 
de gestão de pessoas, com as funções de cuidar das pessoas e das 
matérias afetas “a pessoal” na organização) (BERGUE, 2014, p. 23). 

 

Definindo o planejamento geral, ou seja, os caminhos organizacionais, Marconi (2005, apud 

OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 30) sugere as etapas de um planejamento estratégico de 

pessoas para o setor público: 

 

Deixar claro qual é o objetivo da política de recursos humanos no setor 
público, que corresponde geralmente ao alcance do perfil desejado para a 
força de trabalho e sua atuação motivada e eficiente, em um modelo de 
gestão que busque o alcance de resultados e o atendimento satisfatório ao 
cidadão; 
 
Planejar a força de trabalho, na qual será definido, além do citado perfil, o 
quantitativo necessário de servidores e a sua alocação. As políticas de 
recursos humanos, planejadas após esta etapa, serão direcionadas para o 
cumprimento das metas estabelecidas neste item; 
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Os principais aspectos que uma política de recursos humanos deve contemplar são: 

 
o recrutamento, que deve ser eficiente e rigoroso para que as pessoas 
contratadas possuam o perfil desejado,  
 
uma estrutura de carreira (desenvolvimento profissional) que estimule o 
servidor a buscar sua capacitação e a melhorar seu desempenho. Para tal, 
é importante que existam carreiras cujas regras de progressão relacionem-
se ao desempenho, às competências adquiridas, à capacitação e à 
possibilidade de o servidor assumir novas responsabilidades. As mudanças 
salariais entre os níveis das carreiras também devem ser significativas a 
ponto de estimularem o servidor a perseguir sua progressão, 
 
uma estratégia de capacitação que possibilite o aprimoramento constante 
da força de trabalho de forma tal que os novos servidores e os atuais 
possuam/atinjam o perfil desejado,  
 
uma estrutura de incentivos com remuneração, benefícios, prêmios 
pecuniários ou não, que estimulem o servidor e reforcem a possibilidade de 
a organização cobrar um desempenho adequado, 
 
uma estrutura de avaliação que possibilite verificar o desempenho, 
identificar as necessidades de capacitação e esteja associada à progressão 
do servidor, e  
 
uma estratégia de realocação e redistribuição de servidores que possibilite o 
alcance do perfil e o quantitativo desejado para cada área organizacional. 
Marconi (2005, apud OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 30). 

 

Oliveira e Medeiros (2011) ainda nos lembram que estas etapas devem partir do mesmo 

princípio e seguir o mesmo caminho, existindo duas ferramentas extremamente necessárias 

para o êxito do processo: o sistema de informação e o sistema de comunicação da 

organização. O sistema de informação deve ser ágil e moderno e a comunicação 

organizacional deve ser clara, rápida, transparente e acessível a todos.  

 

Nesse sentido, as funções que compõem a estrutura de gestão de pessoas devem estar 

integradas. Para Araújo e Garcia (2009, p. 89):  

 
A organização compreende que a atividade em tela não pode caminhar 
sozinha, ou seja, seguindo apenas os seus procedimentos sem perceber as 
demais funções e se envolver com elas, como o recrutamento e seleção, o 
treinamento e desenvolvimento, o plano de carreiras, a avaliação de 
desempenho e os benefícios sociais; torna-se fundamental estarem atentas 

às necessidades e às demais pessoas (ARAÚJO; GARCIA, 2009, p. 89). 
 

Para a administração pública, segundo Bergue (2007, apud OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, 

p. 32) a articulação com as ações do Governo é necessária, e portanto, o planejamento 

deve se relacionar com os instrumentos de gestão legalmente constituídos como o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual, desta forma 

haverá uma integração global dos objetivos do órgão com as diretrizes governamentais.  
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Vale reforçar que o planejamento estratégico de pessoas é uma dimensão essencial da 

organização e, portanto, deve necessariamente ser alinhado ao planejamento estratégico da 

organização e ter como alicerce os sistemas de comunicação e informação. Estabelecido 

este norte os processos operacionais do sistema de gestão de pessoas ficam mais claros, 

definidos e alinhados. A figura 1 demonstra os subsistemas que compõem o sistema de 

recursos humanos. 

 

Figura 1 – Subsistemas da gestão de recursos humanos 

 
Fonte: LONGO, 2007, p. 98. 

 

Para Longo (2007), os sete subsistemas apresentados na Figura 1 incorporam um conjunto 

de critérios de boas práticas, com destaque nos resultados e não apenas na adequação das 

políticas que determinam o êxito de um sistema de gestão de recursos humanos. Vale 

lembrar que cada um dos subsistemas dispõe de um potencial estimulador da motivação, 

sendo que as principais políticas e práticas de gestão de recursos humanos se desdobram 

nestes subsistemas que fazem parte de um sistema integrado.  

 

Conforme Longo (2007), a existência de uma estratégia de recursos humanos é 

indispensável para: 

 

a) atingir o que antes chamávamos de coerência ou sintonia estratégica do 
sistema de GRH, ou seja, o alinhamento entre as políticas e práticas de 
pessoal e as prioridades da organização; 
b) dotar de sentido e de valor as políticas e práticas de GRH, que do 
contrário tenderão à mera administração de pessoal, uma atividade rotineira 
e inercial, apenas de manutenção daquilo que já existe, privada de impulso 
próprio; 
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c) tornar possível a inovação nas políticas e práticas de GRH, bem como a 
adaptação desta às exigências decorrentes das mudanças no ambiente das 
organizações públicas (LONGO, 2007, p. 97). 

 

Considerando estes aspectos, vemos na Figura 1, apresentada na página anterior, que o 

planejamento ocupa o nível superior. Para Longo (2007), o planejamento constitui a “porta 

de entrada” do sistema integrado de gestão de recursos humanos e que permite definir 

políticas coerentes no restante dos subsistemas conectados a ele. É importante que os 

subsistemas estejam operativos, que exista um conjunto mínimo de políticas e práticas de 

pessoal e que permita inferir racionalmente a existência e operacionalidade de cada 

subsistema. Além disso, devem funcionar interligados, conforme vemos nas flechas 

apresentadas na Figura 1 e, por último, todos os subsistemas devem ser observados como 

aplicações de uma estratégia coesa e derivada da estratégia organizacional.  

 

Diante de tantos elementos e de sua pluralidade, algumas dificuldades referentes à sua 

implementação se apresentam. Segundo Olivier (2001, apud OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, 

p. 32) dentre elas se destacam: 

 

– a abrangência territorial; 
– a histórica “posição paternalista” em relação aos servidores; 
– as restrições orçamentárias; 
– a necessidade de legislação pertinente; 
– o despreparo profissional da maioria dos servidores públicos; 
– os desvios de verbas; 
– os custos operacionais altos devido à magnitude da própria máquina 
administrativa; 
– a duplicidade de programas e projetos; e  
– o não cumprimento dos planos de governo (OLIVIER, 2001, apud 
OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 32). 

 

O fato da gestão de pessoas ser composta de muitas ações e dimensões ligadas ao 

planejamento estratégico faz com que estes impasses surjam, mas quando a gestão esta 

alinhada as diretrizes governamentais e ao planejamento estratégico da organização estes 

problemas são passíveis de serem superados, principalmente quando existe a vontade dos 

envolvidos em soluciona-los: governantes, dirigentes, servidores, cidadão etc.  

 

A gestão estratégica de pessoas possui como um dos aspectos fundamentais o 

Planejamento da Força de Trabalho que contribui de forma muito importante para a gestão 

pública uma vez que busca além do perfil adequado, o quantitativo necessário de servidores 

e a sua alocação apropriada, e uma vez alcançada este nível, as políticas de recursos 

humanos, planejadas após esta etapa, serão direcionadas para o cumprimento das metas 

organizacionais. O subsistema de planejamento da força de trabalho é discutido na próxima 

seção.  
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3 PLANEJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 

 

A Administração Pública tem como objetivo atender as demandas da sociedade em prol do 

bem-estar do cidadão, e para tal, dispõe de recursos patrimoniais, legais, logísticos e 

financeiros, mas nada disso é tão fundamental quanto o capital humano das instituições. 

Conforme Silva et al. (2012)  essa importância se deve ao fato de que são as pessoas que 

operacionalizam e gerenciam estes recursos. 

 

Segundo Longo (2007), o recurso humano está inteiramente ligado à produção de 

vantagens competitivas tanto nas instituições privadas como nas públicas, por ter vinculo 

forte com o desenvolvimento de conhecimento, inovação tecnológica e gestão da 

complexidade que são requisitos determinantes para o sucesso das empresas, instituições 

públicas e da sociedade como um todo.   

 

Para Longo (2007, p. 23) "desde a sobrevivência ou o crescimento empresarial até a própria 

competitividade das nações, os grandes objetivos de qualquer projeto coletivo 

contemporâneo parecem depender em boa medida da correta provisão, desenvolvimento e 

utilização do capital humano”, estes três elementos norteiam o processo que chamamos de 

Planejamento da Força de Trabalho. 

 

De acordo com Longo (2007), o Planejamento da Força de Trabalho constitui um processo 

sistemático de avaliação das necessidades futuras de adequação de pessoal, no que tange 

ao quantitativo, composição e perfil desejado, bem como de definição das estratégias e 

ações para o alcance das necessidades.  

 

Ou seja, é o “número correto de pessoas, com as habilidades, experiências e competências 

adequadas para desempenhar as tarefas corretas no local e momento oportuno” 

(PLANEJAMENTO..., [20--], p. 1). 

 

Diante das constantes mudanças nos cenários internos e externos que sofrem as 

organizações é importante lembrar que o Planejamento da Força de Trabalho é de natureza 

contínua, como todo e qualquer planejamento estratégico. 

 

Como se vê na Figura 2, o Planejamento da Força de Trabalho, analisa o pessoal atual da 

organização, verificando se atendem as necessidades de trabalho presente. Feito isto ela 

busca soluções para minimizar eventual divergência entre a disponibilidade atual e a 
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necessidade da organização. As soluções podem ser: contratação de mais colaboradores, a 

demissão, ou ainda a realocação ou capacitação. 

 

Figura 2 - Esquema do processo de planejamento de recursos humanos 

 

 

Fonte: LONGO, 2007, p. 102. 

 

No esquema apresentado na Figura 2, Longo (2007) mostra o planejamento de recursos 

humanos como o subsistema responsável por quatro processos: 

 
1. A análise das necessidades brutas de recursos humanos, consistente na 
previsão das necessidades quantitativas (quantas pessoas, quanto tempo) e 
qualitativas (quais competências) fornecerá dados específicos, para fazer o 
quê e em que momento. 

 
2. A análise das disponibilidades, atuais e futuras, destinada a identificar a 
situação que se produziria de forma previsível no campo objeto de análise, 
caso não se agisse de forma a corrigir a evolução vegetativa dos recursos 
existentes. Para a eficácia desta análise, será preciso dispor de um grau 
adequado de desenvolvimento dos sistemas de informação de pessoal. 
 
3. A análise das necessidades líquidas de recursos humanos, resultado da 
comparação entre os dois tópicos anteriores, irá fornecer, em geral, nos 
diversos âmbitos em que se dá o planejamento, diferenças por deficiência 
(déficit de caráter quantitativo ou qualitativo) ou por excesso (empregos ou 
aptidões desnecessárias). 
 
4. A programação de medidas de cobertura, mediante a qual buscamos 
identificar e prever as ações que devem ser realizadas para satisfazer as 
necessidades líquidas detectadas e que podem afetar a qualquer dos 
subsistemas da GRH, já que podem ser medidas de organização do 
trabalho, de gestão do emprego, da compensação etc (LONGO, 2007, p. 
102). 

 

Tendo em vista os aspectos apresentados na Figura 2, percebe-se que o Planejamento da 

Força de Trabalho é um processo mais amplo, contemplando questões que envolvem o 

futuro organizacional e suas competências. De acordo com Komatsu (2013):  
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Trata-se de um processo sistemático para avaliação e projeção das 
necessidades futuras de pessoal, seja para seu provimento com o perfil e no 
momento adequado, seja na definição de medidas voltadas à adequação do 
quadro existente às novas competências ou competências futuras 
identificadas (KOMATSU, 2013, p. 164). 
 

Ao examinar o dimensionamento da força de trabalho observa-se que ele é uma etapa do 

Planejamento da Força de Trabalho. Para Komatsu (2013), o dimensionamento é a 

programação operacional da força de trabalho, é basicamente a análise de funções, 

processos e atividades, correntemente realizados para que se estime o esforço demandado 

para sua execução. Em geral o esforço é traduzido em homens/hora o que permite 

comparar com situações já vividas. Trata-se de uma etapa importante porque estabelece um 

parâmetro para recomposição quantitativa, porém fica restrito ao momento atual e limitado 

por referências do passado, e não se observa a dinâmica do contexto que a instituição se 

insere. 

 

Além disso, o Planejamento da Força de Trabalho baseia-se na estruturação e 

sistematização de exercícios que esquematizem o pensar no futuro da organização, na 

análise da identificação de conhecimentos e competências que poderão ser demandadas 

nesse horizonte organizacional de médio e longo prazo para atender a missão, visão e 

objetivos estratégicos. Neste contexto vemos claramente a importância da participação das 

unidades responsáveis pelas atividades finalísticas no processo.  

 

Para Komatsu (2013), durante a execução do processo de construção do Planejamento da 

Força de Trabalho existe a possibilidade de identificar e avaliar questões críticas em 

competências centrais da organização, como: comparar diferentes grupos profissionais, 

entender padrões, tendências para concentrar esforços nos aspectos mais críticos 

identificados em relação à composição da força de trabalho e definir abordagens distintas 

para o gerenciamento dos diferentes segmentos de força de trabalho. 

 

Ainda ensina Komatsu (2013, p. 166) que “o capital humano representa um recurso crítico 

para o desempenho das organizações, que pode não ser equacionado e ter a condição 

agravada se considerado apenas em suas dimensões quantitativas”, e esta situação 

repercute negativamente na prestação do serviço à população e na gestão do gasto público 

de forma geral.  

  

A realização do Planejamento da Força de Trabalho permite maximizar a capacidade da 

organização para a realização de seus objetivos estratégicos atuais e futuros, fortalecendo 
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as razões para sua continuidade. A partir deste instrumento, identifica-se o que realmente é 

estratégico e prioritário e auxilia no entendimento do impacto e valor que as ações 

organizacionais têm sobre as pessoas.  

 

Conforme bem esclarecido por Komatsu (2013, p. 186), “realizar previsões ajuda a 

organização a identificar problemas potenciais de vulnerabilidade, como a perda gradativa 

de conhecimentos e competências por aposentadoria”, dessa forma ajuda a valorizar o 

capital humano e o seu potencial em transmitir conhecimento.  

 

Com a adoção do Planejamento da Força de Trabalho, a instituição potencializa seu 

entendimento sobre qualificação da dinâmica que movimenta a força de trabalho necessária 

para seu funcionamento, ela adquire mais capacidade de gerir melhor o capital humano a 

partir, por exemplo, da identificação dos impactos de longo prazo da saída de servidores 

que vão se aposentar.  

 

O Planejamento da Força de Trabalho é um dos esforços que tenta olhar para o futuro 

intangível e projetar a organização para que seja produtiva, e em nada pode ser confundido 

com reposição de pessoal. Para Komatsu (2013, p. 175), “O Planejamento da Força de 

Trabalho é orientado para o futuro da organização e, neste sentido, procura romper a 

tendência natural das organizações em manter o foco do trabalho apenas em questões 

presentes”. Um bom planejamento deve ir além do exercício financeiro, deve extrapolar o 

horizonte de doze meses ou mesmo os quatro anos, duração de um mandato, no caso do 

setor público.  

 

Além disto, para Rocha e Morais (2009) alguns requisitos organizacionais são necessários 

para que o Planejamento da Força de Trabalho seja iniciado, vejamos os passiveis de 

previsão: é necessário que a liderança organizacional apoie e esteja sensibilizada com as 

iniciativas de modernização, além disso, Rocha e Morais (2009) completam com os 

princípios essenciais da estratégia organizacional, a saber: missão, visão e objetivo devem 

estar atualizados e devem ser reconhecidos por todos os servidores, isso sem contar que os 

processos de trabalho devem estar definidos e a atuação colaborativa entre diferentes áreas 

funcionais deve estar acordada.  

 

Vale lembrar que a condução deste processo deve ficar a cargo da área de recursos 

humanos, com apoio da direção superior, porém a participação da área finalística é de 

extrema importância no processo, afinal são eles que são diretamente responsáveis pelo 

cumprimento da missão institucional. O grupo de trabalho que conduzirá o processo de 
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implantação do planejamento da força de trabalho deve ser multidisciplinar, com 

representantes das várias unidades da instituição, até porque a gestão de pessoas faz parte 

das atribuições de todos os chefes e assessores e também diz respeito a cada profissional.  

 

Destaca Komatsu (2013) que neste ponto percebe-se que a representatividade de todas as 

unidades e o envolvimento de todos da instituição é de extrema importância para realizar o 

planejamento da força de trabalho.  

 

As organizações, segundo Komatsu (2013, p. 149) devem indagar: “quais são as estratégias 

que a organização deverá adotar nos próximos anos a fim de suprir as deficiências de 

habilidades que poderão surgir devido aos desligamentos e aposentadoria?”. É importante 

antecipar esta e outras questões.  

 

Conforme Rocha e Morais (2009) quando falamos de Administração Pública, o 

Planejamento da Força de Trabalho visa dimensionar o número adequado de servidores 

para atender as demandas de pessoal dos processos de trabalho de determinado órgão, 

considerando suas atividades, contribuindo, também, para a definição de estratégias de 

recrutamento, remanejamento, capacitação e alocação dos servidores.  

 

Para Komatsu (2013), esta ferramenta é capaz de induzir organizações públicas a pensarem 

e atuarem de forma mais estratégica e menos operacional no alinhamento entre servidores e 

as finalidades organizacionais de forma a dimensionar a quantidade e o perfil correto de 

servidores para atender aos objetivos previstos para a organização. Quando não se tem 

este cuidado, a redução ou o aumento da força de trabalho trará problemas que podem 

variar de insatisfação dos servidores da organização chegando de maneira mais ampla a 

prejudicar a prestação de serviços à sociedade a curto, médio ou longo prazo.  

 

O Planejamento da Força de Trabalho nas organizações públicas é um instrumento que 

apoia melhorias na prestação de contas à sociedade, requisito que talvez o simples 

dimensionamento ou reposição da força de trabalho não consiga atender. 

  

Os gestores públicos que conduzirão o processo de implantação do Planejamento da Força 

de Trabalho, além do conhecimento técnico, também devem ser dotados de experiência e 

flexibilidade para solucionar os problemas que decorrerem durante a tramitação. Além de 

conhecimento da legislação vigente, principalmente as relacionadas com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o gestor deve conhecer a gestão estratégica e ter “domínio” da 
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sistemática de provisão de recursos humanos, por isso a importância do processo ser 

conduzido pela área de recursos humanos.  

 

Segundo a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que constitui um código de conduta para os administradores 

públicos de todo o país, os governantes devem obedecer a normas e limites para 

administrar as finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da 

sociedade.  

 

Sua criação objetivou melhorar a administração das contas públicas no Brasil, visando fazer 

com que todos os governantes passassem a ter compromisso com orçamento e com as 

metas previstas, que devem ser apresentados e aprovados pelo respectivo Poder 

Legislativo. Esta Lei fixa limites para despesas com pessoal, nos Estados, sendo os limites 

máximos para gastos com pessoal de 49% da Receita Corrente Líquida, o gestor público 

deve conhecer estes limites e obedecê-los.   

 

Para Komatsu (2013) conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal não é suficiente. Os 

gestores devem observar outras variáveis, como: mudança de dirigente, influência política, 

receita pública, mudança nas diretrizes governamentais, mudança na economia, legislação 

especifica, mudanças demográficas, mudanças nas demandas da sociedade, entre outras 

que a instituição está sujeita tanto para definir o perfil futuro de sua força de trabalho, como 

também para definir quais poderão ser instrumentos mais adequados para sua gestão. 

 

Além disso, na administração pública a forma de recrutamento de pessoal é distinta da 

iniciativa privada. Naquela há possibilidades diversas de provisão que impactam a forma de 

gestão, tendo em vista haver regras distintas, por sua vez, na administração pública 

conforme determina a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 37, inciso II) a 

nomeação para os cargos de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas e/ou de provas e títulos. Estes cargos proporcionam segurança aos seus 

titulares após adquirem estabilidade, uma vez que a perda do cargo só poderá ocorrer se 

houver: a) sentença judicial transitada em julgado; b) processo administrativo em que seja 

assegurada ampla defesa; c) avaliação negativa de desempenho em procedimento 

regulamentado que garanta ampla defesa, ou seja, o estável praticamente se reveste de 

caráter permanente.  

 

Já o cargo de provimento em comissão dispensa a aprovação prévia em concurso público, 

pois são de ocupação transitória, conforme especifica a própria Constituição da República 
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(art. 37, inciso V). Estes cargos destinam-se à chefia, direção e assessoramento e seus 

titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a 

autoridade nomeante. Não há possibilidade de que seus titulares adquiram estabilidade.  

Além disso, tem-se o empregado público que exerce uma função, responsável por uma 

tarefa ou atividade, mas não ocupa cargo, sendo o vínculo contratual regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

Há ainda os prestadores de serviços terceirizados, sendo que seu contrato se dá por 

processo licitatório, previsto na Lei Estadual 8 666/93. A relação de emprego não é 

diretamente com o Estado, e sim entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços 

vencedora de licitação.   

 

E por ultimo, tem-se as contratações temporárias que atendem à excepcionalidades de 

interesse público, previstas na Constituição da República (art. 37, IX), sendo utilizadas em  

casos de urgência da contratação e sendo incompatíveis com a demora do procedimento de 

um concurso. 

 

Cada uma dessas formas de contratação tem um impacto no Planejamento da Força de 

Trabalho, trazendo muitas implicações para a gestão e para a vida dos funcionários que 

trabalham para o estado, seus processos trazem prazos diferentes a serem cumpridos, 

procedimentos legais e burocráticos distintos, duração do vínculo institucional variado, além 

de benefícios para os servidores que não se igualam. Este conjunto de vínculos que 

compõem a provisão na administração pública estão inter-relacionados (FIGURA 3) entre si. 

 

Figura 3 – Processo de Provisão de Recursos Humanos 

 

 

Fonte: SILVA et al., 2012. 
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Komatsu (2013) aponta outros elementos que devem ser observados para a realização e o 

alcance de resultados positivos do planejamento da força de trabalho. Na dinâmica da 

administração pública alguns requisitos legais e burocráticos são apresentados, tais como: 

taxa de rotatividade; critérios de promoção e demais instrumentos de gestão de pessoas; as 

tendências demográficas que definem o perfil atual de seu quadro e irão igualmente 

configurar seu perfil futuro; as tendências observadas na dinâmica da sociedade, como a 

demanda crescente de usuários e cidadãos por serviços públicos de qualidade e 

transparência com as informações; e os avanços tecnológicos exponenciais que afetam 

diretamente o modo de produção de bens e serviços oferecidos aos cidadãos.  

 

Por todos esses aspectos, o Planejamento da Força de Trabalho na administração pública é 

um “processo estratégico que habilita a organização a refletir sobre o futuro, avaliar 

alternativas, definir metas e, assim, estabelecer composições alternativas para a força de 

trabalho no médio e longo prazo que possam atender às projeções” (KOMATSU, 2013, p. 

166). 

 

3.1 Etapas básicas da metodologia do Planejamento da Força de Trabalho (PFT) 

 

Para a elaboração do Planejamento da Força de Trabalho diversas metodologias são 

apresentadas por diferentes estudos já realizados, porém, necessariamente devem ser 

adaptadas com intuito de contemplar as características de cada instituição. Duas 

metodologias que tem enfoque na administração pública foram escolhidas para serem 

apresentadas neste trabalho, por ser uma do âmbito Federal e outra do Estado de Minas 

Gerais. 

 

O modelo de Komatsu (2013) foi desenvolvido para atender demanda do governo federal, 

ele não estabelece uma sequência rígida de atividades e ações a serem seguidas, porém 

indica com riqueza de detalhes o caminho e os principais pontos que merecem atenção, 

conforme especificado a seguir: 

 

– A sistemática recomendada para sua realização;  
– A base de dados e informações na qual baseia sua análise; 
– As medidas que apoiam a realização do planejamento da força de 
trabalho; 
– Os resultados ou evidências que devem resultar da implantação do 
planejamento da força de trabalho (KOMATSU, 2013, p. 208). 

 

É imprescindível que o processo conte com o apoio explícito da alta direção da organização, 

assim como com a participação de seus técnicos mais qualificados e formadores de opinião. 
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Pois alguns entraves certamente devem surgir e sem este apoio se torna impossível dar 

andamento ao  processo de planejamento da força de trabalho. 

 

Alguns destes entraves são passiveis de prever, e são apresentados por Komatsu (2013), 

sendo eles: dificuldades para a quantificação de pessoas, a falta de planejamento na atual 

alocação dos recursos humanos, pouca importância ao futuro da organização, falta de 

clareza das responsabilidades no Planejamento da Força de Trabalho, além de excesso de 

dados e pouca informação. 

  

Segundo o modelo apresentado por Komatsu (2013), para atender todas as questões já 

apresentadas, o Planejamento da Força de Trabalho deve seguir as etapas listadas abaixo: 

 

– Análise do contexto. 
– análise do perfil atual da força de trabalho. 
– aspectos quantitativos: projeção da força de trabalho. 
– aspectos qualitativos: construção de cenários alternativos. 
– análise e definição da situação projetada ideal. 
– elaboração do plano de ação. 
– monitoramento do plano de ação e demais atividades relacionadas ao 
alcance da situação projetada ideal (KOMATSU, 2013, p. 178). 

 

Apesar de não ser um processo pré-formatado, sequencial e linear mesmo em organizações 

públicas o planejamento da força de trabalho, segundo Komatsu (2013), deve ser composto 

das etapas citadas acima, elas são muito importantes no processo e devem 

necessariamente fazer parte da elaboração de um projeto desta natureza. 

 

A análise do contexto abrange conjunto de fatos e circunstâncias que envolvem eventos 

relevantes, analisar adequadamente o ambiente interno e externo, em outras palavras, 

“planejar é entender o que acontece dentro e fora da organização que pode afetar seu 

futuro” (Komatsu 2013, p. 179), por isso a importância da análise, pois o planejamento 

depende da adequação e validade da informação. 

 

A segunda etapa refere-se ao perfil da força de trabalho que é composta de três tipos de 

análise, conforme Komatsu (2013): grupos profissionais por processos executados; análise 

por alinhamento dos processos de trabalho com a estratégia da organização, estes dois têm 

o objetivo de identificar e suprir a demanda de pessoal, e por ultimo análise  acerca de quais 

grupos fazem o que na organização, esta análise tem como objetivo avaliar a oferta e a 

necessidade por pessoal da organização.  
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Os aspectos quantitativos: projeção da força de trabalho e aspectos qualitativos: construção 

de cenários alternativos, perpassam a formação da visão futura da organização. Komatsu 

(2013) nos lembra de que a abordagem nunca deve ser estritamente quantitativa, pois 

possui muitas limitações, suas provisões são baseadas apenas nos registros históricos e 

não consideram os eventos futuros, somente os fatos ocorridos. 

 

O monitoramento do plano de ação deve ser contínuo tanto interno como externo, “assim 

como a avaliação de seu impacto, deverá alimentar o alinhamento entre as políticas de 

recursos humanos com as do PFT” (KOMATSU, 2013, p. 196). 

 

Silva et al. (2012) nos apresenta outra metodologia contendo outras etapas do planejamento 

da força de trabalho que surgiram após experiências, estudos e levantamentos feitos no  

Governo de Minas Gerais. Trata-se de dez etapas sucessivas apresentadas na figura 4: 

 

Figura 4 – Etapas do Planejamento da Força de Trabalho 

 

 

Fonte: SILVA et al., 2012. 

 

Este modelo, focado na esfera Estadual, se diferencia do modelo da esfera Federal, pois é 

mais prático, mais didático. Sua apresentação facilita a compreensão, uma vez que ele traz 

o passo-a-passo do processo. Desta forma as unidades de recursos humanos podem de 

certa forma entende-lo e coloca-lo em prática com maior agilidade.  
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Conforme Silva et al. (2012), a primeira etapa consiste na identificação dos vínculos e das 

formas de ingresso que são possíveis para absorção de pessoas no âmbito da 

administração pública. Na segunda etapa é necessário que se faça o mapeamento da força 

de trabalho atual do órgão ou entidade, ou seja, a apuração do quantitativo de servidores 

em exercício de cargos de provimento efetivo, em comissão, contratados temporariamente e 

os terceirizados. 

 

Na terceira etapa é realizado um diagnóstico do mapa da força de trabalho de forma a 

identificar eventuais distorções entre as atividades executadas pelo pessoal em exercício e 

a natureza jurídica do vínculo. Silva et al. (2012), reforça que neste momento é 

imprescindível o conhecimento das particularidades de cada vínculo. Já a quarta etapa é 

executada com a estimativa de perda de pessoal em decorrência de exonerações, 

demissões e aposentadorias. No caso dos dois primeiros, a estimativa é feita com base no 

histórico apurado nos últimos anos e no caso de aposentadoria, a projeção é feita com base 

tanto no registro apurado nos anos anteriores como, também, com base no registro de 

tempo de serviço de servidores. 

 

A quinta etapa consiste na projeção escalonada do aumento de demanda de pessoal em 

decorrência de atividades e programas que justifiquem ampliação da força de trabalho. A 

sexta etapa trata-se da identificação da demanda de pessoal em curto, médio e longo prazo. 

Silva et al. (2012, p. 15), destaca que “neste momento é preciso considerar a necessidade 

de correção de distorções que porventura sejam identificadas na terceira etapa”. A sétima 

etapa é realizada com o planejamento da provisão de recursos humanos pelas formas de 

ingresso legalmente admitidas, de acordo com a natureza das atividades e o grau de 

prioridade das demandas, neste momento é importante o mapa estratégico institucional para 

nortear o que é prioridade. 

 

Na oitava etapa é feita a estimativa de impacto financeiro a ser gerado com o aumento de 

pessoal, é importante observar os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A 

nona etapa é realizada por meio da consolidação de todas as informações técnicas e depois 

submetida ao órgão colegiado competente para autorização, uma vez autorizado à próxima 

etapa, a décima, consiste na gestão do processo de provisão de pessoas e monitoramento 

de ações para garantir o alcance dos resultados dentro dos prazos necessários. 

 

Ressalta-se, porém, que vários aspectos são comuns entre as duas metodologias 

apresentadas, destacando três, sendo eles: a necessidade do apoio da alta direção, de se 

respeitar as particularidades de cada instituição e de seguir o mapa estratégico. 
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Ainda convém lembrar que para Komatsu (2013) não se trata de um processo pré-

formatado, moldurado ou linear, cada órgão deve basear-se em estudos realizados na sua 

instituição e adequar às etapas e atividades ás suas peculiaridades. Porém, é necessário 

sempre observar, os elementos facilitadores, nível de prioridade, apoio da direção superior, 

escopo e clareza dos papéis, pois estes podem tornar o processo mais fluído ou mais 

penoso.  

 

Dentre as etapas mencionadas, a estimativa de perda de pessoal, onde se tratará a 

projeção da evolução futura das aposentadorias e dos demais desligamentos merece 

destaque e não podem ser deixada de lado.  A evolução provável do número de 

aposentadorias além das outras formas de desligamento deve sempre ser levada em 

consideração, devendo-se mensurar o fluxo de pessoas que se afastam da instituição e os 

motivos do afastamento (PLANEJAMENTO..., [20--], p. 40). 

 

Por essa importância, o desligamento estudado neste trabalho é o da aposentadoria. Por se 

tratar de um evento marcante na vida de qualquer trabalhador, ele merece atenção 

institucional e um olhar mais cuidadoso. 

  

Para que o trabalhador possa alcançar um estado de bem-estar ao se aposentar foi criado 

um mecanismo institucional, o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), para 

garantir a transição de maneira mais harmoniosa e garantir os direitos como cidadão. Além 

de contribuir para o bem-estar do servidor o programa auxilia no controle e gestão de 

recursos humanos, conforme é visto na seção seguinte.  
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4 PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA (PPA) 

 

Perceber o significado da aposentadoria exige reflexão sobre os sentidos do trabalho para o 

homem e para a sociedade.  O trabalho, na maioria das vezes, foi associado a algo penoso, 

que requer muito dispêndio de energia do individuo, e em alguns casos, ligado a uma forma 

de punição. Estes conceitos foram sendo construídos historicamente e tem uma variedade 

grande dependendo do contexto e da sociedade. É possível listar várias definições, 

conceitos, qualificações para trabalho, conforme Zanelli; Borges-Andrade; Bastos; Cols 

(2004) é fácil entender que trabalho é objeto de múltipla e ambígua atribuição de 

significados. 

 

Segundo Zanelli; Borges-Andrade; Bastos; Cols (2004) na sua origem o trabalho se deriva 

de necessidades naturais: fome, sede, frio, entre outras, mas quando há interação homem 

versus natureza ou homem versus homem, o trabalho e a forma como pensá-lo seguirá 

padrões sociais e históricos de cada pessoa, com variações que dependerão do acesso que 

a pessoa tem a recursos naturais, tecnologias, e ao conhecimento do saber-fazer. Os outros 

pontos importantes para Zanelli; Borges-Andrade; Bastos; Cols (2004) é a posição que 

ocupa na estrutura social, condições em que suas tarefas são executadas, assim como 

controle sobre seu trabalho, das ideias e cultura do seu tempo, e as experiências 

observadas em outros trabalhadores.  

 

O trabalho é fundante do ser humano e de suas formas de sociabilidade, e funciona muitas 

vezes como o elemento central da identidade e da organização da vida dos indivíduos. 

Desde cedo aprendemos que “o trabalho dignifica o homem”. Esse ditado popular é tão 

enraizado que ao iniciar o processo de aposentadoria, ou seja, o “fechamento” de uma vida 

de trabalho, em geral as pessoas têm um sentimento enorme de perda. Conforme Muniz 

(1996, p. 199) “a aposentadoria representa, sob o ponto de vista psicológico e social, um 

momento estressante e de muita expectativa na vida do indivíduo, que suscita reações 

muito ambivalentes”. 

 

A população idosa representa componete cada vez maior da população mundial isto em 

virtude das mudanças significativas sofridas nos ultimos tempos no perfil demográfico, a 

melhoria na qualidade de vida fez com que os ganhos de expectativa de vida na população 

pertencente aos grupos etários dos mais velhos aumentassem consideravelmente. Segundo 

os dados do Censo Demográfico de 2010, 10,8% da população brasileira é composta por 

pessoas acima de 60 anos, e este número tende a crescer. Segundo projeções das Nações 
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Unidas (Fundo de Populações) por volta de 2050 a expectativa é que para cada cinco 

habitantes, um será idoso.  

 

Diante deste contexto o número de aposentadorias tende a crescer na mesma proporção.  

Para Dantas e Oliveira (2014), a preparação para aposentadoria é um processo de 

informação e formação, o objetivo maior é que o aposentado assuma seu papel 

positivamente. É importante que as organizações se preocupem com esta temática e que 

planejem nas suas estratégias programas e projetos voltados para pessoas que estão no 

período de pré-aposentadoria, pois esta temática beneficia toda a sociedade. Segundo 

Dantas e Oliveira (2014), um programa de prepação para aposentadoria diminue custos 

sociais, melhora a saúde física, psicológica e social da pessoa idosa.  

 

Sobre este aspecto, Lobato (2010, apud DANTAS; OLIVEIRA, 2014, p. 123) nos ensina que: 

 

[...] o processo de envelhecimento não se resume apenas aos aspectos 
demográficos, é condicionado pela classe social, gênero, etnia, raça e 
implica a garantia de melhores condições de vida que justifiquem a 
ampliação dos anos de vida. Daí que envelhecer com dignidade não é uma 
responsabilidade individual, mas coletiva. Implica não só na criação de 
políticas públicas como também a garantia de acesso aos idosos a essas 
políticas (LOBATO, 2010, apud DANTAS; OLIVEIRA, 2014, p. 123). 

 

As organizações que buscam responsabilidade social, excelência e comprometimento com 

as pessoas e com a sociedade precisam focar em iniciativas que atendam a todos os seus 

servidores, principalmente quando estes estão no final da carreira, promovendo o seu bem-

estar, uma vez que este período que antecede a aposentadoria pode ser vivenciado como 

um momento de ruptura rigorosa com os elementos importantes da sua vida, que foram 

socialmente construídos e valorizados durante sua vida toda. 

 

Já para Silva, Andrade e Júnior (2009, p. 3) “é nesse momento que o individuo tem como 

força básica, o cuidado e a sabedoria, que o leva a necessidade natural do homem de 

passar conhecimento através das gerações”, é importante que a instituição perceba este 

momento como uma oportunidade. Este indivíduo deve receber à atenção necessária para 

que nos últimos anos de contribuição ao trabalho não tenha uma queda no rendimento por 

estar preocupado com a nova fase da vida e que possa de certa formar transmitir seus 

conhecimentos de formar harmoniosa e mais produtiva possível aos membros da 

organização que lá permanecerão.  

 

É importante acrescentar que o Estatuto do Idoso, por meio da Lei 10 741, de 1° de outubro 

de 2003, artigo 28, estabelece que:  
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O poder Público criará e estimulará programas de:  

I – [...]  

II - Preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência 

mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulos a novos projetos sociais, 

conforme seus interesses, e de esclarecimentos sobre os direitos sociais e 

de cidadania (BRASIL, 2003) [...]. 

 

Para Dantas e Oliveira (2014), a própria denominação estatuto estabelece prioridade 

absoluta às normas de proteção ao idoso, trazendo novos direitos e estabelecendo vários 

mecanismos de proteção, o que inclui o Programa de Preparação para Aposentadoria. 

Neste momento, o Governo não só trás a responsabilidade do bem-estar deste grupo para 

ele, mas para a sociedade como um todo.  

 

O Programa de Preparação para Aposentadoria também está contemplado na Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Portaria GM/MS 2 528 de 19 de outubro de 2006, que 

estabelece em seu anexo a interação intersetorial com o foco em:  

 

a) elaboração, implantação e implementação de programas de preparação 
para a aposentadoria nos setores público e privado; 

 

Segundo Borges, Gurniski e Hilgemberg (2010) é necessário que as instituições busquem a 

adoção de mecanismos que possam minimizar os fatores negativos desse momento, 

tentando transformá-los em elementos de pró-atividade e solução de outros problemas, 

principalmente ligados à gestão do conhecimento, de recursos humanos e à própria gestão 

administrativa. 

 

Apesar da previsão do PPA, disposta na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 e da grande 

discussão em torno do crescimento da expectativa de vida da população brasileira, acredita-

se que sejam poucas as instituições no Brasil que adotam o programa. 

 

Ainda há uma resistência e talvez até mesmo um descaso que as impedem de compreender 

que cabe à gestão de pessoas empreender formas de garantir um processo de 

envelhecimento que não seja tratado como exclusão consumada, mas sim “como fator 

natural, que demanda, por vezes, uma atenção e sugere uma preparação dos funcionários 

idosos e em processo de aposentadoria” (DANTAS; OLIVEIRA, 2014, p. 125). 
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Para França et al (2013) além dos programa de preparação para aposentadoria de 

intervenção longa, pode haver o de intervenção breve. Este modelo de intervenção breve 

pode ser aplicado individualmente ou em grupos, em sessão única, com execução de três 

horas aproximadamente, com a presença de um facilitador, que tenha formação em 

psicologia e experiência em PPA, nos meses subsequentes haverá três monitorias que 

buscam verificar se o servidor conseguiu obter informações relevantes para sua 

aposentadoria. Uma das vantagens da intervenção breve é o baixo custo e a fácil 

implementação. 

 

Mesmo sendo de intervenção breve, esta modalidade para o programa de preparação para 

aposentadoria deve requerer, em alguns casos, modificações como o aumento no tempo de 

execução. Como nos ensina França et al (2013, p. 101) as “intervenções psicológicas em 

grupo, mesmo breve, exigem um tempo maior para promoção dos fatores terapêuticos que 

potencializam a mudança”. Como estes fatores são de natureza cognitiva, motivacional-

afetiva e comportamental não há como prever exatamente o tempo que se gasta, cada 

individuo reage de uma forma e em tempo diferentes.  

 

Para França et al (2013)  as intervenções breves contrapõem os programas de preparação 

para aposentadoria tradicionalmente descritos na literatura. Em geral estes programas são 

longos, compostos por vários encontros semanais que variam entre oito a vinte quatro, com 

duração de 3 a 4 horas por encontro. 

 

Segundo Silva, Almeida e Moraes (2012) os programas de intervenção longa são compostos 

de cinco módulos: psicologia aplicada à aposentadoria; aspectos sociais; saúde; 

administração financeira e introdução ao programa de preparação para aposentadoria. Para 

cada módulo são oferecidas palestras e outras atividades de promoção à cultura, integração 

grupal e saúde física. Para estes autores se torna importante orientações sobre doenças da 

terceira idade, inclusive sobre tabagismo, alcoolismo, consumo de medicamentos sem 

prescrição médica e sedentarismo. 

 

Neste caso os programas de intervenção longa adotam módulos informativos e vivenciais, 

utiliza-se de técnicas psicoeducativas que possuem dois objetivos: informar e dar suporte, 

tanto para os pré-aposentados quanto para seus familiares, levando-os a refletir sobre suas 

crenças, atitudes e modos de enfrentar as dificuldades de se aposentar.  

 

Além disso, segundo França et al. (2013) esta reflexão leva o participante a planejar sua 

aposentadoria, e este exercício demanda tempo e demanda uma gama de informações 
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relacionadas à segurança financeira, saúde, promoção da autoeficácia e fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais, o que é permitido na intervenção longa por conta do período 

extenso. 

 

Ainda que a intervenção longa de preparação para aposentadoria seja efetiva, sua 

implantação é de alto custo, porque demandam muitos profissionais qualificados e muitas 

horas de evento. Por isso França et al. (2013) acreditam que as modalidades breves podem 

ser muito úteis, principalmente no contexto do estado que inúmeras vezes se encontra com 

restrições orçamentárias. Além do mais a modalidade breve é importante, pois ajuda atingir 

um grande número de pessoas de forma rápida e eficiente, além de estimular a adesão de 

uma intervenção mais longa e economiza recursos financeiros.   

 

Destaca-se, portanto, a importância da gestão de recursos humanos alinhada ao 

planejamento da força de trabalho com o apoio da alta direção no sentido de promover a 

preparação do servidor para enfrentar o período de aposentadoria de maneira fortalecida e 

munido de informações relevantes. As organizações devem auxiliar seus servidores a 

entenderem que esta nova etapa pode ser tão prazerosa e gratificante quanto às vividas 

durante o período de trabalho, desde que, segundo Soares et al. (2007) possibilite o 

desenvolvimento pessoal, o bem-estar e a autoestima.  

 

No sentido de tornar mais claro, os objetivos e a importância dos programas de preparação 

para a aposentadora, será apresentada a metodologia deste trabalho e, posteriormente, 

serão apresentados três casos de organizações públicas que o implementaram e, também 

as informações coletados sobre a percepção dos servidores com relação a possível 

implementação de um o programa de preparação para aposentadoria na Fundação João 

Pinheiro.  
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5 METODOLOGIA APLICADA 

 

O estudo em questão é exploratório, pois busca maior familiaridade com o tema do 

programa de preparação para aposentadoria na administração pública. Segundo Gil (2002) 

o estudo exploratório tem o objetivo de tornar mais familiar à área de estudo, bem como sua 

delimitação, parte essencial para que o problema seja formulado de forma adequada. E 

também se caracteriza como uma pesquisa descritiva, pois seu objetivo foi descrever a 

percepção de servidores da Fundação João Pinheiro em relação ao tema de programa de 

preparação para aposentadoria. 

 

Realizou-se pesquisa bibliográfica, a partir de materiais já elaborados, como livros, artigos 

científicos e revistas, permitindo uma maior cobertura do fenômeno estudado, pois é 

importante a verificação de experiências e estudos já publicados.  

 

Na pesquisa de campo o método empregado foi a pesquisa quantitativa e qualitativa.  

 

A pesquisa quantitativa ocorreu por meio da aplicação de questionário fechado aos 

servidores da Fundação João Pinheiro que possuem abono permanência, portanto, 

alcançaram a idade e o tempo previstos na legislação e já podem se aposentar e também os 

servidores que atingirão este status nos próximos três anos e que estão em exercício na 

Fundação.   

 

O objetivo foi verificar o conhecimento destes servidores sobre Programas de Preparação de 

Aposentadoria e como os servidores gostariam que fosse um PPA voltado para eles e suas 

expectativas sobre a aposentadoria.  

 

A listagem do público alvo dessa pesquisa – ou seja, servidores que já possuem tempo para 

a aposentadoria ou que alcançarão esse tempo dentro de três anos - foi fornecida pela 

Gerência de Recursos Humanos, e contou com 54 nomes. Foram detectadas algumas 

inconsistências na listagem disponibilizada, como falta de alguns servidores e a inclusão de 

servidores que não estavam em exercício na Fundação João Pinheiro, alguns há vários 

anos, apesar de serem efetivos. A partir dessa lista as inconsistências foram corrigidas pela 

pesquisadora. 
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A ferramenta utilizada para elaboração, distribuição e tabulação do questionário foi o 

programa de formulários do google, onde foi criado um formulário, que auxiliou na coleta dos 

dados e na organização das informações. O questionário era composto de vinte e duas 

perguntas fechadas sobre características pessoais, profissional, aspectos técnicos e os 

aspectos psicológicos ligados à aposentadoria (APÊNDICE A). 

 

Do total de 54 servidores, 33 responderam ao questionário. Dos 18 servidores que não o 

responderam, alguns se encontravam de férias regulamentares, outros de férias prêmio, 

dois de licença médica. Ainda um servidor aposentou e outro faleceu no período de 

realização da pesquisa.  

 

Os questionários foram reenviados de tempos em tempos para alcançar o máximo de 

retorno. No entanto, foi necessário aplicar o questionário impresso a dez pessoas. Os 

questionários foram aplicados no período de 03 de janeiro de 2017 a 21 de fevereiro de 

2017.  

 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, ocorreu por meio da aplicação de questionário aberto 

enviado por e-mail a três instituições públicas com experiência em programa de preparação 

para aposentadoria (APÊNDICE B).  

 

A escolha das três instituições se deu por serem instituições públicas, assim como a FJP, e 

que possuem experiência com Programa de Preparação para Aposentadoria, sendo duas da 

esfera estadual - uma Secretaria de Estado e a outra Empresa Pública - e um órgão do 

governo federal, porém localizada em Belo Horizonte.  

 

Foi enviado questionário com doze perguntas abertas por e-mail para os responsáveis pelo 

Programa de Preparação para Aposentadoria. Duas instituições responderam via e-mail, a 

Secretaria de Estado solicitou agendamento de uma entrevista pessoalmente, que foi 

realizada com duas pessoas da equipe responsável pelo Programa de Preparação para 

Aposentadoria.  

 

A consulta às instituições públicas teve como objetivo aprofundar as questões ligadas à 

execução do programa de preparação para aposentadoria e verificar como é feita a gestão, 

além de conhecer as dificuldades que se apresentam, com intuito que estas experiências 

sirvam de referência para a Fundação João Pinheiro, caso esta possa vir a implementar um 

programa desta natureza. 
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A pesquisa qualitativa contou também com uma entrevista com o gestor responsável pela 

Gerência de Recursos Humanos da Fundação João Pinheiro que foi consultado em relação 

às seguintes questões: inciativas voltadas para estes servidores prestes a aposentar; como 

a Fundação têm se preparado para ausência dos servidores; e ainda, em que medida a FJP 

vem implementando ações para preparar seus servidores para o momento da 

aposentadoria.  

 

A partir da utilização desses instrumentos foi possível analisar no âmbito da Fundação João 

Pinheiro a aplicabilidade e viabilidade de implantação de um Programa de Preparação para 

Aposentadoria, cujos resultados são apresentados na próxima seção.  
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados foi dividida em três partes, a primeira trata das experiências das 

instituições públicas estudadas, a segunda trata da percepção dos servidores da Fundação 

João Pinheiro sobre questões ligadas a aposentadoria e programa de preparação para 

aposentadoria, a terceira e última trata das considerações da Gerencia de Recursos 

Humanos da Fundação sobre a gestão voltada para as pessoas que se enquadram no 

período de pré-aposentadoria. 

 

6.1 Instituições com experiência em programa de preparação para aposentadoria 

 

Para que possa ser mantido o anonimato das instituições pesquisadas, elas foram 

denominadas como Organização 1, Organização 2 e Organização 3. O quadro 1 

apresenta as principais características dos programas de preparação para aposentadoria de 

cada uma delas: 

 

Quadro 1 – Informações sobre Programa de Preparação para Aposentadoria 

(Continua) 

 

Ano de implantação  

Organização 1 Organização 2 Organização 3 

2012 1995 2013 

Setor que coordena 
Superintendência de 

Recursos Humanos 

Gerência de 

Educação 

Corporativa e 

Gestão do 

Conhecimento 

Departamento de 

Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

Número de vagas 

disponibilizadas para 

os servidores 

16 Não informado De 15 a 30 

Frequência das 

atividades 

Seis encontros 

distribuídos ao longo 

do ano são duas 

turmas por ano em 

Belo Horizonte, e 

mais uma em uma 

regional. 

Não há uma 

frequência certa, 

depende da 

demanda das áreas 

Encontros semanais, 

totalizando 12 

encontros. No ano 

de 2016, o PPA 

aconteceu no 

primeiro semestre. 

Os participantes são 

consultados sobre o 

tipo de atividade? 

Não Não 

Sim, na primeira 

etapa da intervenção 

continuada que é a 

entrevista. 
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Quadro 1 – Informações sobre Programa de Preparação para Aposentadoria 

 

(Conclusão) 

 
 

Organização 1 

 

Organização 2 

 

Organização 3 

Quais os tipos de 

atividades compõem 

o PPA? 

Encontros, palestras, 

discussões, grupos 

de trabalhos, 

dinâmicas, troca de 

experiência com 

aposentados. 

Palestras 

Palestras, encontros 

vivenciais e 

atividades de 

socialização em 

parques e museus. 

Tem orçamento 

destinado ao 

Programa? 

Sim 

Sim. O valor por 

participante é em 

torno de R$1.080,00 

(mil e oitenta reais). 

Sim 

O Programa da sua 

instituição é 

destinado a qual 

público? 

Servidores efetivos 

que estejam mais 

próximos do período 

de aposentadoria. 

Empregados que 

estejam próximos da 

aposentadoria. 

 

Servidores efetivos 

que estejam mais 

próximos do período 

de aposentadoria. 

É feita uma pesquisa 

de satisfação? 
Sim Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Como vemos no Quadro 1, das três instituições, a Organização 2 possui mais tempo com o 

programa de preparação para aposentadoria, sendo vinte e dois anos de experiência. 

Entretanto, as outras duas não são iniciantes, sendo que a Organização 1 informou que a 

implantação partiu de demanda vinda dos próprios servidores, que necessitavam de apoio 

do setor de recursos humanos para a transição no momento da aposentadoria. 

  

A Organização 3 adotou o termo Educação para Aposentadoria, ela considera o termo mais 

adequado. Segundo o respondente: 

 

[...] entendemos que não é possível preparar o outro para esse momento, 
mas é possível oferecer recursos que serão apropriados por cada pessoa 
de forma diversa (ORGANIZAÇÃO 3). 

 

A escolha do termo Educação para Aposentadoria se deu após pesquisa na literatura 

existente e segundo a Organização 3 “cada pessoa se educa de maneira individual para 

esse momento, e o programa institucional é um dos recursos disponíveis” (Organização 3). 

Ela destacou que o programa, apesar de estar em atividade, vem sendo repensado ao longo 
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dos últimos três anos e atualmente a equipe está trabalhado no levantamento de material 

bibliográfico para a elaboração de um Guia para Aposentadoria. 

 

Com relação à participação dos servidores tem-se que, nas três organizações, se dá de 

forma voluntária. A Organização 1 procura trabalhar com turmas pequenas para que o 

encontro tenha caráter quase que individual, para que todos tenham tempo para se 

expressar. Nas três organizações, como as vagas são limitadas, além do aval da chefia 

imediata, são priorizados servidores que possuam idade mais elevada, com tempo mais 

próximo para aposentar e com maior tempo de serviço. Segundo a Organização 3 o “critério 

de seleção considera a idade, o tempo de contribuição e possuir abono permanência” 

(Organização 3). 

 

Como é possível perceber a partir do quadro 1, a Organização 3 e a Organização 1 

adotaram a metodologia de intervenção longa. Que segundo Silva, Almeida e Moraes (2012) 

os programas de intervenção longa são compostos de cinco módulos: psicologia aplicada à 

aposentadoria; aspectos sociais; saúde; administração financeira e introdução ao programa 

de preparação para aposentadoria. E cada módulo oferece palestras e outras atividades de 

promoção à cultura, integração grupal e saúde física.  Já a Organização 2 não deixou claro 

se a sua intervenção é breve ou longa. Vale lembrar que as duas iniciativas são relevantes, 

porém quando se tem recurso financeiro o ideal é que o servidor seja acompanhado por um 

período maior, no entanto, as palestras e outros tipos de intervenções breves também são 

plausíveis.  

 

Como se observa no quadro 1, a Organização 2 já tem o programa pré-definido, como são 

muitos anos de experiência, esta condição contribui para que esteja tudo definido. É 

possível afirmar que a expertise adquirida nestes anos contribuiu para o aprimoramento do 

programa. A Organização 1,  definiu o PPA a partir de estudos realizados no momento da 

sua implantação, sendo que a equipe composta por três servidores, responsáveis pelo 

programa, visitou várias instituições do Estado para obter informações sobre atividades 

desenvolvidas. Após análise e baseado nestas experiências, montou o seu próprio 

programa adaptado a sua realidade. 

 

Na Organização 1, os servidores foram inicialmente consultados sobre os temas de maior 

interesse para as palestras, observando o limite de seis temáticas. Já a Organização 3 ao 

longo do programa “percebeu-se que alguns temas ficaram de fora e posteriormente eram 

demandados por todos, como, por exemplo, legislação para aposentadoria” (Organização 

3), diante disso, ela incluiu as temáticas principais, mas considerou outras não abordadas, 
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que precisam ser incluídas, porém, tiveram ainda, outras, também importantes, que ficaram 

de fora por falta de referências literárias, tais como: afetividade e sexualidade.  

 

Ainda na Organização 3, a entrevista com o servidor é considerada a primeira etapa da 

intervenção continuada, os participantes respondem diversas questões relacionadas à fase 

da aposentadoria e acabam fazendo reflexões sobre este período da vida. Além disso, por 

meio das entrevistas, a Organização 3 esclareceu que “buscamos conhecer as expectativas 

dos participantes em relação ao programa e também conhecer seus temas de interesse” 

(Organização 3). A partir dai o planejamento é revisto e se necessário podem ser feitas 

mudanças nos encontros, dentro das possibilidades institucionais. 

 

Todas as três organizações aplicam avaliação ao final do programa, havendo possibilidade 

de registro de sugestões a serem implementadas nas próximas turmas, e durante os 

encontros os participantes fazem sugestões que são consideradas pela coordenação. A 

Organização 3 realiza uma avaliação ao final do módulo vivencial (5 encontros) e outra ao 

final do módulo informativo (6 encontros). Já a Organização 2, por ter campus próprio, 

avalia além das palestras (conteúdo e desempenho dos palestrantes), a infraestrutura 

(alojamento, portaria, refeitório, prédios de ensino, área de lazer e áreas externas do 

campus).  

 

Com relação ao orçamento destinado ao programa, todas as instituições possuem 

orçamento destinado a esse fim. A Organização 2 declarou que o valor que se aplica a 

cada participante é de R$1.080,00 (mil e oitenta reais), o que inclui as palestras, coffee-

break, alojamento, café da manhã, almoço, jantar e utilização do campus de treinamento. Já 

a Organização 3 possui verba para pagar palestrantes que tenham vínculo com ela e que, 

também, é disponibilizado transporte para realizar as atividades de socialização e 

integração.  E segundo a Organização 1 cada ano o orçamento sofre alteração, a 

associação dos empregados e de representação da classe são parceiras importantes na 

promoção do programa, mas não há porcentagem pré-definida para o programa.  

 

As palestras nas três instituições é a atividade que mais compõem os programas. Na 

Organização 3, além das palestras, o respondente citou ainda os encontros vivenciais e 

atividades de socialização e integração em parques e museus, “todas realizadas durante os 

doze encontros da metodologia de intervenção continuada” (Organização 3).  
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Segundo a Organização 3, a proposta para este ano é formar grupos com menor período 

de duração, “permitindo a inscrição de servidores sem restrição de faixa etária e tempo de 

contribuição, conforme orientações da Metodologia de Intervenção Breve1” (Organização 3).  

 

Já na Organização 1 o programa é composto de seis encontros, divididos, 

intencionalmente, ao longo do ano para que o servidor possa ter tempo entre um encontro e 

outro de refletir e interiorizar as informações e sentimentos que surgem ao longo do 

processo.   Cada encontro é dedicado a um eixo, sendo eles: sociocultural, saúde e 

qualidade de vida, aspectos emocionais e relacionais, administração do tempo livre, e 

planejamento financeiro. O encontro se inicia com informações socioculturais e encerra com 

os participantes elaborando um projeto de vida, pensando na aposentadoria.  

 

Os encontros da Organização 1, são conduzidos por um facilitador, psicólogo e servidor 

efetivo. São, também, convidados colaboradores externos como médicos, educadores 

físicos, especialistas em questões financeiras e servidores que já se aposentaram para 

exporem suas experiências após aposentadoria. Além das palestras, são realizadas outras 

atividades como: discussão, grupos de trabalhos, troca de experiência com servidores já 

aposentados, dinâmicas, dentre outros, sempre pautados pela leveza, sutileza e sigilo.  

 

A Organização 3  possui um centro de treinamento onde algumas atividades são realizadas, 

entretanto existem outras, que são realizadas em locais priorizando empreendimento 

pautado pela paixão em fazer uma nova atividade, locais significativos da Capital como 

museus e parques, e, algumas vezes, os auditórios das entidades de classe ligadas a ela 

também são utilizados, nunca é realizado atividade dentro da sede da organização.   

 

Os participantes da Organização 1 recebem uma pasta individual com informações sobre 

sua situação funcional, inclusive com projeções de aposentadoria, orientações e o passa-a-

passo para preenchimento de formulários de solicitações. Com estas informações em mãos, 

é reservado um momento no encontro que eles podem tirar suas duvidas sobre questões 

burocráticas do processo de aposentadoria, embora o foco do encontro não seja as 

questões institucionais, e sim as pessoas, já que a intenção é que o grupo construa ideias 

que os levem para questões pessoais deste momento de transição.   

                                                
1
 Para França et al (2013) é o modelo de intervenção para o programa de preparação para 

aposentadoria que pode ser aplicado individualmente ou em grupos, em sessão única, com execução 
de três horas aproximadamente, com a presença de um facilitador, que tenha formação em psicologia 
e experiência em programa de preparação em aposentadoria, nos meses subsequentes haverá três 
monitorias que buscam verificar se o servidor conseguiu obter informações relevantes para sua 
aposentadoria. Uma das vantagens da intervenção breve é o baixo custo e a fácil implementação. 
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Os respondentes de cada organização também foram questionados acerca dos principais 

pontos positivos e dificuldades de implementação e manutenção de programas de 

preparação para aposentadoria.  

 

Para a Organização 3, os pontos positivos do programa são: 

 

– Reflexões sobre a importância do autoconhecimento diante de uma nova 
etapa; 
– Reflexões sobre gestão do tempo atual e na aposentadoria; 
– Reflexões sobre os limites e possibilidades na aposentadoria, com 
consequente redução da ansiedade relacionado a esse período de 
transição; 
– Oportunidade de iniciar a construção de um projeto de vida para o período 
da aposentadoria; 
– Oportunidade de compartilhar experiências e sentimentos, possibilitando 
pensar avaliar estratégias propostas e/ou vivenciadas por outras pessoas; 
(ORGANIZAÇÃO 3) 

 

Segundo a Organização 2, os pontos positivos são: 

 

Os empregados se sentem mais confiantes para o desligamento e 
valorizados pela oportunidade concedida pela Organização, pois são 
abordados assuntos de interesse deles, voltados para a área de saúde, 
psicologia, finanças, empreendedorismo, plano de saúde, seguro de vida, 
previdência social, previdência privada. Além disso, eles podem trazer um 
acompanhante para o curso. Para a Organização, há a possibilidade de 
melhoria no clima organizacional, além da conformidade com o Estatuto do 
Idoso. (ORGANIZAÇÃO 2)  

 

Os pontos positivos para a Organização 1: 

 

Os funcionários saem mais confiantes e fortalecidos, conseguem sanar 
dúvidas sobre o processo de aposentadoria, programam o futuro com mais 
segurança, e para a própria Organização os benefícios são: fortalece o 
vínculo da instituição com o servidor, cumpre parte da responsabilidade 
social, mantém vinculo com os aposentados, mantém a relação mais 
estreita com servidores prestes a aposentar. (ORGANIZAÇÃO 1) 

 

As principais dificuldades encontradas para a implementação e manutenção dos programas 

de PPA, segundo a Organização 3 são: 

 

– Quantidade de trabalhadores limitada para atender às demandas de 
educação para aposentadoria de servidores que estejam se aposentando ou 
mesmo de servidores que desejam iniciar a preparação com antecedência.  
– Falta de recursos financeiros para compra de materiais destinados às 
técnicas/dinâmicas;  
– Falta de recursos financeiros para realizar atividades de socialização e 
também para convidar profissionais que não pertençam ao quadro de 
funcionários da UFMG para realização de palestras. 
– Falta de recursos financeiros para oferecer lanche aos participantes; 
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– Recursos audiovisuais precários. (ORGANIZAÇÃO 3) 

 

Na Organização 2, as principais dificuldades são a “liberação dos empregados por parte 

das gerências para participarem do curso, principalmente em função do orçamento, que é 

pago com recursos da área” (Organização 2). 

 

Já na Organização 1 a questão orçamentária financeira se torna um obstáculo anual a ser 

superado e “a possível falta de adesão e interesse dos servidores em participarem do 

programa” (Organização 1). 

 

Diante das experiências apresentadas pelas três instituições, conclui-se que é possível 

realizar o programa de preparação para aposentadoria na Fundação João Pinheiro. 

Identificou-se pontos extremamente positivos apresentados, o programa é uma iniciativa que 

beneficia tanto os servidores prestes a aposentar como também a instituição como um todo. 

Caso a Fundação venha implementar o programa é importante estudar qual seria a melhor 

opção de intervenção: a longa ou a breve, vale lembrar que a entrevista com o servidor 

ajudaria nesta decisão, assim como definir quais as atividades que devem compor o 

programa e, também, os temas das palestras. 

 

Partimos para verificar a percepção dos servidores da Fundação João Pinheiro sobre 

questões ligadas a aposentadoria e programa de preparação para aposentadoria.  

 

6.2 Percepção dos servidores da Fundação João Pinheiro sobre programa de 

preparação para aposentadoria 

 

Conforme informação do Relatório de Gestão 2011/2014 a Fundação João Pinheiro, assim 

como outras instituições de pesquisa, possui uma equipe multidisciplinar composta na sua 

maioria por mestres e doutores que trabalham no cumprimento da missão de produzir e 

compartilhar conhecimentos e estatísticas, formar continuamente gestores e induzir políticas 

públicas para a construção de uma sociedade mais justa. 

 

Conforme a Gerência de Recursos Humanos, atualmente, a FJP possui 1692 (cento e 

sessenta e nove) servidores efetivos da carreira da FJP, sendo que 54 (cinquenta e quatro) 

                                                
2
 A Fundação João Pinheiro conta com um total de 169 servidores efetivos da carreira, sendo: 2 - 

Auxiliares em Atividade de Ciência e Tecnologia, 44 – Técnicos em Atividade de Ciência e 
Tecnologia, 34 – Gestores em Ciência e Tecnologia e 89 – Pesquisadores em Ciência e Tecnologia. 



46 

já alcançaram a idade e o tempo previstos na legislação para aposentar ou atingirão este 

patamar nos próximos três anos.  

 

Diante desse contexto, evidencia-se a importância do estudo de um Programa de 

Preparação para Aposentadoria na Fundação João Pinheiro dado à relevância do tema e 

também a possível perda de capital humano, tendo em vista haver um número considerável 

de servidores que já se enquadram nos critérios para aposentadoria, entre eles muitos 

pesquisadores que são responsáveis pela atividade fim da instituição.  

 

Com intuito de verificar se os servidores da Fundação João Pinheiro conhecem e teriam 

interesse em participar de um Programa de Preparação para Aposentadoria, foi enviado 

questionário a 54 (cinquenta e quatro) servidores efetivos que já possuem tempo para 

aposentar ou completarão este tempo nos próximos três anos.   

 

Destes servidores, 33 (trinta e três) devolveram o questionário preenchido. Desta amostra, 

41,9% são do sexo feminino e 58,1% do sexo masculino. Quanto à faixa etária, 45,3% têm 

idade que variam entre 52 a 59 anos e 48,4% têm idade que variam entre 60 e 67 anos, 

duas pessoas não informaram a idade.  

 

Gráfico 1 – Expectativa de se aposentar dos servidores efetivos da Fundação João Pinheiro 

– Belo Horizonte – Minas Gerais – 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Embora todos os respondentes ou já possuem tempo para se aposentar ou alcançarão esse 

tempo em até três anos, estes foram questionados em relação à expectativa de período da 

aposentadoria. Somando é possivel ver que 72,7% (GRÁFICO 1) pretendem se aposentar 

no máximo em três anos, esta informação mostra como é urgente a implementação do 

programa de preparação para aposentadoria no âmbito da Fundação João Pinheiro para 

que estes servidores sejam contempladas com os beneficios do programa de maneira a 

conseguirem absorver informações que os levem a planejar o futuro.  

 

No que tange ao estado civil e à paternidade/maternidade, o Gráfico 2 e o Gráfico 3 

mostram que 57,6% (GRÁFICO 2) dos servidores são casados e 54,5% possuem filhos 

(GRÁFICO 3), dois servidores não responderam a estas perguntas. Conforme vimos às três 

organizações entrevistadas abordam em seus programas aspectos relacionados à família e 

lazer. Inclusive, como foi visto, a Organização 2 leva os familiares dos seus empregados 

para os encontros que acontecem no seu centro de treinamento que possui área recreativa 

que pode ser usufruída pelos participantes durante o encontro.  

 

Tendo em vista que a maioria do público alvo da pesquisa é casada e possui filhos, a 

implementação de um PPA na FJP poderia contar com atividades não apenas voltadas para 

o servidor, mas também para a sua família.  

 

Gráfico 2 – Estado Civil dos servidores efetivos da Fundação João Pinheiro – Belo Horizonte 

– Minas Gerais – 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 3- Servidores efetivos da Fundação João Pinheiro que possui filho – Belo Horizonte 

– Minas Gerais – 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Com relação ao tempo de serviço prestado na Fundação João Pinheiro, tem-se que: 

 

– 45,3% possuem entre 20 a 32 anos de exercício; 

– 51,3% possuem entre 33 a 46 anos de exercício, 

– Um servidor deixou de responder a esta pergunta.  

 

Conforme estes dados são muitos anos de dedicação destes servidores ao trabalho 

desempenhado na FJP, diante disto é importante que a FJP valorize esses profissionais, se 

preocupando com este momento de transição da “ativa” para a aposentadoria. Além disso, é 

importante destacar que por tantos anos de contribuição, é muito provável que estes 

profissionais dominem conteúdo que precisa ser transferido para outros profissionais que 

irão dar continuidade as atividades e aos projetos, a gestão do conhecimento focada neste 

grupo também é de extrema importância.   

 

Conforme o Gráfico 4, a grande maioria dos servidores, 45,5%,  trabalha no Centro de 

Estudos de Políticas Públicas, portanto, uma intervenção do planejamento da força de 

trabalho mais pontual para este setor é de se levar em consideração, uma vez que todos 

pretendem se aposentar, dentro do período previsto de até três anos. É possível que haja 

uma perda em termos de conhecimento, além da importância de se verificar a necessidade 

de provisão de nossos servidores ou de realocação de outros, para substituição desses que 

se aposentarão, sem que haja prejuízo no trabalho desempenhado pelo Centro.  
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Gráfico 4- Setor de lotação dos servidores efetivos da Fundação João Pinheiro – Belo 

Horizonte – Minas Gerais – 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: CEPP = Centro de Estudos de Políticas Públicas. DECTEC = . CEI = Centro de 
Estatística e Informações. EG = Escola de Governo. DPGF = Diretoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças. 

 

Conforme o Gráfico 5, mais de 66% dos servidores possuem escolaridade acima da 

graduação, sendo que: 15,2% possuem doutorado, 27,3% possuem mestrado e 24,2% são 

pós-graduados lato senso.  

 

Gráfico 5 – Escolaridade dos servidores efetivos da Fundação João Pinheiro – Belo 

Horizonte – Minas Gerais – 2017 

 

0,0% 1,0% 0,0% 9,1%

0,0%

21,2%

24,2%

27,3%

15,2%

0,0%

Fundamental incompleto Fundamental completo Médio incompleto

Médio completo Superior incompleto Superior completo

Pós-Graduado lato sensu Mestrado Doutorado

Pós-Doutorado

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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É possível afirmar então que os servidores da FJP possuem alta formação e 

consequentemente conhecimento acumulado ao longo dos anos de trabalho. Levando em 

consideração estes aspectos e o fato de 81,7% dos servidores já preencherem os requisitos 

formais para se aposentar imediatamente, reforça a importância de a gestão de recursos 

humanos planejarem a força de trabalho de maneira que não se perca o conhecimento 

destes servidores que é tão imprescindível para a Fundação, de forma inesperada, sem um 

acompanhamento da gestão de recursos humanos.   

 

Além disso, caso se implemente um programa de preparação para aposentadoria esta alta 

formação será relevante para analise e escolha das atividades que serão incluídas no 

programa. 

 

Com relação ao processo de solicitação da aposentadoria, 71,9%% dos servidores 

(GRÁFICO 6) demonstraram conhecer os tramites para aposentadoria, embora esta 

porcentagem seja alta, o fato de 28% ainda não conhecer os tramites, mesmo estando perto 

de se aposentar, é preocupante e deve ser objeto de atenção da gestão de recursos 

humanos.  

 

Gráfico 6 – Servidores efetivos da Fundação João Pinheiro conhece os tramites para 

solicitar aposentadoria – Belo Horizonte – Minas Gerais - 2017 

 

71,9%

28,1%

Sim Não

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Cerca de 57%, procuraram a Gerência de Recursos Humanos para obter informações sobre 

a aposentadoria, porém, um número consideravel não o fez, 42,4% (Gráfico 7). Duas 

pessoas não responderam esta questão. Diante do grande número de servidores que não 

procuraram a Gerência de Recursos Humanos, indaga-se se não seria importante a 

Gerência montar uma estrategia de aproximação para estes servidores de forma que possa 

verificar suas necessidades e anseios. 

 

Gráfico 7 – Servidores efetivos da Fundação João Pinheiro procurou a Gerência de 

Recursos Humanos para obter informações sobre aposenatdoria – Belo Horizonte – Minas 

Gerais – 2017 

57,6%

42,4%

Sim Não

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Quanto à gestão do conhecimento, perguntou-se aos servidores respondentes se estes 

tinham conhecimento de outros servidores que trabalham próximo a eles que poderiam 

continuar suas atividades, quando se aposentarem e se estas pessoas estão sendo 

treinadas. Conforme o Gráfico 8 e Gráfico 9, 81,8% não estão treinando substitutos e 46,9% 

não sabem e/ou não têm ninguém que possa dar continuidadade às suas atividades. Este 

ponto nos leva outra vez para a importância de se considerar o planejamento da força de 

trabalho dentro da instituição e a necessidade de se realizar uma gestão do conhecimento 

adequada no âmbito da Fundação João Pinheiro, levando em consideração o atual cenário, 

com inumeras aposentadorias em curto prazo.  
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Gráfico 8 – Pessoas que trabalham com você que podem dar continuidade as suas 

atividades – Belo Horizonte – Minas Gerais – 2017 

 

15,6%

15,6%

25,0%0,0%0,0%

0,0%

12,5%

31,3%

Não existe pessoa Uma pessoa Duas pessoas

Três pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas

Mais de cinco pessoas Não sabe

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 9 – Treinando outro servidor para te substituir – Belo Horizonte – Minas Gerais – 

2017 

18,20%

81,80%

Sim Não

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Segundo Longo (2007), entende-se que o planejamento da força de trabalho tem como 

objetivo analisar se o pessoal atual da organização atende as necessidades de trabalho 

presente e futuras da organização. Neste sentido tem como objetivo a busca de soluções 

para minimizar eventual divergência entre a disponibilidade atual e a necessidade futura da 
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organização. A literatura nos ensina que o planejamento da força de trabalho é uma 

ferramenta excelente frente a futuras mudanças organizacionais, sendo uma forma de 

antecipar as adaptações necessárias no quadro de servidores, além de ajudar a definir o 

quadro de servidores ideais para cada atividade. No caso da Fundação João Pinheiro, o 

planejamento da força de trabalho poderá ajudar a verificar quais são as estratégias que a 

organização deverá adotar nos próximos anos a fim de suprir as deficiências de habilidades 

que poderão surgir devido aos desligamentos e aposentadoria.  

 

Mesmo com a legislação vigente sobre programa de preparação para aposentadoria, 

conforme discutido na quarta seção,  o fato de poucos servidores da Fundação João 

Pinheiro conhecerem outras instituições que adotaram o programa é reflexo da realidade, 

segundo a literatura são poucas as insitutições que o implementaram. Dentre os 

respondentes, somente 18,2% (GRÁFICO 10) conhecem instituições que adotaram esse 

tipo de programa e puderam citar algumas insituições públicas como: Copasa, Cemig, 

Banco do Brasil, PMMG, DER-MG e as organizações privadas: Belgo Mineira e Vale do Rio 

Doce.  

 

Gráfico 10 – Se o servidor conhece outra instituição que possui o Programa de Preparação 

para Aposentadoria – Belo Horizonte – Minas Gerais – 2017 

 

18,2%

81,8%

Sim Não

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Com relação às atividades que os servidores demonstraram interesse em participar caso o 

programa de preparação para aposentadoria seja implementado na Fundação João 

Pinheiro, o Quadro 2 apresenta as atividades mencionadas. Destacam-se os encontros com 

diversas atividades organizadas por eixos, tais como: sociocultural, saúde e qualidade de 

vida, aspectos emocionais e relacionais, administração do tempo livre, e planejamento 

financeiro dos servidores. Essa atividade foi respondida por 45,5% dos servidores.  

 

As atividades de promoção da saúde e atividades físicas tiveram destaque com 42,4%, 

podendo concluir que as pessoas buscam bem-estar, querem estar saudáveis para que 

possam usufruir de sua aposentadoria. Este ponto é importante para o Governo, pois idosos 

saudáveis fazem com que os gastos públicos diminuam e podem ter influencia nas diretrizes 

das políticas públicas voltadas para a saúde da pessoa idosa, ganhando o Governo e a 

sociedade.  

 

Quadro 2 - Atividades que o servidor gostaria de participar 

 

Atividade do Programa de Preparação Para Aposentadoria (PPA) % 

Encontros com diversas atividades organizadas por eixos: 

sociocultural, saúde e qualidade de vida, aspectos emocionais e 

relacionais, administração do tempo livre, planejamento financeiro. 

45,5 

Atividades de promoção da saúde como caminhadas, atividades físicas 42,4 

Palestras sobre temas como: aposentadoria, envelhecimento, saúde, 

legislação para aposentadoria, ocupação de tempo etc. 
39,4 

Encontros vivenciais 27,3 

Encontro com servidores aposentados para troca de experiência 21,2 

Atividades de socialização em parques e museus 18,2 

Nenhuma atividade acima 18,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Foi solicitado aos respondentes que eles atribuíssem grau de importância às atividades 

proposta. Segundo o Gráfico 11 verifica-se, novamente, que as atividades de promoção de 

saúde se tornam muito importante e que as atividades de socialização em parques e 

museus são nada importantes.  
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Gráfico 11 – Grau de importância que o servidor deu as atividades do Programa de 

Preparação para Aposentadoria (PPA) – Belo Horizonte – Minas Gerais – 2017 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Talvez estas escolhas se devam ao fato dos servidores da Fundação serem dotados de 

informações e conhecimento que os remetem à importância de uma velhice saudável.  

 

Importante lembrar que um envelhecimento saudável assume hoje uma conceituação muito 

maior do que a ausência de doença, englobando um processo de adaptação às mudanças. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2005), a combinação entre o envolvimento ativo 

com a vida, por meio do estabelecimento de relações sociais e atividades produtivas, a 

inexistência de doenças e a manutenção da capacidade funcional, ou seja, ausência de 

dificuldades no desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida cotidiana 

representa um conceito amplo de envelhecimento bem-sucedido. E neste sentido a 

preparação para aposentadoria se apresenta como um programa que pode proporcionar 

conhecimento sobre diversas áreas que somadas à saúde leva a uma aposentadoria e, 

consequentemente, a um envelhecimento ativo.   

 

Ao serem indagados sobre projetos para quando se aposentarem, 68,8% dos respondentes 

disseram que possuem projetos para o futuro (Gráfico 12). Destes, 53,6% declaram que os 

projetos estão voltados para o lazer, tais como, viagens, artes e cultura. Outros 35,7% 

declaram que vão se dedicar a família, entretanto 42,9% pensam em dedicar a outras 

atividades profissionais e 25% não pensaram no projeto para quando se aposentarem 

(GRÁFICO 13).  
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Gráfico 13 – Possui projeto para quando se aposentar – Belo Horizonte – Minas Gerais – 

2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 13 – Projeto de vida ao se aposentar – Belo Horizonte – Minas Gerais – 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Segundo Tavares (2015): 

 

Planejar-se para a aposentadoria significa conhecer antecipadamente as 
circunstâncias concretas da saída do mercado de trabalho e desenvolver 
maneiras de lidar com suas consequências, visando mitigar os efeitos 
nocivos e potencializar as oportunidades de viver com qualidade de vida e 
bem-estar enquanto aposentado (TAVARES, 2015, p. 145). 

 

De todos os aspectos apresentados nos dados coletados junto aos servidores da Fundação 

João Pinheiro dois são muito importantes, um é que estes servidores buscam viver após a 

aposentadoria de uma maneira saudável e o outro é que eles pretendem continuar cidadãos 

produtivos e ativos. O programa de preparação para aposentadoria é uma ferramenta que 

pode auxilia-los a alcançarem seus objetivos de uma maneira eficaz. Além disso, reafirma a 

importância do planejamento da força de trabalho e da gestão do conhecimento. 

 

6.3 Percepção da Gerencia de Recursos Humanos (GRH) 

 

Diante do grande número de aposentadorias iminentes, a Gerência de Recursos Humanos 

da Fundação João Pinheiro informou que apesar de não ter o programa de preparação para 

aposentadoria, ela já vem pensando nesta temática, tanto na questão de atividades 

exclusivamente voltadas para este público como, também, sobre a reposição da força de 

trabalho. 

 

De acordo com o entrevistado, algumas iniciativas de valorização voltadas para todos os 

servidores estão sendo propostas para o ano de 2017 que também contemplam o público 

dos pré-aposentados, conforme divulgado no seminário de apresentação do plano de 

trabalho realizado a FJP no dia 9 março. São elas: 

 

• Implantação da ginástica laboral em parceria com a Superintendência de 

Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da SEPLAG; 

• Grupo Terapêutico – para tratamento de problemas relacionados ao 

stress e outros problemas no ambiente de trabalho - em parceria com a 

Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da 

SEPLAG; 

• Programa de Incentivo à Prática Esportiva – criação de grupos de 

servidores para a prática esportiva nas cercanias da Fundação João 

Pinheiro – FJP. 

• Programa de Promoção da Cultura para Servidores e Funcionários da 

FJP: sorteio de cortesias das atividades culturais desenvolvidas por meio de 

parcerias junto à Fundação Clóvis Salgado para os colaboradores da FJP; 
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• Parcerias com cursos de idiomas, academias (inclusive de natação e 

hidroginástica) visando descontos para os servidores e funcionários da FJP; 

• Cursos e oficinas de artesanato promovidos por servidores e 

funcionários da FJP para colaboradores da FJP; 

• Campanhas de vacinação diversas em parceria com a FUNED; 

• Programa de Cessação do Tabagismo em parceria com a 

Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da 

SEPLAG (SEMINÁRIO..., 2017). 

 

Vale ressaltar que embora estas iniciativas alcancem os pré-aposentados, essas ações não 

são diretamente voltadas a eles, não foram elaboradas e definidas especificamente para as 

pessoas que estão prestes a aposentar e com idade mais elevada.  

 

A Gerência acredita ser viável a implantação de um programa de preparação para 

aposentadoria. Ela aponta como facilitador o grande volume de servidores prestes a se 

aposentar e reforça que é uma situação que merece atenção institucional, tendo em vista 

que a saída destes servidores pode gerar impactos significativos sem a devida gestão do 

conhecimento. Além disso, ressaltou a importância de começar uma cobrança à alta gestão 

para viabilizar a realização de concurso público nos próximos anos.  

 

O entrevistado enfatiza como aspecto dificultador para a implantação de um programa de 

preparação para aposentadoria a atual situação financeira do Estado e a desmotivação dos 

servidores diante desta situação.   

 

A Gerência ressalta que tem pensado sobre a realização de atividades de cunho social, tais 

como homenagem aos servidores que estão se aposentando, por meio de um evento 

institucional com a presença dos colegas que acompanharam durante a vida profissional e 

seus parentes mais próximos. Porém, não houve nenhuma iniciativa concreta para a 

realização dessa atividade. 

 

Adicionalmente, a Gerência acredita que um programa específico de preparação para a 

aposentadoria pode ser realizado em parceria com pessoas físicas - tais como educadores 

físicos, médicos e servidores aposentados que podem ministrar palestras e realizar rodas de 

conversa sobre suas experiências como aposentados – e com outras instituições tais como 

Sebrae-MG, que pode ministrar palestras sobre empreendedorismo e outras áreas temáticas 

de interesse dos servidores sem gerar custo adicional ao estado.  
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Percebe-se que embora a gerência tenha apresentado ciência quanto à importância de 

ações como PPA, é possível afirmar que não há nenhuma iniciativa concreta a esse 

respeito.  

  



60 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado no trabalho fica evidente a importância da implementação do 

Programa de Preparação para Aposentadoria na Fundação João Pinheiro. Segundo os 

dados coletados, 31,95% dos servidores efetivos da carreira da Fundação podem se 

aposentar no prazo máximo de três anos. Porém, 72,7% dos servidores respondentes 

pretendem se aposentar em no máximo três anos, portanto, sua implantação além de 

importante, se torna emergencial.  

 

O programa de preparação para aposentadoria ajuda a valorizar o servidor, cria ambiente 

propicio para que ele possa repensar seus valores e objetivos futuros, podendo despertar 

mudanças na sua vida, ou seja, é uma forma institucionalizada de contribuir para a 

qualidade de vida do servidor dentro e fora do ambiente de trabalho.  Desta forma, quando 

este servidor recebe informações e orientações, ele tem a possibilidade de transmitir seu 

conhecimento de forma tranquila.  

 

Quando se fala de PPA além de promover o bem-estar do servidor ele, também, é uma 

ferramenta que faz com que a instituição pense e organize-se com foco em um futuro 

promissor, porém, para alcançar este objetivo é preciso o envolvimento de todos, é 

necessário haver representatividade de todas as unidades e de todos os envolvidos.  

 

As pessoas devem ser tratadas como parceiras e elementos vivos da instituição, este tipo de 

programa agrega inteligência institucional, faz com que os servidores sejam valorizados, não 

só os contemplados, mas também serve como bom exemplo para os demais servidores que 

pretendem seguir carreira.  

 

A Gerência de Recursos Humanos deve estar atenta às necessidades de todos servidores, 

porém, no atual cenário da Fundação João Pinheiro, as políticas de recursos humanos 

devem ter como foco o grande número de pré-aposentados, de maneira a permitir uma 

transição adequada tanto no aspecto pessoal como profissional. 

 

A maioria dos servidores respondentes demonstrou conhecer os trâmites para se aposentar, 

entretanto, 28% não o conhecem. Seria relevante que a Gerência de Recursos Humanos se 

aproxime destes servidores, no sentido de orientá-los.  

 

De certo o programa de preparação para aposentadoria deve seguir as diretrizes 

estratégicas da instituição, e só é possível executa-lo com vontade e empenho dos 
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envolvidos: dirigentes, gestores, chefias e os próprios servidores. Diante da atual situação 

financeira do Estado de Minas Gerais fica mais difícil executar atividades que demandam 

recursos financeiros, mesmo que pouco, entretanto, o programa é adaptável à realidade de 

cada instituição. 

 

Vale lembrar que o planejamento da força de trabalho ajudaria muito esta Instituição, 

principalmente neste contexto atual de muitas aposentadorias a vista. A utilização e o 

desenvolvimento do capital humano norteiam o planejamento da força de trabalho, por meio 

dele é possível identificar a composição atual da força de trabalho e realizar previsões para 

o futuro com intuito de antecipar problemas potenciais que podem surgir advindos da perda 

de conhecimentos e competências derivadas das aposentadorias destes servidores.  

 

Cerca de 50% dos servidores respondentes da pesquisa possuem entre 33 a 46 anos de 

trabalho na FJP, são muitos anos de contribuição para a instituição e merecem a atenção 

institucional necessária neste momento de transição. Além disso, podemos inferir, diante de 

tantos anos de trabalho, que estes servidores dominam conteúdo que deve ser transmitido 

para outros profissionais de forma tranquila e harmoniosa.  

 

No entanto, percebeu-se que a maioria, 81,8% não estão treinando substitutos e 46,9% não 

sabem e/ou não têm ninguém que possa dar continuidadade às suas atividades. Uma vez 

que a porcentagem de pré-aposentados é muito alta, este mapeamento é importante e 

contribui para a gestão do conhecimento. 

 

A partir da pesquisa percebeu-se que a Gerência de Recursos Humanos deve ter olhar 

cuidadoso com os servidores do Centro de Estudos de Políticas Públicas, pois diante das 

informações coletadas a maioria dos servidores pré-aposentados estão lotados neste 

Centro, o que pode prejudicar a gestão do conhecimento e a continuidade dos trabalhos lá 

desenvolvidos, quando da aposentadoria destes profissionais. 

  

Os dados coletados indicaram ainda que o conhecimento acumulado dos servidores pré-

aposentados e a alta formação vista nos dados coletados é uma realidade na FJP. 15,2% 

dos respondentes da pesquisa são doutores, 27,3% mestres e 24,2% possuem pós-

graduação, o que possivelmente impactou na escolha dos temas para comporem o 

programa de PPA, caso este seja implementado.  Ressalta-se a importância de haver uma 

entrevista individual, com o público-alvo do PPA, como primeira parte do programa, caso 

seja implementado, que além de permitir conhecer o servidor, auxilia na adequação das 

atividades a real necessidade do público alvo. 
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O grupo de servidores respondentes é na sua maioria casado e possuem filhos, 57,6% dos 

servidores são casados e 54,5% possuem filhos, o que nos permite afirmar que um PPA 

voltado para a FJP deve contemplar os familiares. Segundo é apresentado na literatura este 

acompanhamento é importante, tendo em vista que o servidor passou a maior parte de sua 

vida no ambiente de trabalho, sendo importante que os familiares possam junto com o 

servidor compreenderem e refletirem sobre esta transição que vai proporcionar um convívio 

mais intenso, impactando não apenas o aposentado, mas também os familiares.  

 

Mais de 80% dos servidores respondentes não conhecem o programa de preparação para 

aposentadoria, o que não é surpresa, pois o programa apesar de previsto em lei é muito 

pouco executado e divulgado. Entretanto, demonstraram interesse, caso venha ser 

implementado, em encontros contendo diversas atividades. A preocupação maior destes 

servidores é com temas voltados para a saúde e bem-estar. 

 

A maioria dos servidores já pensou em projeto para a aposentadoria, um pouco mais de 

50% declarou que o projeto está ligado ao lazer, tais como: viagens, cultura e arte. 

Entretanto, 40% destes pretendem se dedicar a outra atividade profissional. Sabe–se que a 

renda cai com a aposentadoria, esta opção pode estar relacionada à questão financeira, 

sendo a atividade profissional uma forma de se manter o status, porém pode estar 

relacionado ao fato de que o trabalho faz parte da identidade e dá sentido à vida das 

pessoas.  

 

Por fim, conclui-se sobre a importância de a FJP implementar ações voltadas para a 

preparação dos pré-aposentados, já que a pesquisa demonstrou não haver iniciativas 

concretas nesse sentido, tendo em vista que, quando há suporte institucional aos 

servidores, oferecendo informação e formação neste momento de transição, o servidor se 

sente mais preparado para fazer as escolhas certas e identificar possíveis problemas.  

 

Envelhecer com dignidade não é uma responsabilidade individual, é sim coletiva, e deve ter 

prioridade, pois todos os envolvidos são beneficiados com os resultados. A implantação de 

um programa de preparação para aposentadoria para os servidores da Fundação João 

Pinheiro possibilitaria o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e autoestima dos servidores 

e contribuiria para o planejamento da força de trabalho da instituição.  
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Como sugestão para o desenvolvimento de outros estudos, tem-se a elaboração de uma 

proposta de PPA para a Fundação João Pinheiro, que contemple pontos positivos de 

experiências de sucesso, como as pesquisadas neste trabalho, além de referências da 

literatura. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Pesquisa sobre programa de preparação para aposentadoria (PPA) 

 

1) Idade: _______________ 2) Sexo:    Feminino  Masculino 

 

3) Nível de escolaridade: 

 

 ensino fundamental incompleto  ensino fundamental completo 

 ensino médio incompleto   ensino médio completo 

 superior incompleto    superior completo 

 pós-graduação   pós  mestrado  doutorado  pós-doutorado 

 

4) Estado civil: 

 

 casado(a), união estável etc  solteiro(a)  divorciado(a)  viúvo(a) 

 

5) Possui filhos:  sim  não. Quantos? _____________________________________ 

 

6) Trabalha há quantos anos na FJP? ___________________________________________ 

 

7) Trabalha em qual setor? ____________________________________________________ 

 

8) Considerando as novas regras, faltam quantos anos para atingir o período para se 

aposentar?  anos;  não sei. 

9) Você conhece os tramites para solicitar aposentadoria?  sim  não 

 

10) Você já procurou a Gerencia de Recursos Humanos para obter informações sobre 

aposentadoria?  sim  não 

11) A GRH sanou suas dúvidas?  sim  não  não procurou a GRH 
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12) Você está treinando alguém para te substituir?  sim  não 

 

13) Quantas pessoas que trabalham com você poderiam dar continuidade as suas 

atividades?  mais de 5  Não sabe. 

 

14) Você tem expectativa de se aposentar em quanto tempo?  anos  não sei. 

 

15) Você conhece alguma instituição que possui o programa de preparação para 

aposentadoria?  sim  não. 

 

16) Pode citar uma ou umas instituições? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17) Caso a FJP venha a implantar um Programa de Preparação para Aposentadoria quais 

atividades você gostaria de participar? 

 

 Palestras sobre os temas como: aposentadoria, envelhecimento, saúde, legislação 

para aposentadoria, ocupação de tempo etc.  

 Encontros com diversas atividades organizados por eixos: sociocultural, saúde e 

qualidade de vida, aspectos emocionais e relacionais, administração do tempo livre, 

planejamento financeiro.  

 Encontros com aposentados para trocas de experiências. 

 Atividades de promoção da saúde como caminhadas, atividades físicas. 

 Encontros vivenciais. 

 Atividades de socialização em parques e museus. 

 Nenhuma atividade acima. 
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17) Qual é, para você, o grau de importância das seguintes atividades do PPA, onde 1 é o 

menos importante e  4 é o mais importante: 

 

Descrição 

Nada 

importante 

(1) 

Pouco 

importante 

(2) 

Importante 

(3) 

Muito Importante 

(4) 

Palestras     

Encontros     

Debates     

Encontros com 

aposentados para 

trocas de 

experiências 

    

Atividades de 

promoção de saúde 

    

Encontros vivenciais      

Atividades de 

socialização em 

parques e museus 

    

 

18) Marque abaixo os temas de seu interesse caso o programa seja implantado:  

 Trabalho; 

 Envelhecimento; 

 Qualidade de vida; 

 Aspectos Psicológicos da Aposentadoria; 

 Aspectos Administrativos, legais e burocráticos da Aposentadoria; 

 Legislação para aposentadoria; 

 Previdência Social; 

 Previdência complementar; 

 Econômico; 
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 Saúde; 

 Família; 

 Ocupação de tempo; 

 Projeto de vida; 

 Esporte e lazer; 

 Cultura  

 Sexualidade 

 Afetividade 

 Voluntariado  

 Educação financeira  

 Empreendedorismo 

 Pequenos negócios  

 Nenhuma palestra acima  

 

19) Quando você se aposentar você já tem um projeto de vida?  sim  não 

 

20) E seu projeto de vida está ligado a: 

 

 Família  

 Lazer (viagens, artes, cultura) 

 Outras atividades profissionais 

 Não pensei, ainda em projetos futuros 
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APÊNDICE B – Questionário destinado a instituições com experiência em Programa 

de Preparação para Aposentadoria-PPA 

 

1) Quando vocês implantaram o Programa de Preparação para Aposentadoria-PPA? 

 

2) A coordenação do PPA está ligada a qual setor? 

 

3) Quais os tipos de atividades compõem o Programa da sua instituição? 

 

4) Com qual frequência as atividades são realizadas? 

 

5) A participação dos funcionários é voluntária? 

 

6) Como as atividades do Programa são definidas? Há consulta aos participantes para esta 

definição? 

 

7) O Programa da sua instituição é destinado a qual público? Qual o critério para participar 

das atividades?  

 

8) Qual o orçamento destinado ao Programa? 

 

9) Os participantes são consultados sobre o tipo de atividade que gostariam que fizesse 

parte do Programa? 

 

10) É feita uma pesquisa de satisfação ao final do ciclo do Programa ou em algum outro 

momento? Se sim, como funciona?  

 

11) Quais são os principais pontos positivos do Programa para os funcionários? E para a 

organização? 

 

12) Quais são as principais dificuldades encontradas para a sua implementação e 

manutenção? 
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APÊNDICE C – Questionário destinado a Gerência de Recursos Humanos da 

Fundação João Pinheiro 

 

1) Diante do grande número de aposentadorias eminentes quais as iniciativos que a GRH 

tem tomada para a gestão voltada para estes servidores? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2) O que a FJP vem fazendo para os servidores? No sentido de valorizá-los e prepará-los 

para essa transição. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3) E o que a FJP vem fazendo para minimizar as perdas referentes à possível saída destes 

profissionais? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


