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RESUMO 

 

A retenção de pessoas consiste na capacidade da organização manter em seu quadro funcional 

aqueles profissionais que agregam valor para ela e que contribuem para o alcance dos seus 

objetivos estratégicos. Poucos estudos têm sido realizados para compreender os determinantes 

da retenção de profissionais de TI no Brasil. No contexto público nacional não foram 

identificados estudos sobre o tema. O objetivo desta tese foi examinar as relações entre os 

determinantes e a retenção de profissionais de TI em organizações públicas em Santa Catarina. 

Foram coletados dados sobre a retenção de profissionais de tecnologia da informação com 

vínculo de trabalho direto com organizações públicas localizadas no estado catarinense, ou seja, 

para esta pesquisa não foram considerados os profissionais de TI terceirizados das organizações 

pesquisadas. Trata-se de uma pesquisa mista com estratégia explanatória sequencial, composta 

por etapas: (1) coleta e análise de dados quantitativos e (2) coleta e análise de dados qualitativos. 

Os resultados das duas etapas foram analisados conjuntamente. Os dados quantitativos foram 

coletados por meio de survey e, posteriormente, analisados a partir da aplicação de testes 

estatísticos. Os dados qualitativos foram coletados por meio de entrevista com dez dos 

profissionais de TI que participaram da etapa quantitativa da pesquisa. Esses dados foram 

tratados e analisados por meio da técnica de análise temática. A partir das evidências 

encontradas neste estudo,  constatou-se que a satisfação (elemento atitudinal) dos profissionais 

de TI pesquisados é influenciada por fatores (burnout e percepção de oportunidades de 

aprendizagem) mensurados por meio de escala de percepção. Essa atitude influenciou 

positivamente a intenção dos profissionais de permanecer e negativamente a sua intenção de 

sair das organizações públicas pesquisadas. Além da satisfação, determinantes individuais, 

ocupacionais, organizacionais e outros também influenciaram a formação das intenções dos 

profissionais. A formação das intenções implica na ação efetiva dos profissionais de 

permanecer nas organizações investigadas, o que contribui para que as mesmas consigam retê-

los por mais tempo nelas. Por fim, as evidências demonstraram que o processo de formação da 

intenção dos profissionais de permanecer ou sair das organizações públicas pesquisadas 

envolve aspectos com alto impacto na vida dos mesmos. A permanência nas organizações 

públicas pesquisadas consiste em um comportamento que os profissionais de TI demonstraram 

não possuir controle total. A partir dessas evidências é proposta uma agenda de estudos futuros 

a fim de aprofundar os achados referentes à retenção de pessoas no contexto público e seus 

determinantes. 

 

Palavras-chave: Retenção de pessoas. Intenção comportamental. Teoria do Comportamento 

Planejado. Satisfação no trabalho. Burnout. Benefícios. Percepção de oportunidades de 

aprendizagem. Profissionais de tecnologia da informação. Organizações públicas. 
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ABSTRACT 

 

People retention is the ability of the organization to maintain in its staff those professionals that 

add value to it and contribute to the achievement of its strategic objectives. Few studies have 

been conducted to understand the determinants of IT professional retention in Brazil. In the 

national public context, no studies on the subject were identified. The objective of this thesis 

was to examine the relationships between determinants and retention of information technology 

(IT) professionals in public organizations in Santa Catarina. Data were collected on the 

retention of information technology professionals with direct employment with public 

organizations located in the state of Santa Catarina, which indicates that for this research were 

not considered the outsourced IT professionals of the organizations surveyed. This is a mixed 

research with sequential explanatory strategy, which has two stages: (1) collection and analysis 

of quantitative data and (2) collection and analysis of qualitative data. The results of these two 

research stages were analyzed together. Quantitative data were collected through the survey 

technique and analyzed through nonparametric statistical tests. Qualitative data were collected 

through interviews with ten of the IT professionals who participated in the first (quantitative) 

stage of the research. These collected data were treated and analyzed using the thematic analysis 

technique. The evidence found that the satisfaction (attitudinal element) of the IT professionals 

is influenced by factors (burnout and learning opportunities perceived) measured using the 

perception scale. This attitude positively influenced the professionals' intention to stay and 

negatively influenced their intention to leave the researched public organizations. In addition 

to satisfaction, individual, occupational, organizational and other determinants also influenced 

the formation of professionals' intentions. The formation of intentions implies the effective 

action of professionals to remain in the investigated organizations, which contributes to the 

professionals’ retention. Finally, the evidence showed that the process of forming the 

professionals’ intention to stay or leave the public organizations involves aspects with a high 

impact on their lives. The permanence in the public organizations surveyed is a behavior that 

the IT professionals do not have total control. From this evidence, an agenda of future studies 

is proposed to deepen the findings regarding the retention of people in the public context and 

its determinants. 

 

Keywords: People retention. Behavioral Intention. Theory of Planned behavior. Job 

satisfaction.  Burnout. Benefits. Perceived learning opportunities. Information technology 

professional. Public organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo está estruturado em cinco seções. Na primeira seção são apresentados o 

contexto, o problema e a pergunta de pesquisa. Na segunda seção são descritos os objetivos 

geral e específicos deste trabalho. Na terceira seção é apresentada a justificativa teórica e prática 

para a realização deste estudo. Na quarta seção é descrita a delimitação do escopo da pesquisa. 

Na quinta seção é apresentada a aderência do tema desta tese ao Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC). Por fim, a sexta seção descreve a 

estrutura desta tese. 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As organizações públicas exercem importante função para a competitividade de um país, 

pois disponibilizam infraestrutura e as condições necessárias para o alcance da efetividade da 

iniciativa privada nos diferentes níveis - local, regional e nacional (HARTLEY; SKELCHER, 

2008). São organizações que atuam em um contexto político, no qual estão sujeitas a elevado 

grau de fiscalização, e que precisam gerenciar os interesses de diferentes stakeholders (Estado, 

mercado e sociedade civil) (RASHMAN; WITHERS; HARTLEY, 2009; HARTLEY; 

SKELCHER, 2008). No Brasil, de acordo com o Boletim Estatístico do Emprego Público 

(BOEP), publicado anualmente pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP), em 31 de dezembro de 2018, o setor público possuía 683.591 profissionais 

empregados. Este total representa 13,1% da população economicamente ativa e 14% da 

população empregada (DGAEP, 2019). 

A qualidade do serviço prestado pelas organizações públicas é influenciada, dentre outros 

fatores, pela retenção de profissionais que agregam valor para elas e contribuem para o alcance 

dos objetivos organizacionais (LEWIS; FRANK, 2002), como é o caso dos profissionais de TI 

(tecnologia da informação). Estes profissionais possuem competências consideradas essenciais 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para que a organização atinja seus objetivos (KYNDT 

et al., 2009).  Por meio da tecnologia da informação, as organizações públicas buscam melhorar 

a eficiência e a eficácia de seus projetos, o que reflete na qualidade da prestação de serviços aos 

cidadãos e na resolução dos problemas organizacionais (SÖDERLUND, 2004; PATOLA; 

SUHARDI; KURNIAWAN, 2016). Assim como as organizações privadas, as organizações 

públicas têm a experiência de seus profissionais como importante recurso para alcançarem sua 

missão e competirem em seu mercado de atuação, quando não há monopólio (SAMUEL; 
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CHINPUZA, 2009). Vale ressaltar que grande parte do conhecimento que as pessoas possuem 

é difícil de substituir, imitar ou transferir, e são elas que fazem com que uma organização se 

torne única diante da concorrência (ARMSTRONG, 2002; LAWLER, 2002). 

As estratégias de retenção de pessoas têm como objetivo principal evitar que a 

organização perca profissionais competentes, o que pode afetar negativamente seu 

desempenho. Pesquisadores constataram que a saída de um profissional qualificado reduz a 

produtividade (HAUSKNECHT; TREVOR; HOWARD, 2009; MASSINGHAM, 2018) e o 

desempenho financeiro da organização (HEAVEY; HOLWERDA; HAUSKNECHT, 2013; 

PARK; SHAW, 2013). Reter esses profissionais tem sido um dos principais desafios de gestores 

(SAMUEL; CHIPUNZA, 2009; STAHL et al., 2012; THUNNISSEN; BUTTIENS, 2017) 

devido ao seu elevado índice de rotatividade, resultante da mobilidade frequente desses 

indivíduos de uma organização para outra (SAMUEL; CHIPUNZA, 2009). No caso específico 

do setor público, apesar da estabilidade e da remuneração, servidores insatisfeitos 

profissionalmente têm buscado por novas oportunidades de trabalho, seja em outras 

organizações públicas ou na iniciativa privada (KLEIN; MASCARENHAS, 2014). A área de 

gestão de pessoas das organizações públicas tem despendido esforços para reestruturar seus 

quadros de pessoal, por meio da revisão dos sistemas de remuneração, cargos, carreiras e 

benefícios, levando em consideração o mercado e o reconhecimento dos seus funcionários 

(FREITAS; JABBOUR, 2010; BALASSIANO, 2008). Essas organizações também têm 

buscado estabelecer desafios a partir do lançamento de novos projetos, prêmios de 

produtividade, sistematização de avaliações de desempenho, entre outros (BALASSIANO, 

2008). 

Apesar dessas iniciativas, nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem 

demonstrado crescente preocupação com a estrutura de recursos humanos nos setores de TI das 

organizações públicas brasileiras (CARREIRO, 2015). Isso se deve à “(...) importância da 

tecnologia da informação para a efetiva execução de atividades governamentais relevantes, 

como suporte em ações das áreas social e previdenciária, e ao seu papel estratégico nas organi-

zações públicas federais” (CARREIRO, 2015, p.06). Nos últimos quatro anos, o Cadastro Geral 

dos Empregados e Desempregados (CAGED) tem registrado uma redução na força de trabalho 

do setor público brasileiro. No período entre maio de 2018 a maio de 2019, foram registrados 

um número de desligamentos (68.470) maior que o número de admissões (64.611) no referido 

setor (CAGED, 2019). Somado a esses dados, Prising (2015) realizou um estudo sobre escassez 

de talentos com mais de 41.700 profissionais de organizações privadas, em mais de 42 países. 

O estudo demonstrou que o Brasil está entre os cinco países com maior dificuldade (61%) para 



25 

preencher vagas/posições, e que os profissionais de TI estão no ranking (9ª colocação) dos dez 

cargos mais difíceis de preencher. 

A retenção de profissionais de TI está relacionada com a retenção do conhecimento dessas 

pessoas na organização (MCKNIGHT; PHILLIPS; HARDGRAVE, 2009; STEIL; PENHA; 

BONILLA, 2016). Esses profissionais possuem “habilidades especializadas em uma área 

técnica específica, (...) e precisam ter uma ampla compreensão de todas as tecnologias 

envolvidas para poder trabalhar com outros membros da equipe técnica” (ANDRADE, sem 

data, p. 01).  No entanto, muitas vezes, as organizações só dão a importância necessária ao 

conhecimento de seus funcionários (conhecimento altamente tácito) após a sua saída (BROWN; 

GALLI-DEBICELLA, 2009; MARTINS; MEYER, 2012). Esse conhecimento (tácito) é 

considerado crítico1 para uma organização, pois está armazenado nas pessoas (ou seja, é 

pessoal) e é específico de um determinado contexto. “(...) é acumulado por meio de estudo e da 

experiência. É desenvolvido por meio da interação com outras pessoas (...). É difícil de 

formalizar, registrar ou articular” (URIARTE Jr., 2008, p.05).  

A perda de conhecimento organizacional está relacionada com a perda do conhecimento 

das pessoas sobre como realizam as suas atividades e os seus contatos (pessoas) que auxiliam 

no processo de aprendizagem e na realização do seu trabalho (PARISE; CROSS; 

DAVENPORT, 2006). Pesquisas indicam que cerca de 50% a 90% do know-how de uma 

organização está nas pessoas (DUHON, 1998; CAMPOS; SÁNCHEZ, 2003) e no modo como 

realizam suas atividades (MARTINS; MEYER, 2012). Acrescenta-se ainda que a perda de 

conhecimentos (expertises) pode implicar em custos elevados (PARISE; CROSS; 

DAVENPORT, 2006; MASSINGHAM, 2018) e em lacunas no conhecimento organizacional 

(MAYO, 2003; VIDOTTO; BENTANCOURT; BASTOS, 2016).  

Embora os funcionários públicos possuam relações de trabalho mais estáveis, quando 

comparados aos profissionais da iniciativa privada, eles têm vivenciado um período de 

desvalorização, com achatamento salarial (NUNES; LINS, 2009) e engessamento de cargos. 

Esses fatores têm influenciado os profissionais a prestarem concursos públicos para 

ingressarem em outras instituições públicas (BALASSIANO, 2008). Por meio de concurso 

público, o profissional tem a possibilidade de ingressar em uma organização pública, 

temporariamente, até o surgimento de melhores oportunidades no setor público (ALMEIDA, 

2008). Essa mobilidade tem preocupado os gestores públicos, pois flexibilizar a alocação da 

                                                

1 Dentre suas diferentes perspectivas, o conhecimento crítico pode ser definido como as pessoas enquanto 

portadoras do conhecimento da organização. As mesmas atuam nos diferentes níveis (individual, grupal e 

organizacional) da organização (MARTINS; MARTINS, 2011). 
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sua mão de obra no setor público não tem alcançado os efeitos pretendidos pelos gestores 

públicos (BALASSIANO, 2008). Este cenário demonstra a necessidade de se avaliar os motivos 

que fazem com que os talentos queiram mudar de cargos e/ou carreiras. “Sem uma resposta 

concreta para essa pergunta, ações bem intencionadas podem se transformar em verdadeiras 

falácias com consequências nefastas e custosas para o setor público” (BALASSIANO, 2008, 

p.4).  

Manter esses profissionais nas organizações públicas envolve a identificação e a 

compreensão das suas intenções comportamentais e dos seus comportamentos efetivos no 

contexto do seu trabalho (DIÓGENES et al., 2016). Evidências empíricas constataram que a 

intenção é um forte determinante (fator) cognitivo para explicar o comportamento de um 

sujeito. A mesma envolve (i) as atitudes do indivíduo, ou seja, a sua avaliação (favorável ou 

desfavorável) sobre um comportamento desejado; (ii) normas subjetivas, que consistem na 

influência da opinião das pessoas, consideradas importantes para o indivíduo, sobre um 

comportamento que o mesmo deseja realizar; e (iii) o controle comportamental percebido, que 

se refere ao grau de facilidade ou dificuldade percebido pelo indivíduo sobre a realização de 

um comportamento desejado (AJZEN, 1991). A literatura também tem evidenciado que fatores 

(ou determinantes) relacionados com o nível do indivíduo, bem como por fatores que envolvem 

o nível da organização (GOVAERTS et al., 2011) têm influenciado o fenômeno da retenção de 

pessoas nas organizações. Esses fatores têm sido classificados nos estudos de retenção de 

pessoas em quatro principais categorias: determinantes individuais, ocupacionais, 

organizacionais e ambientais (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016; GHAPANCHI; AURUM, 

2011; STEIL et al., 2017). 

Apesar da crescente discussão sobre a retenção de talentos nos meios acadêmico e 

organizacional, grande parte dos estudos são teóricos (BROWN et al., 2012), possuem uma 

abordagem mais prescritiva (EISENBERGER et al., 2002; KYNDT et al., 2009; BIRT; 

WALLIS; WINTERNITZ, 2004; DEPANFILIS; ZLOTNIK, 2008), e são realizados 

predominantemente em organizações privadas (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016; 

GALLARDO-GALLARDO; THUNNISSEN, 2016). Os estudos sobre retenção de pessoas no 

contexto público são, em sua maioria, sobre profissionais da área da saúde. Embora os 

profissionais de TI possuam parte do conhecimento crítico de uma organização, o número de 

estudos sobre retenção desses profissionais em organizações públicas ainda é pouco expressivo 

(VON HAGEL, 2009; ZAZA; ARMSTRONG, 2016). A fim de contribuir para a compreensão 

desse tema, este trabalho se propõe responder o seguinte problema de pesquisa:  
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Quais os determinantes que influenciam a retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas localizadas em Santa Catarina? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A partir do contexto e do problema de pesquisa apresentados, foram estabelecidos os 

objetivos geral e específicos deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Examinar as relações entre os determinantes e a retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas em Santa Catarina. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

  Identificar os determinantes cognitivos da retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas; 

 Identificar os determinantes individuais/sociodemográficos da retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas em Santa Catarina; 

 Identificar os determinantes ocupacionais da retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas em Santa Catarina; e, 

 Identificar os determinantes organizacionais da retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas em Santa Catarina. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

No contexto público, um dos desafios dos gestores das organizações tem sido controlar 

as elevadas taxas de rotatividade de pessoal (DIEESE, 2011). As pressões e demandas sociais, 

econômicas e tecnológicas têm despertado a atenção dos pesquisadores da área de 

comportamento organizacional e da gestão pública para o estudo do indivíduo no contexto do 

seu trabalho (PERRY; HONDEGHEM; WISE, 2010; VANDENABEELE, 2007). 

Em comparação com a literatura sobre rotatividade, poucos estudos têm sido realizados 

para compreender os determinantes (ou fatores) da retenção de profissionais (ZEITLIN et al., 
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2014).  Estudos destacam a importância de se analisar “de que forma as diferentes categorias 

de determinantes influenciam a retenção de pessoas ao mesmo tempo” (STEIL; PENHA; 

BONILLA, 2016, p.99). Por ser predominantemente quantitativo, o presente estudo visa 

contribuir na confirmação e expansão dos resultados sobre a retenção de pessoas e seus 

determinantes identificados em revisões da literatura (BROWN et al., 2012; KORSAKIENÈ et 

al., 2015). Este estudo também utiliza métodos qualitativos para complementar os resultados 

encontrados na etapa anterior (quantitativa), e melhor compreender o construto retenção de 

pessoas no setor público. 

Para visualizar o cenário das pesquisas sobre o tema em questão, foi realizada uma revisão 

integrativa sobre retenção de pessoas em organizações públicas em cinco bases de dados (Web 

of Science, Scopus, Scielo e Spell), sendo recuperados 838 trabalhos. Com a aplicação de filtros 

de inclusão e exclusão, foram excluídos 772 trabalhos, restando 66. Deste total, apenas quatro 

trabalhos tratam de retenção de profissionais de TI em organizações públicas. A partir da análise 

desses trabalhos foram identificados questionamentos importantes sobre o tema em estudo que 

ainda não foram respondidos e que necessitam ser investigados para uma maior compreensão 

do fenômeno retenção: (i) são escassos os estudos sobre a retenção de profissionais de TI no 

contexto público brasileiro; (ii) os estudos analisados não investigam os determinantes 

individuais/sociodemográficos e organizacionais da retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas; e, (iii) apesar dos trabalhos analisados investigarem as intenções 

comportamentais dos indivíduos nas organizações, apenas um estudo utiliza como plano de 

fundo a teoria do comportamento planejado para analisar o comportamento (de permanência ou 

saída voluntária) dos indivíduos, contudo, não é feita uma relação (estatisticamente testada) 

desse comportamento com a retenção dos profissionais em organizações públicas. A estratégia 

utilizada para a revisão integrativa e os resultados encontrados são apresentados 

detalhadamente na seção 2.3.2. 

O foco desta pesquisa são os profissionais de TI atuantes em organizações públicas 

localizadas em Santa Catarina. Em 2018, a pesquisa realizada pela ACATE (Associação 

Catarinense de Tecnologia) revelou que, com faturamento de R$ 15,53 bilhões, o setor 

tecnológico foi responsável por aproximadamente 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

estado catarinense. Em faturamento médio, em Santa Catarina se encontram o 4º, 5º e 7º polo 

tecnológico do país, representados por Florianópolis, Blumenau e Joinville, respectivamente 

(ACATE, 2018). Essa representatividade do setor tem despertado a atenção de estudos (por 

exemplo: BELLO, 2018) voltados à compreensão do comportamento de permanência e/ou 

saída voluntária dos profissionais de TI em organizações do setor privado (BELLO, 2018). O 
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presente estudo apresenta contribuições teóricas e práticas acerca do referido tema também com 

um olhar para o profissional de TI, todavia, atuante em organizações do setor público. 

Sob uma perspectiva prática, a identificação e a compreensão dos comportamentos de 

profissionais de TI nas organizações públicas auxiliam os gestores no monitoramento e na 

melhoria da gestão desses profissionais (MENDES, 2014; DIÓGENES et al., 2016), “evitando 

o risco de perda de potenciais talentos e respectivo investimento nos mesmos” (MENDES, 

2014, p.04). Nos últimos anos, o relatório anual elaborado pelo TCU revela que a administração 

pública tem enfrentado uma crise considerável de retenção de seus profissionais de TI (ANATI, 

2014), os quais são considerados profissionais do conhecimento (KORSAKIENÈ et al., 2015). 

Para o TCU, a saída de aproximadamente 50% dos funcionários públicos de TI de organizações 

públicas no Brasil no período de 2010 a 2012 “significa descontinuidades de projetos, 

investimentos em capacitação potencialmente perdidos, dificuldades em continuar atendendo 

às demandas, perda de conhecimento da instituição, entre outros problemas de ordem gerencial” 

(ANATI, 2014, sem página). A falha na retenção de profissionais qualificados gera custos 

(diretos e indiretos) elevados relacionados à rotatividade (WILLE, 1994; LOCKWOOD, 2003, 

KARSAN, 2007; GHAPANCHI; AURUM, 2011). Os custos diretos são mais fáceis de 

mensurar, pois estão relacionados com recrutamento, contratação, treinamento e 

desenvolvimento, salários pagos, benefícios, entre outros (BROWN, 2000). 

Além dos custos (diretos e indiretos), a saída de profissionais das organizações pode estar 

associada à perda de conhecimentos (MASSINGHAM, 2018) e experiências da organização, 

fato que ressalta a importância da retenção dos profissionais que possuem esse know-how 

(conhecimento altamente tácito) da organização (GOVAERTS et al., 2011), como é o caso dos 

profissionais de TI. A substituição de um funcionário com dez anos ou mais de trabalho em 

uma organização (por exemplo) por outro profissional não é uma tarefa simples (PARISE; 

CROSS; DAVENPORT, 2006). Devido aos trâmites legais para o processo de provimento, a 

reposição de um funcionário público não ocorre necessariamente logo após a sua saída ou em 

um período curto de tempo (KLEIN; MASCARENHAS, 2014). Mesmo se o outro profissional 

possuir habilidades muito similares às do profissional que deixou a organização, há grande 

probabilidade de ocorrerem “interrupções na rede de relacionamentos formais e informais que 

realizam o trabalho” (PARISE; CROSS; DAVENPORT, 2006, p.32). Além disso, vale ressaltar 

o fato de que apenas parte do conhecimento que as pessoas possuem é compartilhada e 

documentada na organização (DELONG, 2004). Desta forma, os profissionais que deixam a 

organização levam consigo vários tipos de conhecimento que adquiriram ao longo do tempo: 

“especialidade em determinado assunto, memória organizacional do porquê certas decisões 
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importantes foram tomadas e projetos anteriores da empresa (cujos resultados podem não estar 

documentados)” (PARISE; CROSS; DAVENPORT, 2006, p.32). Para recriar as capacidades – 

as habilidades individuais e os contatos confiáveis – desses profissionais que saíram, as 

organizações levam pelo menos cinco anos (PARISE; CROSS; DAVENPORT, 2006). 

Outro aspecto que pode influenciar a retenção de funcionários públicos é a terceirização, 

uma característica do atual contexto público investigado. A nova lei da terceirização (Lei nº 

13.429, de 31 de março de 2017) rege as “relações de trabalho na empresa de trabalho 

temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e 

contratante” (BRASIL, 2017, art. 1ª). Anterior a essa lei, as organizações podiam contratar 

outras organizações apenas para a realização de suas atividades-meio. Com a nova lei, as 

organizações também têm a possibilidade de terceirizar suas atividades-fim (ou seja, as suas 

funções principais). Essa mudança legal pode “estimular o desenvolvimento das micro ou 

pequenas empresas especializadas” na prestação de determinados serviços ou oferta de produtos 

às grandes empresas (SANTOS, 2017, p.76). Dentre os arranjos de terceirização estão aquelas 

organizações independentes criadas por profissionais (YEGANEGI et al., 2016) que, em sua 

maioria, deixaram seu emprego (na iniciativa pública ou privada) para prestarem serviços para 

a organização em que trabalhavam anteriormente e/ou demais organizações do mercado 

(STEFFENSEN et al., 2000). Essa nova possibilidade pode implicar, para as organizações 

públicas, no “crescimento das despesas com seguro desemprego, ao estimular a rotatividade. 

Para os trabalhadores, trará maior insegurança, instabilidade e precarização das condições de 

trabalho” (DIEESE, 2017, p.11). 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PESQUISA 

 

Este trabalho tem como delimitação conceitual a retenção de pessoas, que consiste em 

um construto analisado no nível da organização. Refere-se à capacidade da organização manter 

os profissionais que agregam valor em seu quadro funcional (BODE; SINGH; ROGAN, 2015; 

BROWN et al., 2012) e que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais 

(KOVNER et al., 2009; FRANK; FINNEGAN; TAYLOR, 2004).  

Trata-se de uma pesquisa científica, visto que seu objetivo é contribuir para o avanço do 

conhecimento sobre a retenção e seus determinantes no contexto público, a partir da perspectiva 

dos profissionais pesquisados. Esta pesquisa não identifica a relação de causa e efeito das 

variáveis analisadas com o comportamento de permanência, bem como não são desenvolvidas 

diretrizes ou recomendações às organizações públicas quanto à retenção de seus profissionais. 
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Este trabalho tem corte transversal, pois os dados são coletados e analisados em um 

período de tempo específico. O público alvo são os profissionais de TI das organizações 

públicas (mais especificamente, empresas 100% públicas e sociedades de economia mista) 

localizadas no Estado de Santa Catarina. Os profissionais de TI terceirizados dessas 

organizações não fazem parte do escopo da presente pesquisa.  

 

1.5 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO (PPGEGC) 

 

A seguir são descritos os elementos referentes à aderência desta tese ao PPGEGC. 

 

 Identidade 

Esta pesquisa trata dos fatores (determinantes) que influenciam a retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas, os quais são considerados profissionais do 

conhecimento (KORSAKIENÈ et al., 2015). A retenção de profissionais qualificados nas 

organizações públicas ou privadas está associada ao desenvolvimento e à retenção de 

conhecimentos (DELONG, 2004; MCKNIGHT; PHILLIPS; HARDGRAVE, 2009; STEIL; 

PENHA; BONILLA, 2016). Este recurso consiste no “objeto principal de formação e pesquisa” 

do PPGEGC (PACHECO, 2016, p.20). A retenção do conhecimento leva à transformação do 

conhecimento de um especialista em ativo organizacional (LEVY, 2011), o que evidencia a sua 

relação com a construção da memória organizacional (MO) (DELONG, 2004). A MO consiste 

na informação ou conhecimento armazenado na organização a partir de sua história, e que está 

acessível a todos os seus membros para a realização de suas atividades (HUBER, 1991; STEIN; 

ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991; ANAND; MANZ; GLICK, 1998).  

 

 

 

 Contexto estrutural no EGC 

No PPGEGC, esta pesquisa está inserida na área de concentração “Gestão do 

Conhecimento”, na linha de pesquisa “Teoria e Prática em Gestão do conhecimento”. No EGC, 

esta linha de pesquisa aborda a teoria e prática da gestão do conhecimento por meio do 

planejamento e alinhamento coletivo do conhecimento por diferentes dimensões de análise, seja 

individual, de grupo, organizacional, interorganizacional ou em rede.  
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Nesta pesquisa, realizada no âmbito do grupo interdisciplinar de pesquisa KLOM 

(Knowledge, Learning and Organizational Memory – Conhecimento, Aprendizagem e 

Memória Organizacional), o foco é a identificação dos fatores (determinantes) que influenciam 

a retenção de profissionais de TI em organizações públicas, a partir da utilização de métodos 

mistos. No contexto desta pesquisa, o conhecimento é definido, sob a perspectiva autopoiética, 

a qual o considera como a informação relevante, útil e baseada na experiência das pessoas, o 

que o caracteriza como um recurso subjetivo e que está vinculado a um comportamento 

(LEONARD; SENSIPER, 1998).  

A retenção de pessoas é um fenômeno analisado sob a perspectiva de diversas áreas do 

conhecimento, como administração, psicologia, comunicação, saúde e sistemas da informação. 

Esse aspecto multidisciplinar possibilita a observação do fenômeno de interesse deste estudo 

sob diferentes perspectivas, dando um olhar transversal que ultrapassa a visão de especialistas 

(POMBO, 2005). 

 

 Referência factual 

No histórico do EGC, foram encontradas três dissertações e quatro teses que apresentam 

afinidade com o tema desta pesquisa. Os trabalhos que possuem contexto mais próximo ao 

desta pesquisa são apresentados por meio do Quadro 1.  
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Quadro 1 - Teses e dissertações do PPGEGC relacionadas com a retenção de pessoas 

Ano Autor(a) Tema Nível 

2013 
María Alejandra 

Maldonado Bonilla 

Recompensas e retenção de profissionais voltados para atividades 

de conhecimento em organizações. 
Mestrado 

2014 
Isamir Machado de 

Carvalho 

A dinâmica dos mecanismos de proteção e compartilhamento de 

conhecimento, no processo de desenvolvimento de software, em uma 

empresa pública de tecnologia da informação (TI). 

Doutorado 

2016 
Isabel Regina 

Fornari Müller 

Perda de conhecimento organizacional nas centrais elétricas de 

Santa Catarina (CELESC). 
Doutorado 

2016 
Juarez Domingos 

Frasson Vidotto 
Influências do capital humano na memória organizacional. Doutorado 

2017 
Janine da Silva 

Alves Bello 

Intenção de sair e intenção de permanecer em organizações 

intensivas em conhecimento: Um estudo com variáveis 

demográficas e atitudinais. 

Doutorado 

2019 
Lídia Neumann 

Potrich 

Risco da perda de conhecimento vinculado a fatores humanos em 

empresas intensivas em conhecimento. 
Mestrado 

2019 Renata Pacheco 

Fatores cognitivos do compartilhamento do conhecimento em uma 

organização intensiva em conhecimento: uma abordagem à luz da 
teoria do comportamento planejado. 

Mestrado 

Fonte: Banco de teses e dissertações do PPGEGC (2020) 

 

Ao verificar os trabalhos desenvolvidos no EGC, foram identificados trabalhos: 

1. Realizados no mesmo contexto que o desta pesquisa. Destacam-se os trabalhos de Carvalho 

(2014) e Müller (2016), que tiveram o contexto de pesquisa no mesmo setor que o da 

presente pesquisa, ou seja, em organizações públicas (mais especificamente em uma empresa 

100% pública e uma sociedade de economia mista). 

2. Com o mesmo construto desta pesquisa – retenção de profissionais.  O trabalho de Bonilla 

(2013) buscou identificar (na literatura) as recompensas que contribuem para a retenção de 

profissionais. 

3. Estruturados com base em objetivos semelhantes ao desta pesquisa. Embora o trabalho tenha 

como contexto de pesquisa as organizações privadas de Santa Catarina, Bello (2017) 

investigou os profissionais de TI, e as intenções comportamentais (de permanecer e de sair 

das organizações) e a satisfação no trabalho, assim como a presente pesquisa. 

4. Com lente teórica semelhante à utilizada nesta pesquisa. Assim como a presente pesquisa, 

o trabalho Pacheco (2019) tem como plano de fundo a teoria do comportamento planejado. 

5. Com foco na perda e/ou retenção do conhecimento. Os trabalhos de Müller (2016), Vidotto 

(2016) e Potrich (2019) têm como foco de estudo o conhecimento das pessoas nas 

organizações, que consiste em um tema associado ao tema desta pesquisa (retenção de 

pessoas nas organizações). 

A partir do histórico de trabalhos desenvolvidos no PPGEGC, verificou-se que esta 

pesquisa apresenta contribuições acerca do construto da retenção de pessoas ao considerar as 

intenções comportamentais (de permanecer e de sair) de profissionais de TI, os quais possuem 
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conhecimento técnico crítico para a realização das atividades em organizações do setor público. 

Desta forma, esta tese pode apresentar subsídio para futuras pesquisas acerca da(o): retenção 

de profissionais do conhecimento em organizações; contexto das organizações do setor público; 

e, métodos de pesquisa mistos.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta tese está estruturada em sete capítulos, os quais são descritos na sequência.  

O capítulo 01 apresenta a introdução, composta pelo contexto, problema e pergunta de 

pesquisa, objetivos geral e específicos, justificativa teórica e prática, delimitação do escopo da 

pesquisa e aderência do tema investigado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (PPGEGC/UFSC). 

O capítulo 2 apresenta as principais bases conceituais que fundamentam esta pesquisa: 

retenção de conhecimentos, experiências e rotinas organizacionais; retenção de pessoas. 

Também são apresentadas a descrição e contextualização de organizações públicas e 

profissionais de TI. Por fim, é apresentado o cenário de pesquisas sobre a retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas. 

No capítulo 03 são apresentadas as hipóteses de pesquisa testadas e o modelo conceitual 

desenvolvido neste estudo a partir das evidências de estudos teóricos e empíricos anteriores. 

No capítulo 04 – procedimentos metodológicos – constam a caracterização desta 

pesquisa, definição dos construtos investigados, o processo de validação dos instrumentos de 

pesquisa, bem como o processo de coleta, tratamento e análise de dados referentes às etapas 

quantitativa e qualitativa desta pesquisa.  

 O capítulo 05 apresenta os dados referentes à amostra pesquisada, bem como a descrição 

dos resultados das etapas quantitativa e qualitativa desta tese. O capítulo 06 apresenta a 

discussão desses resultados de forma conjunta.  

No capítulo 07 são apresentadas as considerações finais desta pesquisa, as quais 

envolvem as suas principais conclusões, implicações teóricas e empíricas, bem como as 

sugestões de estudos futuros. Por fim, são apresentadas as referências utilizadas nesta pesquisa, 

seguidas dos anexos e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta as principais bases conceituais que fundamentam esta pesquisa. 

Inicialmente, é abordada a retenção de conhecimentos, experiências e rotinas organizacionais. 

Em seguida são definidos o construto retenção de pessoas e as medidas utilizadas para mensurá-

lo. Também são apresentadas a descrição e a contextualização das organizações públicas, dos 

profissionais de TI e o cenário das pesquisas sobre a retenção de pessoas em organizações 

públicas. Finalmente, é apresentado o cenário de pesquisas sobre a retenção de profissionais de 

TI em organizações públicas. 

 

2.1 RETENÇÃO DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E ROTINAS 

ORGANIZACIONAIS 

 

Com o surgimento da economia do conhecimento, o conhecimento se tornou um recurso 

econômico básico para as organizações (BEAZLEY; BOENISCH; HARDEN, 2002). 

Evidências empíricas demonstram que o uso efetivo do conhecimento organizacional influencia 

a capacidade das organizações para inovar diante de rápidas mudanças do mercado 

(SANDHAWALIA; DALCHER, 2011; BESSICK; NAICKER, 2013). 

Sob uma perspectiva estratégica, o conhecimento consiste no recurso mais relevante para 

as organizações (sejam públicas ou privadas), pois é difícil de imitar e transferir, assim como 

outros ativos intangíveis, como rotinas operacionais e processos criativos (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; GRANT, 1996; ARGOTE; INGRAM, 2000; CARLSSON, 2003). A 

literatura apresenta três bases epistemológicas de conhecimento, que são a cognitivista, a 

conexionista (interacionista) e a autopoiética (VENZIN; VON KROGH; ROOS, 1998). Nesta 

terceira perspectiva, o conhecimento é definido como a informação relevante, útil e baseada na 

experiência das pessoas, o que o caracteriza como um recurso subjetivo e que está vinculado a 

um comportamento (LEONARD; SENSIPER, 1998; IGARASHI et al., 2008). Desta forma, o 

conhecimento não pode ser diretamente repassado de uma pessoa para outra, pois precisa ser 

interpretado. É um recurso que não é apenas propriedade de uma organização (VENZIN; VON 

KROGH; ROOS, 1998). Cada pessoa possui conhecimentos e habilidades específicas que as 

possibilitam realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz (LING-HSING; TUNG-

CHING; TSAI, 2016).  

Esse conhecimento retido nas pessoas é caracterizado como altamente tácito. Embora 

todo conhecimento possua uma dimensão tácita, o que diferencia um conhecimento dos demais 
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é a intensidade (em um contínuo baixo - alto) na qual se encaixa dentro da dimensão tácita 

(FIGURA 1).  

 

Figura 1 - Espectro do conhecimento 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Fonte: Traduzido de Steil, Barcia e Pacheco (1999, p.70) 

 

O conhecimento altamente tácito encontra-se em um dos extremos (alto) do espectro do 

conhecimento. É um recurso “difícil de formalizar e compartilhar devido a sua natureza 

altamente pessoal e a sua incorporação nas ações e experiências das pessoas” (WHELAN; 

CARCARY, 2011, p.675). É representado pela intuição das pessoas, suas habilidades e 

conhecimentos. Já na outra extremidade (baixo) da dimensão, encontra-se o conhecimento que 

“é quase completamente explícito, ou codificado, estruturado, e acessível para outras pessoas 

além daquelas que o criaram” (LEONARD; SENSIPER, 1998, p.113). Esse conhecimento é 

representado por relatórios, normas e processos formalizados. Grande parte dos conhecimentos 

está localizada entre as duas extremidades da dimensão tácita (LEONARD; SENSIPER, 1998). 

No contexto público, as organizações pertencentes a esse setor são consideradas intensivas em 

conhecimento, pois geram uma quantidade elevada de conhecimentos (tácito e explícito) por 

meio de reuniões, e-mail, telefonemas, fóruns, entre outros (DEWAH; MUTULA, 2014). 

O conhecimento das pessoas (dimensão altamente tácita) é considerado o recurso mais 

crítico nas organizações, pois se baseia no conhecimento e nas habilidades adquiridas por elas 

por meio de suas experiências e observações (KING; FOWLER; ZEITHAMEL, 2001). Quando 

os profissionais deixam a organização, os mesmos levam consigo o conhecimento tácito da 

organização (PARISE; CROSS; DAVENPORT, 2006). Reter conhecimento individual 

possibilita acrescentar valor à organização, contribuir de forma efetiva em seus processos de 

gestão do conhecimento e gerar benefícios aos clientes (BAIRI; MANOHAR; KUNDU, 2011). 

Reter conhecimento significa a organização “manter, não perder, o conhecimento que existe na 
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mente das pessoas (...) e o saber (ação experiencial que se manifesta no comportamento) que é 

vital para o funcionamento geral da organização” (MARTINS; MEYER, 2012, p.80).  

A retenção do conhecimento individual está relacionada com a construção da memória 

da organização (MO) (DELONG, 2004; MOYNIHAN; PANDEY, 2008; ADOBOR; 

KUDONOO; DANESHFAR, 2019). A MO se refere ao meio pelo qual as organizações retêm 

e tornam acessível seu conhecimento para a realização de suas atividades, no presente ou futuro 

(HUBER, 1991; STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991), o que pode resultar em 

maior ou menor nível de efetividade organizacional (STEIN; ZWASS, 1995; BESSICK; 

NAICKER, 2013). Por meio da memória da organização, seus membros são capazes de 

conectar e compartilhar informações (CEGARRA-NAVARRO; SÁNCHEZ-POLO, 2011). A 

MO implica na aprendizagem da organização e na realização de suas atividades de forma mais 

eficiente (DUNCAN; WEISS, 1979). De acordo com uma das perspectivas mais consolidadas 

sobre a aprendizagem organizacional (AO), esta é definida como um processo de mudança 

(cognitiva e comportamental). É um processo dinâmico, no qual tanto os indivíduos transmitem 

suas novas ideias e ações ao grupo e à organização, quanto, ao mesmo tempo, o que já foi 

aprendido pela organização (que está institucionalizado) é repassado aos demais níveis - grupos 

e indivíduos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; CROSSAN; MAURER; WHITE, 2011). Esse 

processo tem como produto final a criação de novos conhecimentos e novas rotinas 

organizacionais, que contribuem para novos processos de aprendizagem (VERA; CROSSAN, 

2005; WHEE; NGAH; SENG, 2012).  

Enquanto repositório de informações, conhecimentos e experiências, a MO é utilizada 

como base de conhecimento para a AO e facilita o seu acontecimento (JENNEX; OLFMAN, 

2003). Estudos empíricos têm demonstrado que a MO pode auxiliar as organizações a evitarem 

erros passados, garantirem a continuidade de suas melhores práticas e aproveitarem o 

conhecimento coletivo tanto dos profissionais que já saíram da organização como daqueles que 

ainda permanecem nela (LAI et al., 2011). As pessoas são fontes de informação e influenciam, 

em grande parte, no modo como as informações serão adquiridas, armazenadas e recuperadas 

de outros meios (sistemas de memória da organização) (WALSH; UNGSON, 1991), como as 

rotinas organizacionais (OCHOA et al., 2009). Estas consistem em “padrões repetidos de 

comportamento vinculados por regras e costumes e que não mudam muito de uma iteração para 

outra” (FELDMAN, 2000, p.611). As mesmas estabelecem o modo como as organizações 

definem e solucionam problemas, e aprendem (AKGÜN, 2007).  

Os gestores das organizações têm demonstrado crescente preocupação com a 

possibilidade da perda de conhecimento organizacional a partir da rotatividade (turnover) de 
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funcionários (MARTINS; MEYER, 2012; MASSINGHAM, 2018). Estudos revelam que a 

saída de profissionais qualificados pode resultar na perda do conhecimento tácito, o que afeta 

de forma negativa o funcionamento da organização (DAGHFOUS; BELKHODJA; ANGELL, 

2013), bem como a capacidade de solucionar problemas (RUSAW, 2005). A busca pela 

evitação da perda de conhecimento especializado (expertise) tem contribuído para que as 

organizações busquem por meios para reter esse conhecimento altamente tácito antes da saída 

das pessoas que o possuem (MARTINS; MEYER, 2012). Estudos revelam que apenas uma 

parcela do conhecimento experiencial dos indivíduos é documentada na organização e que a 

rotatividade de funcionários contribui para a existência de lacunas no conhecimento 

considerado valioso pela organização (MAYO, 2003; POTRICH, 2019). Essas lacunas não são 

facilmente visualizadas, até o surgimento de problemas na qualidade dos serviços e/ou 

produtos, intervenções dispendiosas no desempenho de atividades e perda de vantagem 

competitiva (DELONG, 2004). Pesquisas têm focado na retenção do conhecimento (individual) 

conciliada à prevenção do desgaste ou perda deste recurso em organizações de diversas áreas e 

contextos de atuação (WONG; RADCLIFFE, 2000; JULIANO, 2004; BAIRI; MANOHAR; 

KUNDU, 2011; BESSICK; NAICKER, 2013; DEWAH; MUTULA, 2014; ADOBOR; 

KUDONOO; DANESHFAR, 2019), bem como nos riscos da perda de conhecimento vinculado 

a fatores humanos (POTRICH, 2019). 

Embora a saída dos indivíduos possa resultar na perda de conhecimento organizacional 

(MAYO, 2003; KLEINKNECHT; KWEE; BUDYANTO, 2016), nem todo conhecimento é 

relevante para as organizações e precisa ser mantido nelas (TAN et al., 2006; HEAVY; 

HOLWERDA; HAUSKNECHT, 2013). O conhecimento crítico é aquele que apresenta maior 

risco de ser perdido pelas organizações (FRIGO, 2006). O profissional do conhecimento 

(knowledge worker2) possui conhecimento crítico (especializado) sobre determinada área de 

atuação (ROY; FALARDEAU; PELLETIER, 2001), como é o caso do profissional de TI. É 

um profissional que tem a capacidade e a disposição para usar o conhecimento existente para 

propor novas ideias (LEE-KELLEY; BLACKMAN; HURST, 2007). A perda desses 

profissionais e do conjunto de conhecimentos que possuem torna relevante a sua retenção 

(GOVAERTS et al., 2011). Portanto, identificar os comportamentos que influenciam a retenção 

dos mesmos contribui para uma maior compreensão desse fenômeno (retenção) e pode auxiliar 

                                                

2 O trabalhador do conhecimento realiza tarefas complexas que envolvem atividades de processamento de 

informações, as quais geralmente necessitam do uso de recursos de TI (COLLINS, 1993). As atividades 

realizadas por esse profissional consistem na aquisição, criação e aplicação de informações que são 

transformadas em conhecimento pelas pessoas (DAVENPORT; JARVENPAA; BEERS, 1996). 
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as organizações públicas na manutenção do conhecimento crítico antes que esses profissionais 

qualificados deixem essas organizações (MARTINS; MEYER, 2012). 

 

2.2 RETENÇÃO DE PESSOAS 

 

Para que as organizações públicas sejam eficientes e eficazes em suas políticas públicas 

e na prestação de seus serviços à sociedade, as mesmas necessitam reter aqueles profissionais 

que agregam valor para elas (OLIVEIRA et al., 2012). A retenção de pessoas tem se mostrado 

uma crescente preocupação dos gestores devido à alta rotatividade de profissionais, ocasionada 

pela mobilidade dos mesmos entre as organizações e pela atração de várias organizações ao 

mesmo tempo por meio da oferta de incentivos (SAMUEL; CHIPUNZA, 2009).  

A retenção de pessoas consiste na capacidade da organização manter em seu quadro 

funcional aqueles profissionais que agregam valor para ela (KOVNER et al., 2009) e que 

contribuem para o alcance dos seus objetivos estratégicos (FRANK; FINNEGAN; TAYLOR, 

2004). Reflete não apenas na estabilidade dos profissionais na organização, mas também na sua 

propensão de permanecer nela por mais tempo do que na concorrência (DONOGHUE, 2010; 

JOHNSON, 2000). Seu principal objetivo é evitar que a organização perca seus profissionais 

qualificados, o que pode impactar negativamente na sua produtividade e na prestação de 

serviços. A saída desses profissionais contribui para a perda de “conhecimentos especializados, 

da conscientização sobre práticas e rotinas de trabalho e do conhecimento sobre falhas e 

sucessos da organização” (DAGHFOUS; BELKHODJA; ANGELL, 2013, p.641). A perda do 

conhecimento gera redução da capacidade de tomada de decisão ou da ação efetiva em 

determinado contexto organizacional (DELONG, 2004). A saída de um profissional está 

relacionada, teórica ou empiricamente, à redução da criatividade e da inovação organizacional 

(WALKER, 2001), à descontinuidade em projetos (KOCHANSKI; LEDFORD, 2001), aos 

prejuízos gerados ao clima organizacional (RAINEY; STEINBAUER, 1999), à perda de 

habilidades, conhecimentos e experiências (HYTTER, 2007; KYNDT et al., 2009), além dos 

elevados custos gerados com processos de recrutamento, seleção e treinamento (HYTTER, 

2007).  

Reter profissionais com conhecimento crítico é considerada uma tarefa complexa devido 

à mudança no contrato psicológico entre empregados e empregadores. Os profissionais das 

novas gerações (gerações Y e Z) têm demonstrado menor fidelidade e maior mobilidade de 

emprego (BURKE; NG, 2006), e têm utilizado com maior frequência suas competências para 
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buscar por melhores oportunidades em outras organizações (COLLINGS; SCULLION; 

MORLEY, 2007).  

Compreender o comportamento de permanência ou saída dos indivíduos pode contribuir 

para a retenção dos mesmos nas organizações (COOLS; BROEK; BOUCKENOOGHE, 2009; 

BAIRI; MANOHAR; KUNDU, 2011). Dentre os estudos que buscam compreender o 

comportamento humano está a teoria do comportamento planejado (TCP) desenvolvida por 

Ajzen (1977). Esta teoria busca analisar a relação atitude-comportamento, tendo a intenção 

como o principal determinante cognitivo desta relação (AJZEN; FISHBEIN, 1977; GARCIA, 

2003). A intenção se refere ao desejo (consciente e deliberado) do indivíduo de realizar 

determinado comportamento e ao grau do esforço que o mesmo pretende fazer para realizar tal 

comportamento. Ou seja, é a decisão do indivíduo sobre realizar determinada ação. Em geral, 

quanto mais forte a intenção do indivíduo sobre realizar o comportamento, maior a 

probabilidade deste comportamento acontecer (AJZEN, 1991). Dessa forma, torna-se 

necessário tratar das intenções antes de se tratar do comportamento realizado. No entanto, as 

intenções nem sempre são convertidas em comportamento (SHEERAN, 2002; AJZEN; 

KRUGLANSKI, 2019). As mesmas são formadas por fatores motivacionais que influenciarão 

o sujeito a executar ou não o comportamento. Vale ressaltar que a intenção pode ser 

transformada em comportamento quando o indivíduo tem o poder de decidir se irá realizá-lo ou 

não (ou seja, tem controle volitivo) (AJZEN, 1991). 

A TCP tem o objetivo de predizer o comportamento e explicá-lo. Estudos evidenciaram 

que as intenções explicam cerca de 20% a 30% da variância do comportamento de um indivíduo 

em diferentes contextos e culturas (ARMITAGE; CONNER, 2001; SHEERAN, 2002; AJZEN, 

2012). A TCP propõe três fatores cognitivos que influenciam a formação da intenção do 

indivíduo de realizar um comportamento, os quais são atitude, norma subjetiva e controle 

comportamental percebido (FIGURA 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Figura 2 - Teoria do Comportamento Planejado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

     

 Fonte: Traduzido de Ajzen (1991) 

 

A atitude se refere à avaliação (favorável ou desfavorável) do indivíduo sobre o 

comportamento que deseja realizar. É um elemento influenciado pelas crenças 

comportamentais3 (probabilidade subjetiva) e pela avaliação do indivíduo (valores) sobre o 

resultado que ele pode obter ao realizar o comportamento desejado (AJZEN, 1991). Com 

relação à norma subjetiva, esta consiste na pressão social percebida pelo indivíduo sobre 

realizar um comportamento que deseja. Refere-se à influência da opinião de terceiros (pessoas 

consideradas importantes/referências para o indivíduo) sobre o comportamento que o indivíduo 

deseja realizar. É determinada pelas crenças normativas4 e pela motivação da pessoa para 

executar a ação desejada (AJZEN, 1991). Assim, “quando um indivíduo percebe que pessoas 

importantes para si aprovam (ou desaprovam) um comportamento, ele tende a ter mais (ou 

menos) intenção de executá-lo” (ARMITAGE; CONNER, 2001, p.474). 

O terceiro elemento formador das intenções se refere ao controle comportamental 

percebido (CCP). Este surgiu para auxiliar na explicação de comportamentos nos quais o 

indivíduo não possui total controle volitivo (ARMITAGE; CONNER, 2001). Existem 

comportamentos que não dependem apenas da motivação dos indivíduos para serem realizados, 

mas também dependem de “fatores não motivacionais e da disponibilidade de oportunidades e 

recursos (como tempo, dinheiro, habilidades, cooperação de outros)” (GARCIA, 2003, p.65). 

O CCP consiste no grau de facilidade ou dificuldade percebida pelo indivíduo para realizar o 

                                                

3 É a probabilidade subjetiva de o indivíduo alcançar determinado resultado ao executar uma ação que deseja 

(AJZEN, 1991). 
4  É a crença sobre o que as pessoas consideradas referências para o indivíduo pensam sobre o comportamento que 

o mesmo deseja realizar (AJZEN, 1991). 
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comportamento, considerando seus recursos e as oportunidades disponíveis (AJZEN, 2002). É 

o elemento que influencia direta e indiretamente o comportamento (AJZEN, 1991, 2019). 

Quando o indivíduo tem total controle volitivo sobre o comportamento, o CCP não deve 

influenciar a relação entre intenção e comportamento, pois a realização do comportamento pode 

ser planejada pelo indivíduo.  Entretanto, quando não há total controle volitivo, o CCP “deve 

moderar a relação entre intenção e comportamento”, de modo que quanto “maior o controle 

comportamental percebido, mais forte é a relação entre a intenção e o comportamento” 

(ARMITAGE; CONNER, 2001, p.473). Portanto, o sucesso da realização de um 

comportamento depende tanto da intenção como do controle comportamental percebido do 

sujeito (GARCIA, 2003). 

Em termos gerais, de acordo com a TCP, quanto mais favoráveis forem as atitudes e as 

normas subjetivas, e maior o controle comportamental percebido em relação ao 

comportamento, mais forte será a intenção do sujeito de realizá-lo (AJZEN, 1991, 2014). As 

intenções comportamentais de permanecer (IP) e de sair (IS) voluntariamente da organização 

consistem em processos cognitivos. A IP se refere ao desejo consciente e deliberado de um 

indivíduo em continuar na organização em que trabalha (MOWDAY; PORTER; STEERS, 

1982). Já a IS consiste no desejo consciente e deliberado do indivíduo em deixar o seu atual 

emprego em um futuro próximo (MOBLEY; HORNER; HOLLINGSWORTH, 1978; 

MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982). É um processo cognitivo que antecede a saída efetiva 

do funcionário da organização e envolve pensamentos sobre o desejo do mesmo em procurar 

por novas oportunidades de trabalho ou simplesmente a possibilidade de deixar a organização 

em que trabalha (CHO; JOHANSON; GUCHAIT, 2009). 

Embora sejam construtos analisados no nível do indivíduo, pesquisadores destacam que 

a intenção de permanecer e a intenção de sair da organização não são construtos opostos. “As 

razões pelas quais uma pessoa permanece em um emprego não são o inverso das razões pelas 

quais essa mesma pessoa pode sair” da organização (REITZ; ANDERSON, 2011, p.332). 

Ofertas de emprego, situações familiares e a busca por novas oportunidades, por exemplo, 

podem resultar na saída do funcionário da organização. Em contrapartida, fatores como a 

cultura organizacional, as oportunidades de desenvolvimento e o apoio do supervisor podem 

contribuir para uma avaliação positiva do profissional sobre a possibilidade de continuar na 

organização (CARDY; LENGNICK-HALL, 2011).  

A capacidade da organização reter profissionais é medida por meio do comportamento de 

permanência dos mesmos na organização, ou seja, é quando esses indivíduos de fato 

permanecem na organização por um período maior de tempo (BIDISHA; MUKULESH, 2013). 
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A literatura revela que a retenção pode ser influenciada tanto por fatores que estão relacionados 

com o nível do indivíduo, como por fatores que envolvem o nível da organização (GOVAERTS 

et al., 2011). Esses fatores têm sido classificados nos estudos em categorias de determinantes, 

de modo que as três principais categorias utilizadas são: determinantes individuais, 

ocupacionais e organizacionais. Os determinantes individuais se referem a características 

sociodemográficas dos indivíduos, como idade, sexo e estado civil. Os determinantes 

ocupacionais descrevem os fatores relacionados ao trabalho realizado pelo indivíduo e o seu 

sentimento em relação a esses fatores (salário, satisfação e comprometimento, por exemplo). 

Finalmente, os determinantes organizacionais se referem a características e práticas do 

ambiente interno da organização (cultura organizacional e políticas e práticas de recursos 

humanos, por exemplo) (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016; GHAPANCHI; AURUM, 2011; 

STEIL et al., 2017). 

Uma revisão de literatura recente identificou que os estudos empíricos sobre a retenção 

de pessoas (em organizações públicas e privadas) buscam compreendê-la “(...) por meio, 

principalmente, da influência de fatores ocupacionais e organizacionais, e, com menor 

intensidade, dos fatores pessoais” (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016, p.99). Como 

determinante individual, o estudo identificou somente a idade, que apresentou relação positiva 

com a retenção de profissionais nos estudos analisados. Isso indica que quanto maior a idade 

dos profissionais, maior a sua retenção nas organizações. Nos determinantes ocupacionais 

foram identificados a satisfação, a motivação e o salário, os quais também apresentaram relação 

positiva com a retenção. Na categoria dos determinantes organizacionais foram investigados 

quatro fatores: treinamento, benefício, promoção e cultura, todos apresentaram relação positiva 

com a retenção (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016). Esses resultados sugerem que o modo 

como a organização retém seus profissionais está relacionado com a estratégia de gestão de 

pessoas utilizada, pois esta influencia os processos psicossociais que ocorrem na organização, 

dentre os quais estão as atitudes relacionadas com o trabalho, a organização e determinados 

comportamentos (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 2012), como o desejo do indivíduo de 

permanecer ou sair voluntariamente da organização. 

Outros trabalhos destacam os seguintes elementos como determinantes da retenção: 

oportunidades de crescimento na organização, recompensas e benefícios, e ambiente de 

trabalho agradável. Em menor proporção, outros fatores também influenciam a retenção de 

profissionais: valorização da criatividade para a realização do trabalho e o sistema de gestão de 

desempenho utilizado pela organização (SUTHERLAND; KINNEAR, 2000; MENGEL, 2001; 

NEETI; SANJEEV, 2014). 
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2.2.1 Mensuração da retenção de pessoas nas organizações 

 

Esta seção visa apresentar os tipos de medida da retenção de pessoas nas organizações. 

Em termos gerais, para o estudo de um fenômeno organizacional é utilizado algum tipo de 

mensuração (LÄHTEENMÄKI; TOIVONEN; MATTILA, 2001). A literatura revela que os 

estudos têm utilizado tanto medidas objetivas como subjetivas (escalas de auto-

resposta/percepção) para investigar os determinantes da retenção de pessoas. Sobre as medidas 

objetivas, destacam-se o tempo de atuação dos profissionais na organização e o seu pedido de 

demissão (YAMAMOTO; 2011; STEIL; PENHA; BONILLA, 2016). Em menor frequência, 

também é utilizada como medida a taxa de retenção de pessoas (MONCARZ; ZHAO, 2009). 

Em relação às medidas subjetivas, uma revisão de literatura identificou que, apesar da retenção 

ser um construto de nível organizacional, alguns estudos empíricos utilizam escalas de 

percepção, respondidas pelos funcionários, para mensurá-la. Isso indica que “(...) as escalas de 

auto-resposta, utilizadas em pesquisas sobre retenção, estejam mensurando outros construtos, 

especialmente as cognições relacionadas à permanência ou à saída da organização, e não a 

retenção” (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016, p.94). 

Dentre os indicadores cognitivos utilizados para o estudo da retenção estão a intenção de 

sair da organização (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016; BELLO, 2017; GHAPANCHI; 

AURUM, 2011), a intenção de permanecer na organização (COOMBS, 2009; GEORGE, 2015; 

STEIL; PENHA; BONILLA, 2016; BELLO, 2017), a “percepção de baixa propensão ao 

turnover5, decisão de permanecer ou sair da organização, e a intenção conjunta de permanecer 

e de sair” (STEIL; PENHA; BONILLA, 2016, p.94). 

Em muitos estudos, os principais indicadores cognitivos - intenção de permanecer e de 

sair da organização - utilizados para analisar a retenção são medidos por meio de escala Likert. 

Esta escala é composta por itens, avaliados (de 1 a 5 ou 7) pelo indivíduo, que podem influenciar 

a sua permanência ou saída da organização (YAMAMOTO, 2011). Por outro lado, devido a 

fragilidades da escala Likert (como a falta de exaustão do que está sendo medido), 

pesquisadores têm utilizado questões abertas para identificar se o profissional deseja 

permanecer ou sair da organização em um futuro próximo, e quais os motivos que o influenciam 

para tal comportamento (YAMAMOTO, 2011). Em contrapartida, uma revisão de literatura 

                                                

5 Assim como a retenção, turnover é um construto analisado no nível organizacional. No entanto, um não é o oposto do outro 

(CARDY; LENGNICK-HALL, 2011; HOLTOM; MITCHELL; LEE; EBERLY, 2008). A retenção é a 

capacidade da organização manter determinados profissionais atuando nela (JOHNSON, 2000; DONOGHUE, 

2010), enquanto turnover representa a movimentação de entrada e saída de funcionários de uma organização em 

um determinado período de tempo (WALDMAN; ARORA, 2004). 
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recente identificou que os métodos de investigação utilizados para o estudo das intenções de 

permanecer e de sair da organização nem sempre são especificados nos estudos, o que pode 

dificultar a compreensão do que está sendo medido para cada construto investigado (IP e/ou a 

IS da organização) (CUFFA; PACHECO; STEIL, 2017). 

Em geral, estudos anteriores não investigaram a correlação existente entre medidas 

objetivas e subjetivas para a análise do construto retenção de pessoas (STEIL; PENHA; 

BONILLA, 2016). O uso de medidas objetivas e subjetivas de forma conjunta pode contribuir 

para uma maior compreensão do construto retenção e dos fatores que o influenciam, a partir de 

diferentes formas de avaliação (medida) (YAMAMOTO, 2011; SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013; WALL et al., 2004). Nesta tese, a retenção é medida por meio do tempo de 

permanência atual dos profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas. Essa medida 

é descrita detalhadamente na seção 4.2.1. 

Como esta tese investiga a retenção de profissionais de TI e seus determinantes no 

contexto das organizações públicas, a seguir são apresentadas a descrição e contextualização 

dessas organizações. 

 

2.3 ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

As organizações públicas são aquelas que sofrem influência, direta ou indireta, dos 

poderes públicos, em função da propriedade, da participação financeira ou de regras que as 

regulamentam (CADETE, 2005). São instrumentos do Estado e visam atender às necessidades 

da população (por meio da prestação de serviços públicos) ou aos interesses coletivos (por meio 

da realização de atividades econômicas as quais o Estado tem interesse) (MEIRELES, 2014). 

São organizações regidas por planos políticos e econômicos do governo o qual estão vinculadas 

(NUNES; LINS, 2009).  

As organizações públicas são caracterizadas como sistemas complexos devido à elevada 

burocracia presente em seu funcionamento, que resulta na uniformização das condições e 

organização do seu trabalho (PIRES; MACÊDO, 2006; DEWAH; MUTULA, 2014). Sua 

estrutura é bastante complexa e composta por níveis hierárquicos múltiplos. Algumas das 

especificidades dessas organizações são: adoção de medidas e padrões de controle (MERAD; 

DECHY; MARCEL, 2014), “apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, 

paternalismo nas relações, apego ao poder, entre outras” (PIRES; MACÊDO, 2006, p.96). De 

forma complementar, assim como na iniciativa privada, no setor público estão presentes as 

características da moderna burocracia, as quais se referem à(ao) (WEBER, 1999, p.199-200): 
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1. Princípio das competências fixas (distribuição fixa das atividades necessárias para 

a realização dos deveres oficiais, distribuição fixa dos poderes de mando e dos 

meios coativos, criação de providências planejadas e contratação de pessoas 

qualificadas segundo critérios gerais); 

2. Princípio da hierarquia de cargos; 

3. Documentação dos atos e decisões; 

4. Especialização das tarefas; 

5. Profissionalização da força de trabalho dos funcionários (o trabalho na 

organização burocrática é a ocupação principal dos funcionários e não uma 

ocupação amadora ou diletante); e, 

6. Administração de acordo com regras. 

 

Essas características impactam “na definição dos processos internos, na relação com 

inovações e mudança, na formação dos valores e crenças organizacionais e políticas de recursos 

humanos” (PIRES; MACÊDO, 2006, p.96).  

Como a retenção é investigada neste estudo no contexto público catarinense, mais 

especificamente em organizações 100% públicas e sociedades de economia mista localizadas 

no estado, torna-se relevante caracterizar essas duas modalidades de organizações públicas. 

Empresa pública (ou 100% pública, como denominada neste estudo) consiste na entidade 

com personalidade jurídica de direito privada, “com patrimônio próprio e capital exclusivo 

da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado 

a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa” (BRASIL, 1967, 

Decreto-Lei 200, art. 5º, II). Já a sociedade de economia mista (SEM) se refere à entidade com 

personalidade jurídica de direito privado, “criada por lei para a exploração de atividade 

econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em 

sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta” (Decreto-Lei nº 200/67, art. 5º, 

III). Dessa forma, grande parte de seu capital conta com a participação do ente estatal que a 

criou e, em menor proporção, conta com a participação de capital privado. A SEM é uma 

modalidade de entidade criada por meio de lei específica, sendo necessária lei complementar 

para definir as peculiaridades sobre a forma em que a mesma atuará (BRASIL, 

art. 37, XIX, CF/88). Vale destacar que as relações das empresas públicas e das SEM com o 

Estado e a sociedade devem obedecer aos limites constitucionais definidos no art. 173, § 

1º, I, II, III e IV da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

De acordo com o Boletim das Empresas Estatais Federais, publicado no primeiro 

trimestre de 2019 pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

(SESTa), existem 133 organizações estatais federais. Deste total, 46 estão sob o controle direto 

da União e 87 são organizações controladas indiretamente pela União (FIGURA 3) (SESTa, 

2019). Com relação às organizações públicas pertencentes ao estado de Santa Catarina, foram 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711365/inciso-xix-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660176/artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660088/par%C3%A1grafo-1-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660088/par%C3%A1grafo-1-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660042/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10659998/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10659966/inciso-iii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10659918/inciso-iv-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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identificadas 3 empresas 100% públicas e 36 empresas caracterizadas como sociedades de 

economia mista (JUCESC, 2019). 

 
Figura 3 - Área de atuação das organizações estatais federais no Brasil 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

           Fonte: SESTa (2019, p.7) 

 

De acordo com dados da SEST, no primeiro trimestre de 2019, as organizações públicas 

estatais federais possuíam um quantitativo de 492.460 funcionários (FIGURA 4) (SESTb, 

2019). 

 

Figura 4 - Quantidade de Empregados nas Organizações Estatais Federais, no período de 2006 a 2019 

 Fonte: SESTb (2019, p.32) 

 

A gestão de pessoas das organizações do setor público tem como uma de suas 

especificidades o fato dos processos de seleção de pessoas ocorrerem, de modo geral, por meio 

de concurso público de provas ou de provas e títulos (ALMEIDA, 2008). Dentre os regimes 

jurídicos de contratação de pessoal no setor público estão o regime estatutário e o celetista, este 



48 

último regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (MADEIRA, 2010). O primeiro 

aplica-se aos funcionários (servidor público) da administração pública direta, autarquias e 

fundações públicas. Já o segundo regime de trabalho aplica-se aos funcionários (ou empregado) 

da administração indireta, ou seja, empresas públicas e sociedades de economia mista 

(MADEIRA, 2010). A maioria dos funcionários públicos realiza atividades de natureza 

intelectual (processamento de informações, negociações e fiscalização, por exemplo) (NUNES; 

LINS, 2009), dentre esses funcionários, os profissionais de TI. 

As organizações públicas desempenham atividades intensivas em conhecimento, de modo 

que o conhecimento consiste tanto na matéria-prima como no produto final de grande parte das 

atividades públicas (PYNES, 2009; OLIVEIRA et al., 2012). A gestão de conhecimentos, tácito 

e explícito, contribui para que as organizações aumentem sua responsabilidade administrativa, 

financeira e orçamentária, além de elevarem o nível de transparência no uso de recursos 

públicos (DEWAH; MUTULA, 2014; NAKABI et al., 2017; DELGADO; HERNANDEZ; 

PUA, 2019). As organizações públicas são importantes consumidoras de TI, pois muitas das 

suas funções (gestão de receita, por exemplo) envolvem tarefas de processamento de 

informações (ACEMOGLU et al., 2007). As mesmas têm utilizado a TI em seus processos e 

atividades com o objetivo de melhorar seu desempenho (BRATIANU, 2015; PATOLA; 

SUHARDI; KURNIAWAN, 2016). Na esfera pública, o desempenho das organizações pode 

ser mensurado pelo modo como elas geram valor público para a sociedade (JUPP; YOUNGER, 

2004). Além disso, a TI pode contribuir com mudanças organizacionais, como a automação de 

tarefas rotineiras (PYNES, 2009). É uma ferramenta que tem se tornado importante para a 

realização das atividades cotidianas das organizações públicas e contribuído para o alcance dos 

seus objetivos (HACKLER; SAXTON, 2007; CARVALHO, 2014). 

Estudos demonstram que as práticas de tecnologia da informação diferem do setor público 

para o contexto privado. O setor público necessita de maior accountability, menor gestão de 

sistemas de informação integrados entre organizações, além da existência de obrigações fiscais 

que podem dificultar o uso de novas tecnologias (ROCHELEAU; WU, 2002). Um estudo de 

meta análise sobre rotatividade de profissionais de TI identificou que as organizações públicas 

têm vivenciado uma crise de escassez desses profissionais (JOSEPH et al., 2007). Este fato gera 

crescente preocupação das organizações e dos seus gestores para reter essas pessoas (BELLO, 

2017). A literatura revela a necessidade de estudos sobre a identificação e a compreensão de 

comportamentos e das intenções comportamentais dos funcionários públicos em seu trabalho 

como forma de compreender a retenção de pessoas no contexto público (DIÓGENES et al., 

2016). 
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2.3.1 Profissionais de tecnologia da informação 

 

A tecnologia da informação é considerada um recurso importante para a organização, seja 

ela pública ou privada (TURBAN; RAINER Jr.; POTTER, 2005). O emprego desse recurso 

contribui para o aumento da produtividade dos funcionários e para a expansão das 

oportunidades de negócios da organização, por exemplo. Os sistemas de informação podem ser 

utilizados para os processos de gestão das áreas funcionais de uma organização. Sua gestão é 

de responsabilidade de duas entidades organizacionais: o departamento de sistemas de 

informação (DSI) e os usuários finais, que estão alocados por toda a organização (STAIR; 

REYNOLDS, 2009). O departamento de TI exerce influência sobre a mesma (REICH; 

BENBAST, 2000), de forma estratégica e operacional (BHARADWAJ, 2000). É uma área da 

organização que pode facilitar a mudança e promover um melhor desempenho em seu mercado 

de atuação (LAWRENCE et al., 2005).  

Uma nova abordagem para o tratamento da TI tem se desenvolvido a fim de ultrapassar 

apenas o alcance da eficiência e a geração de conteúdo. Com a adequação de práticas da 

iniciativa privada ao setor público, a TI passou a ser considerada uma ferramenta relevante na 

transformação da administração pública. Essa ferramenta deixa de ser objeto apenas de gestão 

e passa a ser objeto de governança (HENKIN; SELAO, 2014). A diferença entre gestão e 

governança de TI está no foco e no locus  de suas funções (CEPIK; CANABARRO; 

POSSAMAI, 2014). A gestão de TI está voltada para o ambiente interno da organização pública 

e busca atender às demandas e objetivos da organização considerando o presente da mesma. 

Apresenta um foco mais departamental quanto à utilização da TI (SETHIBE; CAMPBELL; 

MCDONALD, 2007), ou seja, está voltada para o alcance da eficiência e geração de conteúdo. 

“Foca na automatização e eficiência das operações internas, na administração destas operações 

e nas decisões a serem tomadas acerca dos produtos e serviços de TI correspondentes” (CEPIK; 

CANABARRO; POSSAMAI, 2014, p.16). Já a governança da TI tem um foco mais amplo, 

pois envolve a organização pública como um todo. A TI é utilizada para atender às demandas 

e objetivos presentes e futuros da organização pública, de suas atividades-fim e de seus usuários 

(cidadãos, outras empresas, por exemplo) (SETHIBE; CAMPBELL; MCDONALD, 2007; 

HENKIN; SELAO, 2014). A governança de TI consiste na 

(...) estrutura de relacionamentos, processos e mecanismos usados para desenvolver, 

dirigir e controlar estratégias e recursos de TI de maneira a melhor atingir as metas e 
objetivos de uma organização. É um conjunto de processos que visa adicionar valor a 

uma organização, ao passo que equaciona elementos de risco e de retorno associados 

a investimentos de TI. (...) é uma responsabilidade do grupo de dirigentes e gestores 

executivos (SETHIBE; CAMPBELL; MCDONALD, 2007, p.833). 
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A governança de TI busca desenvolver um plano estratégico voltado para (1) a avaliação 

do impacto organizacional com o uso de tecnologias, (2) a definição da necessidade de 

treinamentos de pessoal, (3) o alinhamento entre os recursos de TI e os objetivos da 

organização, (4) a garantia e o relacionamento dos interesses dos atores internos e externos à 

organização (CEPIK; CANABARRO; POSSAMAI 2014). O Tribunal de Contas da União 

(TCU) tem realizado um levantamento anual de auditoria da governança e gestão de tecnologia 

da informação. O objetivo desta avaliação periódica é “verificar se há carência ou deficiência 

na alocação de pessoal de TI nas organizações e se as ações que vêm sendo tomadas pelos 

Órgãos Governantes Superiores são suficientes” (TCU, 2015, p.8). Os resultados do 

levantamento realizado em 2010 demonstraram que as organizações nas quais há maior 

envolvimento da alta administração conseguem melhor executar seus processos de gestão 

interna. Por outro lado, as organizações em que a alta administração não estabelecia diretrizes 

claras (como políticas, objetivos, indicadores e metas) apresentaram gestão ineficiente de seus 

processos, o que pode acarretar custos elevados a essas organizações e deficiência na prestação 

dos serviços públicos (TCU, 2010). De forma complementar, em 2013, o levantamento revelou 

que, em geral, as organizações públicas federais com baixo nível de maturidade em governança 

de TI apresentam mais dificuldades na gestão de seus profissionais de TI (CARREIRO, 2015).  

Os profissionais que atuam na área de TI da organização realizam atividades que são 

influenciadas por rápidas mudanças na tecnologia (RYAN; PRYBUTOK; ZHANG, 2006). 

Profissionais de TI podem ser definidos como “qualquer funcionário envolvido na gestão de 

TI, redes de computadores, desenvolvimento e integração de sistemas, serviços e operações 

técnicas, ou suporte ao usuário final” (KIM, 2009, p.1077). São considerados profissionais do 

conhecimento, que possuem habilidades especializadas e difíceis de serem substituídas 

(MCKNIGHT; PHILLIPS; HARDGRAVE, 2009). Um estudo6 realizado pela 

FIRJAN7/SENAI (2019) a cada dois anos mapeou a indústria criativa no Brasil a fim de 

identificar como esta indústria se comportou no período entre 2015 e 2017. Os dados mostram 

que, além do setor de consumo (43,8%), tecnologia (com 37,1%) é um dos segmentos 

responsáveis por aproximadamente 80% dos profissionais criativos no Brasil. É um dos setores 

                                                

6 “Tem como base dados oficiais do Ministério do Trabalho e analisa a criatividade sob duas perspectivas: áreas 

de atuação dos profissionais criativos e o valor de produção gerado pelos estabelecimentos criativos – que não 

necessariamente empregam apenas trabalhadores criativos” (FIRJAN, 2019, s/p). São consideradas profissões 
pertencentes a treze segmentos criativos: Arquitetura, Artes Cênicas, Audiovisual, Biotecnologia, Design, 

Editorial, Expressões Culturais, Moda, Música, Patrimônio e Artes, Pesquisa & Desenvolvimento, Publicidade 

& Marketing e TIC (FIRJAN, 2019). 
7 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 
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que apresentou desempenho superior ao observado no mercado de trabalho brasileiro. Esse 

desempenho está associado “à tendência mundial de digitalização. (...) a emergência da 

economia digital e das novas tecnologias tem tudo para se constituir em importante motor de 

crescimento futuro, com novas tecnologias capazes de alterar as relações de trabalho”, por 

exemplo (FIRJAN, 2019, p.5). O estudo revela também que os estados da região Sul do país 

mantiveram destaque na indústria criativa, com aumento contínuo no número de profissionais 

criativos. Destaca-se ainda que, dentre os estados da região Sul, Santa Catarina foi o estado que 

registrou o maior aumento (+ 1,5%) no número de profissionais criativos. Esse dado significa 

que o estado catarinense “passou de 46,5 mil para 47,2 mil trabalhadores formais em 2017, 

resultado decorrente do aumento dos postos de trabalho” nos segmentos de consumo (+3,9%) 

e tecnologia (+3,7%) (FIRJAN, 2019, p.37). 

Os profissionais de TI são responsáveis pela criação, instalação e manutenção da 

infraestrutura de informática em um ambiente organizacional, seja público ou privado. Devido 

ao papel desses profissionais nas organizações, a atualização constante dos seus conhecimentos 

torna-se relevante (SENAI, sem data). No setor público, grande parte de seus funcionários de 

TI (97,98%) é efetiva do quadro próprio do órgão, de modo que a parcela restante divide-se em 

efetivos de outros órgãos (0,44%), comissionados (0,29%) e de contrato temporário (1,29%). 

Esses profissionais estão alocados, sobretudo, em três grandes áreas da TI: desenvolvimento de 

sistemas/administração de dados, suporte ao usuário e/ou atendimento, e 

infraestrutura/segurança de informações (FIGURA 5) (HENKIN; SELAO, 2014). 
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Figura 5 - Distribuição do pessoal de TI por tipo de atividade, no setor público 

  Fonte: Henkin e Selao (2014, p.97) 

 

Os profissionais de TI têm como principal função “analisar, planejar e organizar o 

processamento, armazenamento e recuperação da informação e disponibilizá-la ao usuário” 

(REISSWITZ, 2009, p.10). Apesar da existência de diferentes modelos, o desenvolvimento de 

software compreende cinco etapas básicas: (1) análise dos requisitos (coleta e especificação das 

informações sobre o problema que o usuário final/cliente procura resolver por meio do 

software); (2) arquitetura do software (definição do design do software); (3) desenvolvimento 

de software (codificação dos requisitos – informações – requeridos pelo usuário final/cliente na 

etapa de análise de requisitos); (4) gestão do projeto (liderança do planejamento do projeto de 

desenvolvimento do software, a relação entre os stakeholders do projeto, e o cumprimento das 

metas estabelecidas); e, (5) teste do software (identificação, definição, implementação e 

realização de testes no software, e análise dos resultados identificados por meio desses testes) 

(ANDRADE, sem data; TURBAN; RAINER JR.; POTTER, 2005; REISSWITZ, 2009).  

De acordo com dados do SISP (Sistema de Informatização e Simplificação de Projetos), 

do acórdão 2.471/2008 e da Instrução Normativa 04/2008, os setores de TI dos órgãos da 

Administração Pública Federal devem ter quadro de pessoal adequado para planejar, definir, 

coordenar, supervisionar e controlar as atividades de informática. Essa recomendação visa 

“garantir a autoridade e o controle da Administração Pública Federal sobre o funcionamento 
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dos setores de informática, de forma independente das empresas prestadoras de serviços” 

(HENKIN; SELAO, 2014, p.81). Apesar da existência dessa recomendação, a rotatividade de 

profissionais de TI tem sido um dos desafios dos gestores públicos (JOSEPH et al., 2007).  

Com a elevada demanda por profissionais qualificados, os mesmos têm facilidade de 

encontrar novas oportunidades de trabalho devido aos seus conhecimentos especializados 

(KOCHANSKI; LEDFORD, 2001). Evidências empíricas demonstram que essa gama de 

oportunidades de trabalho disponíveis aos profissionais de TI é vista como uma ameaça para as 

organizações, pois a alta rotatividade está relacionada com a redução da satisfação do cliente e 

produtividade da organização (JOSEPH et al., 2007). De forma complementar, o estudo de Bass 

et al. (2018, p.1) revela que a baixa capacidade das organizações para reter seus profissionais 

de TI tem impacto negativo na “produtividade de desenvolvimento de software e na qualidade 

do produto”. O crescente uso da TI no setor público têm gerado desafios contínuos e modificado 

aspectos da gestão de pessoas, especialmente, dos trabalhadores do conhecimento (como é o 

caso dos profissionais de TI) (REID et al., 2008). A fim de compreender o fenômeno da retenção 

no contexto público, a seguir são descritos os estudos que tratam desse tema. 

 

2.3.2 Estudos sobre a retenção de pessoas em organizações públicas 

 

A fim de contribuir para a compreensão dos determinantes da retenção dos profissionais 

de TI em organizações públicas realizou-se uma revisão integrativa para responder a seguinte 

questão: Quais as evidências empíricas existentes na literatura sobre a retenção de profissionais 

de TI em organizações públicas? Por meio dessa revisão busca-se “(...) revisar, criticar, e 

sintetizar a literatura representativa em um tópico de uma forma integrada, de tal forma que 

novos frameworks e perspectivas sobre o tema sejam gerados” (TORRACO, 2005, p.356). 

Para explorar o campo de pesquisas sobre o tema em questão foi realizada uma busca 

prévia nas bases de dados Web of Science e Scopus, pois “indexam publicações científicas 

multidisciplinares do mundo todo e são reconhecidas cientificamente pela qualidade dos 

periódicos científicos indexados” (WOSZEZENKI et al., 2012, p.3). As bases de dados Spell e 

Scielo também foram utilizadas por indexarem publicações científicas multidisciplinares, 

principalmente nacionais.  

A estratégia de coleta e seleção de trabalhos (FIGURA 6) considerou as publicações 

nacionais e internacionais. Por meio da busca prévia nas bases de dados, foi encontrado um 

número reduzido (treze) de publicações para termos de busca específicos (por exemplo: worker 

retention, people retention, employee retention, IT professional retention). Por este motivo 
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foram utilizados termos mais amplos para a busca nas bases de dados. Para a Web of Science, 

Scopus e Scielo, os termos de busca foram: retention e public sector, public administration, 

public management, public organi?ation e public context. A busca nessas bases de dados foi 

realizada com palavras-chave em inglês, pois essas bases de dados exigem que as palavras-

chave dos trabalhos estejam em inglês, independentemente se os mesmos foram escritos em 

outro idioma. A busca com termos em inglês não restringiu os resultados encontrados às 

publicações escritas em inglês. No entanto, quando esses termos (em inglês) foram aplicados 

para a busca na base de dados Spell, não foi recuperado nenhum trabalho. Por se tratar de uma 

base de dados que indexa trabalhos nacionais, optou-se pelo uso dos termos (utilizados nas 

demais bases de dados) traduzidos (do idioma inglês para o português): retenção e setor público, 

administração pública, gestão pública, organização pública e contexto público.  
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Figura 6 - Estratégia de busca e seleção de publicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

A pesquisa foi realizada no campo de busca TÓPICO (Web of Science); artigo, título, 

resumo, palavras-chave (Scopus); todos os índices (Scielo); e, título do documento, palavras-

chave e/ou resumo (Spell). Quando necessário, foi realizada a leitura na íntegra dos trabalhos. 

A busca dos termos foi feita por pares: retention AND “public sector”, retention AND “public 

administration”, retention AND “public management”, retention AND “public organi?ation8”, 

retention AND “public context” (para Web of Science, Scopus e Scielo), e retenção E setor 

público, retenção E administração pública, retenção E gestão pública, retenção E organização 

                                                

8 Foi empregado o caractere “?” para casos em que o termo de busca (em inglês) apresenta variações na escrita. 

 

Fonte: Autora (2019) 

Campo de busca: 

- WOS (TÓPICO - 

título, resumo e 

palavras-chave); 

- Scopus (artigo, 

título, resumo, 
palavras-chave) 

- Scielo (todos os 

índices); 

- Spell (título do 

documento, 

palavras-chave e/ou 
resumo) 

-  

Verificação da 

disponibilidade dos 

trabalhos (full text): 

- 20 artigos excluídos 

por falta de acesso. 

Filtros de exclusão: 

- Foco em outro(s) construto(s) 

e não na retenção de pessoas 

em organizações públicas 

(331); 

- Trata Retenção de pessoas, de 
forma breve, como 

considerações finais/sugestão 

de estudos futuros (118); 

- Retenção de outros 

profissionais em contextos 

“não organizacionais” (41) 

Filtros de inclusão: 

- Retenção de pessoas em 

organizações públicas (62) 

- Retenção de profissionais de 

TI em organizações públicas 

(04). 

 

 04 artigos analisados sobre 

retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas 

556 artigos remanescentes 

 

838 artigos recuperados 

Verificação de artigos duplicados: 

- endnote (210 trabalhos) 

- manual (52 trabalhos) 
262 trabalhos 

excluídos 

66 artigos remanescentes sobre 

retenção em organizações públicas 

Até dezembro de 2019 Período da busca 

Fontes da pesquisa Web of Science (WOS), Scopus, Scielo e Spell 

retention AND public sector, public 

administration, public management, public 

organi?ation, public context   /   retenção E setor 
público, administração pública, organização 

pública, contexto público 

Termos da busca 
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pública, retenção E contexto público (Spell9). Para a busca foram considerados todos os anos 

disponíveis nas bases de dados até 31 de dezembro de 2019. 

A fim de ampliar o alcance das buscas, foram consideradas todas as áreas de 

conhecimento das bases de dados e não houve restrição do idioma das publicações. A busca nas 

bases resultou em 838 trabalhos recuperados, conforme detalhado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Termos pesquisados e seus respectivos números de publicações encontrados nas bases de dados 

Termos de busca 

Bases de dados 

Web of 

Science  
Scopus Scielo Spell 

“retention” AND “public sector” 330 432 10 - 

“retention” AND “public administration” 10 12 2 - 

“retention” AND “public management” 13 11 2 - 

“retention” AND “public organi?ation” 2 5 0 - 

“retention” AND “public context” 1 0 0 - 

retenção E setor público - - - 1 

retenção E administração pública - - - 1 

retenção E gestão pública - - - 1 

retenção E organização pública - - - 1 

retenção E contexto público - - - 4 

Total de publicações por base de dados 356 460 14 8 

 838 artigos recuperados 

        Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Em seguida, verificou-se a existência de artigos duplicados por meio de um software 

gerenciador de bibliografias (Endnote), o qual identificou 210 publicações repetidas. Para 

garantir a total exclusão dos trabalhos duplicados, também foi feita a conferência manual dos 

artigos duplicados, que resultou na exclusão de mais 52 trabalhos. Além desses trabalhos 

duplicados, foram excluídos outros 20 artigos devido à falta de acesso ao resumo e/ou texto 

completo. Ao término desta primeira etapa dos procedimentos da revisão, restaram 556 

publicações. Deste total, doze trabalhos (seis pares de trabalhos) estavam duplicados 

(repetidos), no entanto, como apresentavam títulos diferentes e/ou estavam escritos em 

diferentes idiomas, os mesmos não foram identificados como duplicados anteriormente. Apesar 

deste fato, assim como os demais 544, esses trabalhos foram analisados com base nos critérios 

de inclusão e exclusão. 

Os critérios para a inclusão de trabalhos foram: publicações sobre a retenção de pessoas 

em organizações públicas, e que tenham como objeto de estudo os profissionais atuantes na 

área de tecnologia da informação. Como critérios de exclusão foram definidos os seguintes: 

trabalhos sobre retenção de profissionais em organizações privadas e que foram desenvolvidos 

                                                

9 A busca na base de dados Spell foi possível somente por meio do uso de termos em português e sem aspas. 
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em contextos “não organizacionais”, como área rural, ou em organizações muito específicas, 

como universidades e escolas. Este aspecto foi considerado devido à natureza das atividades 

dos profissionais dessas organizações diferirem das atividades realizadas pelos profissionais de 

TI. Com a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, do total de 556 trabalhos, foram 

excluídos 490. Grande parte (331) dessas exclusões foca no estudo de outros construtos e não 

trata da retenção de profissionais em organizações em nenhum momento do trabalho; 118 

publicações mencionam, de forma breve, a retenção de pessoas somente como considerações 

finais/sugestões de futuras pesquisas; e, por fim, uma parcela menor de trabalhos (41) se refere 

à retenção de outros profissionais em contextos “não organizacionais”, como a retenção de 

professores e/ou estudantes em universidades ou de profissionais da saúde atuantes na área 

rural. 

Com a exclusão desses 490 trabalhos, restaram 66. Deste total, 49 trabalhos tratam da 

retenção de profissionais da área da saúde pública, como enfermeiros, médicos, dentistas e 

farmacêuticos; sete trabalhos analisam a retenção sem especificar a área de atuação das 

organizações e o cargo dos profissionais pesquisados; 08 analisam a retenção de profissionais 

de outras áreas do setor público, como serviço social, especialistas em políticas públicas, 

bancários, economistas, planejadores, estatísticos, militares e professores; 04 tratam da retenção 

de profissionais em organizações públicas, no entanto não especificam o cargo desses 

profissionais pesquisados; e, 01 trabalho investiga a retenção em organizações públicas de TI 

com foco nos seus gestores. Os demais 04 trabalhos remanescentes tratam da retenção de 

profissionais que trabalham no departamento de TI em organizações públicas, por este motivo, 

os mesmos são analisados de forma detalhada na próxima seção (2.4). Com relação aos demais 

trabalhos (62), estes são descritos nos tópicos abaixo, considerando seu contexto de pesquisa e 

os principais resultados encontrados. 

 

  Contexto de pesquisa dos 62 trabalhos analisados  

 

A análise dos trabalhos revela a predominância do estudo das intenções (de permanecer 

e de sair da organização pública) e da retenção de profissionais da área da saúde no setor 

público, como: enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, anestesistas, entre outros. Em 

menor proporção também foram investigados profissionais atuantes em outras áreas do setor 

público, como advogados, professores, militares e gestores de recursos humanos. 
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Verificou-se a predominância de estudos europeus. Em um contexto específico, no Brasil, 

foi identificado um número de estudos ainda pouco representativo (três). Este resultado ressalta 

a necessidade por mais estudos nacionais sobre o tema em questão. 

 

  Resultados encontrados nos 62 trabalhos analisados 

 

Dentre os 62 trabalhos sobre retenção de profissionais em organizações públicas, houve 

predominância de estudos empíricos com abordagem quantitativa (QUADRO 2). Esses 

estudos investigaram os determinantes da intenção de permanecer, intenção de sair ou retenção 

de profissionais em organizações públicas. Para isso, foram utilizadas escalas de percepção 

(auto-resposta) tanto para as intenções quanto para a retenção, mesmo esta sendo um construto 

analisado no nível da organização. Apenas dois estudos investigaram a retenção de forma 

objetiva, como por meio do tempo em que o profissional permanece(u) na organização pública. 

Já as intenções, estas são analisadas no nível do indivíduo, fato que pode justificar a 

predominância da utilização de escalas de percepção (auto-resposta). Os determinantes 

individuais/sociodemográficos (idade e sexo) foram medidos de forma objetiva. 

O determinante mais investigado pelos estudos quantitativos foi satisfação no trabalho 

(determinante ocupacional), seguido da idade (determinante individual/sociodemográfico). 

Além disso, houve predominância de determinantes ocupacionais e, em menor proporção, 

foram identificados determinantes organizacionais e individuais das intenções e retenção de 

profissionais nos estudos analisados.  

De modo geral, os estudos quantitativos não analisaram as intenções como antecedentes 

do comportamento de permanência dos profissionais nas organizações públicas e da sua 

retenção nas mesmas, conforme propõe a teoria do comportamento planejado (TCP). Foi 

identificado apenas um estudo que utilizou essa teoria como plano de fundo da análise da 

retenção de profissionais em organizações públicas. Acrescenta-se ainda que, em grande parte, 

os estudos quantitativos tratam dos determinantes da intenção de sair, ou seja, esses estudos 

buscaram identificar os elementos que influenciam (positiva e/ou negativamente) a saída 

voluntária dos profissionais pesquisados das organizações públicas. A partir dessa análise, esses 

estudos trazem proposições (não testadas) acerca dos elementos que podem influenciar a 

retenção desses profissionais nas organizações públicas pesquisadas. 
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Quadro 2 - Determinantes da intenção (de permanecer ou sair) e da retenção de profissionais em organizações públicas, identificados em estudos anteriores 

Tipo 

de 

estudo 

Determinantes 

Relação dos construtos com: 

Intenção de 

Permanecer 
Intenção de Sair Retenção 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

 

Idade (DOIRON; JONES, 2006; DUFFIELD; O'BRIEN-PALLAS; CATLING-PAULL; KING, 

2009; BONENBERGER et al., 2004; OLIVEIRA; COSTAS, 2018; KOLS et al., 2018) 

--- 

Negativa (mais velhos) (DUFFIELD; 

O'BRIEN-PALLAS; CATLING-PAULL; 
KING, 2009; BONENBERGER et al., 2004; 

OLIVEIRA; COSTAS, 2018) 

--- 

--- 
Positiva (mais novos) (DOIRON; JONES, 

2006; KOLS et al., 2018) 
--- 

Sexo (CHUA et al., 2014) --- --- Negativa (mulheres) 

Satisfação no trabalho (BONENBERGER et al., 2014; CHUA et al., 2014; PILLAY, 2009; 

DUFFIELD; O’BRIEN-PALLAS; CATLING-PAULL; KING, 2009; MIR et al., 2015; SCANLAN; 
MEREDITH; POULSEN, 2013; JABEEN; FRIESEN; GHOUDI, 2018; OLIVEIRA; COSTAS, 2018) 

--- 

Positiva (baixa) (BONENBERGER et al., 

2004; PILLAY, 2009; DUFFIELD; 

O'BRIEN-PALLAS; CATLING-PAULL; 

KING, 2009) 

Negativa (JABEEN; FRIESEN; GHOUDI, 

2018; OLIVEIRA; COSTAS, 2018) 

Positiva (CHUA et 

al., 2014; MIR et al., 

2015; SCANLAN; 
MEREDITH; 

POULSEN, 2013) 

Satisfação com o salário (MIR et al., 2015) --- Positiva (baixa) --- 

Satisfação com a forma de avaliação de desempenho (MIR et al., 2015) --- Positiva (baixa) --- 

Comprometimento afetivo (OLIVEIRA; COSTAS, 2018) --- Negativa --- 

Comprometimento normativo (OLIVEIRA; COSTAS, 2018) --- Negativa --- 

Comprometimento organizacional (CHUA et al., 2014; KORSAKIENE, 2018) Positiva --- Positiva 

Trabalho significativo (SHAIMERDENOVA; SINGH; SUPPRAMANIAM, 2019) --- Negativa --- 

Gestão de suporte (SHAIMERDENOVA; SINGH; SUPPRAMANIAM, 2019) --- Negativa --- 

Práticas de qualidade do serviço prestado pela área de recursos humanos (KHAN et al., 2011) --- --- Positiva 

Treinamento e desenvolvimento (KHAN et al., 2011; BIBI; AHMAD; MAJID, 2018; KOLS et al., 

2018) 
--- Positiva (KOLS et al., 2018) 

Positiva (KHAN; 
AHMAD, 2011; BIBI; 

AHMAD; MAJID, 2018) 

Pluriemprego (trabalhos paralelos) (RISPEL; CHIRWA; BLAAUW, 2015) --- Positiva --- 

Congruência de valores (gerais, morais, físicos) (KORSAKIENE, 2018) Positiva --- --- 

Interferência política no trabalho (MIR et al., 2015) --- Positiva (se sim) --- 

Autonomia no trabalho (HOPCRAFT et al., 2010) --- Negativa (falta de autonomia) --- 

Carga de trabalho (DOIRON; JONES, 2006) --- --- Negativa 

Exaustão/Burnout (SCANLAN; MEREDITH; POULSEN, 2013) --- Positiva (alta) --- 

Qualidade de vida no trabalho (JABEEN; FRIESEN; GHOUDI, 2018) --- Negativa  -- 

Apoio do supervisor (BIBI; AHMAD; MAJID, 2018) --- -- Positiva 

Condições do local de trabalho (KOLS et al., 2018) --- Positiva -- 

Recompensas (pensão e pagamento de gratificação) (CHINYIO; SURESH; SALISU, 2018) --- -- Positiva 

Salário (HOPCRAFT et al., 2010; KOLS et al., 2018) --- 
Negativa (baixo) (HOPCRAFT et al., 2010) 

Positiva (alto) KOLS et al., 2018) 
--- 

Fonte: Autora (2020)  
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Em menor proporção, foram identificados estudos empíricos qualitativos e os estudos 

teóricos (revisão de literatura) (QUADRO 3). Com relação aos estudos empíricos qualitativos, 

estes não testaram estatisticamente a relação entre o(s) construto(s)/elemento(s) e a intenção 

(de permanecer ou de sair) ou a retenção. Esses trabalhos somente apresentam a relação 

hipotética entre os construtos analisados, a qual foi resultante da análise do conteúdo de 

entrevistas realizadas com os profissionais de organizações públicas e/ou da análise 

documental. Já os estudos teóricos, estes se referem a revisões de literatura, que analisaram 

trabalhos empíricos (predominantemente qualitativos), com o objetivo de identificar os 

elementos que têm contribuído para a saída voluntária de profissionais de organizações 

públicas. 

Verificou-se a predominância de elementos ocupacionais, ou seja, que associados ao 

trabalho/função exercida pelos profissionais pesquisados nas organizações públicas em que 

trabalham. Tanto os estudos qualitativos quanto os teóricos apresentaram elementos que 

contribuem para que os profissionais queiram deixar a organização ou as organizações públicas 

pesquisadas consigam reter esses profissionais por mais tempo. Vale ressaltar que não foram 

identificados estudos (empíricos qualitativos e/ou teóricos) que analisaram as intenções e/ou a 

retenção de profissionais à luz da teoria do comportamento planejado. 
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Quadro 3 – Elementos que contribuem para a intenção (de permanecer ou sair) e da retenção de profissionais em organizações públicas, identificados em estudos anteriores 

Tipo  

de 

estudo 

Elementos 
Relação dos construtos com: 

Intenção de Permanecer Intenção de Sair Retenção 

Q
U

A
L

IT
A

T
IV

O
 

Leis e regulamentos dos profissionais da saúde (VERANI et al., 2016) --- --- Não testada 

Aumento salarial (ANTWI; PHILLIPS, 2010) / salário (WOOD et al., 

2013) 
--- --- Não testada 

Clima e relações de trabalho (HART; WARREN, 2015) --- --- Não testada 

Estresse (HART; WARREN, 2015) --- --- Não testada 

Carga de trabalho (HART; WARREN, 2015; GARRETT, 2008) --- 
Não testada (GARRETT, 

2008)  
Não testada (HART; WARREN, 

2015) 

Estrutura de trabalho (BERHAN, 2008) --- --- Não testada 

Satisfação no trabalho (LUZZI et al., 2005; GARRETT, 2008) --- Não testada (GARRETT, 2008) Não testada (LUZZI et al., 2005) 

Equilíbrio trabalho-família (PUGH et al., 2013) --- Não testada --- 

Terceirização (LAN; RILEY; CAYER, 2005) --- --- Não testada 

Recompensas e benefícios (LAN; RILEY; CAYER, 2005) --- --- Não testada 

Planejamento de recursos humanos (WOOD et al., 2013) --- --- Não testada 

Oportunidades de desenvolvimento profissional (GARRETT, 2008) --- Não testada (GARRET, 2008) 
Não testada (ASHMORE, 2013; 

WOOD et al., 2013) 

Estrutura da organização pública (RUSHMER; DOWLING, 2000) --- --- Não testada 

Treinamento (WOOD et al., 2013; LAN; RILEY; CAYER, 2005) --- --- 
Não testada (WOOD et al., 2013; 

LAN; RILEY; CAYER, 2005) 

T
E

Ó
R

IC
O

 

 Desenvolvimento da carreira (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

 Infraestrutura (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

Carga de trabalho (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

Autonomia (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

Ambiente de trabalho (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

Incentivos financeiros (EL KOUSSA et al., 2016) --- Não testada --- 

Fonte: Autora (2020) 
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Nesta seção foram apresentados os determinantes/elementos identificados em estudos 

(empíricos e teóricos) anteriores realizados com profissionais de áreas de atuação diversificadas 

em organizações públicas. Dado que o foco desta tese está na retenção de profissionais de TI 

em organizações públicas, as 62 publicações descritas nesta seção foram desconsideradas de 

uma análise mais aprofundada por não condizerem com o escopo desta tese. Com isso, restaram 

quatro trabalhos pertinentes ao tema estudado, os quais são analisados na sequência.  

 

2.4 RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TI EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

  

Por meio da busca sistemática e da análise dos trabalhos, conforme apresentado na seção 

anterior, foram encontrados quatro trabalhos sobre profissionais que trabalham no 

departamento de TI de organizações públicas. Estes trabalhos não especificam o cargo dos 

profissionais pesquisados. 

 

2.4.1 Estudos sobre a retenção de profissionais de TI em organizações públicas 

 

Para a análise dos quatro trabalhos remanescentes da busca e seleção de publicações nas 

bases de dados, foram extraídas as seguintes informações de cada um dos trabalhos: título, 

objetivo do trabalho, autor(es), ano de publicação, tipo de pesquisa, definição de retenção, 

método/abordagem, instrumento(s) utilizado(s), método analítico, amostra/sujeitos e contexto 

pesquisado, palavras-chave, e resultados. Por meio da classificação e categorização destas 

informações emergiram as seguintes categorias analíticas: contexto pesquisado, métodos de 

investigação da retenção de pessoas, e resultados alcançados. Estas categorias são apresentadas 

na sequência. 

 

 Contexto pesquisado 

 

Por meio da análise dos quatro trabalhos, os contextos pesquisados nesses estudos 

referem-se ao departamento de TI do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (COOMBS, 

2009), o governo local da cidade de San Jose (Estados Unidos) (DEMERS, 2002), do governo 

dos estados de Nevada e Washington (Estados Unidos) (KIM, 2005) e do governo de um estado 

do sul dos Estados Unidos (ARMSTRONG et al., 2007). Não foram identificados trabalhos no 

contexto brasileiro sobre o fenômeno investigado nesta tese. Esses resultados revelam a 

necessidade de estudos direcionados aos profissionais de TI que atuam em organizações 
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públicas como meio de compreender a retenção desses profissionais que possuem 

conhecimento especializado considerado relevante para a organização. 

 

 Métodos de investigação da retenção de pessoas 

 

Foram identificados três estudos quantitativos e um qualitativo (relato prático). Um dos 

estudos quantitativos, desenvolvido por Coombs (2009), teve como objetivo identificar os 

fatores que impactam a retenção de funcionários de TI no contexto público. Foi utilizado um 

questionário composto por seis seções/construtos baseadas na teoria do comportamento 

planejado (ANEXO 01). Esta teoria busca compreender e predizer o comportamento de um 

indivíduo por meio das intenções comportamentais, seus determinantes (atitudes, normas 

subjetivas, controle comportamental percebido) e os determinantes de seus determinantes 

(crenças comportamentais) (AJZEN, 1991). 

Para a avaliação dos itens das seis seções foi utilizada uma escala Likert de sete pontos, 

que variou de discordo fortemente, nada importante, muito improvável a muito provável, muito 

importante e concordo fortemente. Os dados foram analisados por meio da análise fatorial 

seguida da regressão múltipla. A análise fatorial consiste na “estrutura de correlações entre um 

grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, 

denominadas de fatores” (DANCEY; REIDY, 2013, p.450-451). A mesma verifica a validade 

do construto investigado, por meio de padrões de correlações. Já a regressão múltipla foi 

utilizada por Coombs (2009) com a finalidade de investigar a influência dos itens das variáveis 

independentes (seção 2 a seção 6) sobre a intenção de permanecer (seção 1) na organização, 

com base nas percepções e valores dos profissionais pesquisados. 

Em outra pesquisa, Kim (2005) investigou variáveis que influenciam as intenções de sair 

de profissionais do departamento de TI do governo estadual de dois estados americanos. Foi 

realizado um survey para identificar a percepção desses profissionais a respeito da exaustão no 

trabalho, clareza da função e conflito de função; gestão participativa e recursos; satisfação com 

a remuneração e as recompensas, oportunidades de crescimento/promoção e treinamento e 

desenvolvimento (ANEXO 02). Estes construtos foram considerados variáveis independentes 

e a intenção de sair da organização a variável dependente. Os itens destas variáveis 

(independentes e dependentes) foram mensurados com base em uma escala Likert de cinco 

pontos (1 - discordo fortemente a 5 - concordo fortemente) ou de frequência de cinco pontos (1 

- quase nunca, 2 - raramente, 3 - às vezes, 4 - frequentemente e 5 - quase sempre). Para o 

tratamento e a análise dos dados foi utilizada a regressão múltipla. 
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Os outros dois trabalhos analisados (DEMERS, 2002; ARMSTRONG et al., 2007) não 

mencionam ou especificam o instrumento e o método analítico utilizados para investigar a 

retenção. Esses trabalhos apenas apresentam uma base teórica do tema em estudo e seus 

resultados alcançados. 

 

 Resultados alcançados nos trabalhos analisados 

Em seu estudo sobre a retenção de profissionais de TI no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) do Reino Unido, Coombs (2009) investigou os fatores que influenciam a intenção de 

permanecer dos profissionais de TI do SNS. Estudos baseados na teoria do comportamento 

planejado constataram que as atitudes contribuem de forma significativa na explicação das 

intenções comportamentais, e que estas são consideradas fortes preditoras de um 

comportamento futuro (COOMBS, 2009). Por este motivo, primeiramente, o autor analisou os 

determinantes (crenças comportamentais) das atitudes dos profissionais em relação à realização 

de determinada ação (permanência voluntária na organização) (TABELA 2). Para a maioria das 

relações identificadas o autor informa o seu nível de significância (p valor). 

 

Tabela 2 - Relação entre a atitude direcionada ao comportamento e as crenças comportamentais 

CRENÇAS COMPORTAMENTAIS 
RELAÇÃO 

r p valor 

Características positivas de trabalho 0,62 0,001 

Pressão/Horas - 0,17 0,01 

Igualdade 0,00 --- 

Desenvolvimento técnico 0,12 0,05 

           Fonte: Coombs (2009) 

 

Os resultados demonstraram que, das quatro crenças comportamentais investigadas, três 

apresentaram relação com a atitude dos sujeitos pesquisados: características positivas de 

trabalho, pressão/horas e desenvolvimento técnico. As características positivas do trabalho 

envolvem tarefas desafiadoras e interessantes, oportunidades de capacitação, a possibilidade do 

profissional ajudar nos processos de atendimento ao paciente, e o sentimento de trabalho em 

equipe. Este conjunto de itens apresentou uma relação forte e positiva com a atitude, ou seja, 

se o profissional percebe que esses fatores existem em seu ambiente de trabalho, sua atitude 

tende a ser positiva em relação ao desejo de permanência em seu atual trabalho. A percepção 

do indivíduo sobre a pressão/horas apresentou uma relação negativa fraca com a atitude. 

Conforme os intervalos de correlação10 propostos por Levin, Fox e Forde (2012), o coeficiente 

                                                

10  [ - 1,00 ]  Correlação negativa perfeita 

] - 1,00; - 0,60 ]  Correlação negativa forte 
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de correlação (r) encontrado não possui força suficiente para explicar a relação entre as 

variáveis (pressão/horas e atitude). No entanto, esse resultado contribui para o avanço da 

compreensão de que há indícios sobre a possibilidade daquele profissional que trabalha sob alta 

pressão, por longas horas e tem sobrecarga de trabalho apresentar uma avaliação pouco positiva 

em relação a sua permanência no SNS.  

Assim como a variável pressão/horas, há indícios de que as crenças sobre as 

oportunidades de desenvolvimento técnico tenham relação positiva com a atitude dos sujeitos 

pesquisados. Este resultado sugere que ter a oportunidade de receber capacitação e usar novas 

tecnologias possa contribuir para que os profissionais queiram continuar no Serviço Nacional 

de Saúde (COOMBS, 2009). 

Em um segundo momento da sua pesquisa, Coombs (2009) investigou a relação entre a 

intenção de permanecer na organização e as variáveis independentes (TABELA 3). Para grande 

parte das relações identificadas foi utilizado p≤ 0,05, o que demonstra uma maior precisão no 

tratamento e análise dos dados. Para algumas das relações, o autor não informa o seu nível de 

significância (p valor). 

 

Tabela 3 - Relação entre a intenção de permanecer na organização e as variáveis independentes 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

RELAÇÃO 

Dimensão Variável 

r  p valor r  p valor 

Atitudes direcionadas ao comportamento --- --- 0,46 0,001 

Normas subjetivas --- --- 0,14 0,05 

Controle 

comportamental 

percebido 

 

Continuar ou não trabalhando para o SNS como 

professor de informática em saúde depende só de mim. 
- 0,03 --- --- --- 

Eu estou confiante de que, se eu quisesse, eu poderia 

continuar trabalhando para o SNS como profissional de 

informática em saúde. 

0,00 --- --- --- 

Seria difícil para mim continuar trabalhando no SNS 

como profissional de informática em saúde. 
- 0,21 0,001 --- --- 

Identificação com o SNS --- --- 0,11 0,05 

  Fonte: Coombs (2009) 

 

A relação moderada positiva entre a atitude e a intenção de continuar na organização 

(SNS) sugere que se a avaliação do profissional sobre a sua permanência na organização 

(atitude) for positiva, as chances do mesmo continuar na organização tendem a ser maiores. 

                                                

] - 0,60; - 0,30 ]   Correlação negativa moderada 

] - 0,30; - 0,10 ]   Correlação negativa fraca 

] - 0,10; 0,00 [      Nenhuma correlação 
[ 0,00; 0,30 [  Correlação positiva fraca 

[ 0,30; 0,60 [        Correlação positiva moderada 

[ 0,60; 1,00 [        Correlação positiva forte 

[ 1,00 ]                 Correlação positiva perfeita (LEVIN; FOX; FORDE, 2012) 
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Coombs (2009) identificou uma relação fraca positiva entre as normas subjetivas e a intenção 

de permanecer na organização. Este resultado sugere que a opinião das pessoas consideradas 

importantes (família e amigos, por exemplo) para o profissional pesquisado – normas subjetivas 

– pode influenciar na possibilidade do mesmo continuar na organização. Também foi 

identificada uma relação fraca positiva entre a identificação com a organização (SNS) e a 

intenção de permanecer, ou seja, há indícios de que quanto mais o profissional se identifica com 

os princípios da organização, maiores tendem a serem as chances do mesmo permanecer na 

organização. Finalmente, apenas o terceiro item/dimensão do controle comportamental 

percebido apresentou uma relação fraca negativa com a intenção de permanecer na organização. 

Isso sugere que se os profissionais apresentam dificuldades em permanecer no SNS, a sua 

intenção de continuar nesta organização pode diminuir.  

O segundo estudo, realizado por Kim (2005), identificou a relação entre oito variáveis 

independentes e a intenção de sair de profissionais de TI, com nível de significância de p< 0,01 

(TABELA 4). 

 

Tabela 4 - Relação entre intenção de sair da organização e as variáveis independentes 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 
RELAÇÃO 

r p valor 

Exaustão no trabalho 0,45 < 0,01 

Clareza da função - 0,43 < 0,01 

Conflito de função 0,24 < 0,01 

Gestão participativa - 0,46 < 0,01 

Recursos - 0,32 < 0,01 

Oportunidades de crescimento/promoção - 0,50 < 0,01 

Treinamento e desenvolvimento - 0,42 < 0,01 

Satisfação com a remuneração e as recompensas - 0,34 < 0,01 

           Fonte: Kim (2005) 

 

Todas variáveis independentes analisadas apresentaram relação com intenção de sair da 

organização, no entanto, quatro delas apresentaram correlação suficiente (acima de 0,40) para 

explicar a relação encontrada. Os resultados revelam que exaustão no trabalho foi a variável 

que apresentou relação moderada positiva com o construto intenção de sair da organização. Este 

resultado indica que os profissionais de TI que demonstram alto nível de exaustão em seu 

trabalho possuem maior intenção de deixar a organização na qual trabalham. Enquanto que há 

indícios de que a existência de clareza da função desempenhada pelo profissional, a gestão 

participativa e as oportunidades de crescimento/promoção possam contribuir para que o 

profissional queira continuar na organização. 

Em sua pesquisa, Armstrong et al. (2007) constataram que o apoio organizacional 

percebido, a relação entre funcionário-líder, a ambiguidade de função e a variedade de tarefas 
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foram variáveis independentes dominantes (53% de poder explicativo) para a variação do 

comprometimento afetivo e da satisfação no trabalho de profissionais de TI do setor público. O 

conflito entre função (conflito família-trabalho, por exemplo), questões salariais, o 

estabelecimento de metas, conflitos entre grupos, e o estresse apresentaram menor influência 

no comprometimento afetivo e na satisfação no trabalho no setor público. Verificou-se que o 

gestor tem importante participação na garantia do comprometimento afetivo e da satisfação no 

trabalho dos profissionais de TI pesquisados. Os autores sugerem que estes resultados podem 

auxiliar na atração e retenção de profissionais de TI.  

Finalmente, DeMers (2002) analisou as ações de programas governamentais direcionados 

para a retenção da força de trabalho de TI e identificou sete estratégias de retenção. Estas 

consistem na habilidade da organização pública pesquisada recrutar e reter pessoal de TI; na 

implementação de novas tecnologias; nas formas de reconhecimento de funcionários 

(financeiras e não-financeiras); na aquisição de habilidades e educação continuada; no ambiente 

de trabalho e na inovação.  

 

2.4.2 Considerações sobre os estudos analisados 

 

Embora a retenção de profissionais de TI tenha sido objeto de estudo da comunidade 

científica (WINGREEN; LEROUGE; NELSON, 2017), não foram identificados estudos desses 

profissionais no contexto público brasileiro. Os profissionais de TI possuem conhecimentos 

especializados, considerados recursos críticos para a organização, o que torna a sua saída 

dispendiosa para a organização (KOCHANSKI, 2001). Estudos que aprofundem o fenômeno 

da retenção desses profissionais em organizações públicas podem contribuir para a literatura 

sobre o tema em estudo. 

Nos trabalhos analisados, a retenção tem sido investigada por intermédio de outros 

construtos, como a intenção de permanecer, intenção de sair, satisfação no trabalho e 

comprometimento afetivo dos profissionais de TI de organizações do setor público. A retenção 

é um construto analisado no nível organizacional, enquanto as intenções comportamentais (de 

permanecer ou de sair da organização) são analisadas no nível do indivíduo. As intenções (IP e 

IS) são processos cognitivos que se referem ao desejo do indivíduo continuar ou deixar o seu 

atual emprego em um futuro próximo (MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982). As intenções 

comportamentais explicam de 20 a 30% a variância no comportamento de um indivíduo 

(ARMITAGE; CONNER, 2001; SHEERAN, 2002), de modo que o estudo dos motivos que 

fazem com que as pessoas queiram permanecer ou sair voluntariamente da sua organização 
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pode contribuir para a compreensão da retenção dessas pessoas em organizações do setor 

público. Assim como a IP e a IS, a satisfação no trabalho e o comprometimento afetivo são 

construtos analisados no nível do indivíduo. São medidos por meio da percepção do sujeito e 

podem resultar em um comportamento futuro - permanência ou saída voluntária do indivíduo 

da organização. A análise dos quatro trabalhos permite identificar diferentes determinantes da 

IP e IS, de modo que não foram identificados determinantes da retenção (QUADRO 4). 

 

Quadro 4 - Determinantes da retenção e das intenções (de permanecer e de sair) identificados nos estudos 

DETERMINANTES 
(Sentido da) RELAÇÃO EMPÍRICA 

Intenção de permanecer Intenção de sair Retenção 

PESSOAIS/SOCIODEMOGRÁFICOS    

Nenhum determinante identificado --- --- --- 

OCUPACIONAIS 

Clareza da função (KIM, 2005) --- Negativa --- 

Conflita de função (KIM, 2005) --- Negativa --- 

Exaustão no trabalho (KIM, 2005) --- Positiva (alta) --- 

ORGANIZACIONAIS 

Nenhum determinante identificado --- --- --- 

COGNITIVOS 

Normas subjetivas (COOMBS, 2009) Negativa --- --- 

Controle comportamental percebido (COOMBS, 

2009) 
Negativa --- --- 

Fonte: Autora (2020) 

 

Foram identificados apenas três determinantes ocupacionais para a intenção de sair da 

organização e dois determinantes cognitivos para a intenção de permanecer na organização 

(QUADRO 3). Sobre os determinantes pessoais, Coombs (2009) utilizou as variáveis sexo, 

idade e educação/nível de escolaridade apenas para caracterizar a sua amostra pesquisada. Kim 

(2005) também as utilizou em seu estudo, no entanto, não constatou relação entre esses 

determinantes pessoais e a intenção de permanecer na organização pública pesquisada. 
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3 HIPÓTESES DE PESQUISA E MODELO CONCEITUAL 

 

Este capítulo apresenta os elementos (fatores) que influenciam, direta ou indiretamente, 

a retenção de pessoas. Estes elementos foram identificados em estudos teóricos e empíricos 

anteriores e dão suporte para a proposição do modelo conceitual e das hipóteses de pesquisa 

testados neste estudo. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Em um contexto mais específico, por meio da realização de revisão da literatura, foram 

identificados quatro estudos que tratam da retenção de profissionais de TI em organizações 

públicas. Dentre esses quatro estudos analisados anteriormente, dois não focam nos 

determinantes da retenção em si, mas sim em variáveis que impactam na intenção (de 

permanecer ou de sair) do indivíduo (KIM, 2005; COOMBS, 2009), visto que as intenções 

comportamentais são consideradas fortes preditoras do comportamento de um indivíduo. O 

terceiro estudo (DEMERS, 2002) propõe estratégias para a retenção, as quais têm sido 

investigadas em outros estudos por meio de métodos quantitativos. São exemplos dessas 

estratégias a habilidade das organizações de recrutar e reter pessoal, o uso de (novas) 

tecnologias, o reconhecimento (financeiro e não-financeiro) dos funcionários por parte da 

organização, programas voltados à educação continuada e o ambiente de trabalho. O quarto 

estudo analisou a relação entre variáveis atitudinais (satisfação e comprometimento) e a sua 

influência na retenção de profissionais de TI em organizações públicas (ARMSTRONG et al, 

2007). A literatura sobre retenção de pessoas evidencia que essas variáveis atitudinais 

(satisfação no trabalho e o comprometimento afetivo) possuem alto poder explicativo das 

intenções (de permanecer e de sair) (HANN; REEVES; SIBBALD, 2011; NANCARROW et 

al., 2014). Acrescenta-se ainda que as intenções exercem função mediadora da relação entre as 

variáveis atitudinais (como a satisfação no trabalho) e o comportamento de permanência ou 

saída efetiva do indivíduo das organizações (HANN; REEVES; SIBBALD, 2011; GHOSH; 

SATYAWADI; JOSHI; SHADMAN, 2013). 

Somado a esses quatro estudos analisados, outros estudos empíricos identificaram 

determinantes da retenção de pessoas (QUADRO 2 e 3 – seção 2.3.2) em um contexto mais 

amplo, ou seja, no contexto público ou privado. Também há estudos sobre os determinantes da 

intenção de permanecer e de sair, que contribuem para a explicação de comportamentos do 

indivíduo e que podem refletir na sua retenção na organização. A partir das evidências de 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2005948208_Rachita_Satyawadi?_sg%5B0%5D=-RooEpVDR168UtTHrx-xLHriidfba-q9bu7IjFsi-cpPo7AsL0cBVqrJM9mScyuY-W_HWj8.0xUMzlYrc_0LX42clkVNv7q4ReRCTflikVEFOww_JbNyJIX2Lag3uGgX9TL4MrwXHDcspUs3oGAERn7HNmpOLg&_sg%5B1%5D=IR09NhlyVE9023Qr4axbb5uowqgfq1Ry9DZFho0FrzuzKW80DsUejrvbMYPNmGWUkVtcgUk.LJb4bpUYYqLUyCPDuyi4pGSHo6RvfPtCovFel3KU-6Z2qz7OJWNVCbezMKkZUU94jEQLXA3gyu3D2oLtI68CAw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2005982493_Jagdamba_Prasad_Joshi?_sg%5B0%5D=-RooEpVDR168UtTHrx-xLHriidfba-q9bu7IjFsi-cpPo7AsL0cBVqrJM9mScyuY-W_HWj8.0xUMzlYrc_0LX42clkVNv7q4ReRCTflikVEFOww_JbNyJIX2Lag3uGgX9TL4MrwXHDcspUs3oGAERn7HNmpOLg&_sg%5B1%5D=IR09NhlyVE9023Qr4axbb5uowqgfq1Ry9DZFho0FrzuzKW80DsUejrvbMYPNmGWUkVtcgUk.LJb4bpUYYqLUyCPDuyi4pGSHo6RvfPtCovFel3KU-6Z2qz7OJWNVCbezMKkZUU94jEQLXA3gyu3D2oLtI68CAw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2049470817_Mohd_Shadman?_sg%5B0%5D=-RooEpVDR168UtTHrx-xLHriidfba-q9bu7IjFsi-cpPo7AsL0cBVqrJM9mScyuY-W_HWj8.0xUMzlYrc_0LX42clkVNv7q4ReRCTflikVEFOww_JbNyJIX2Lag3uGgX9TL4MrwXHDcspUs3oGAERn7HNmpOLg&_sg%5B1%5D=IR09NhlyVE9023Qr4axbb5uowqgfq1Ry9DZFho0FrzuzKW80DsUejrvbMYPNmGWUkVtcgUk.LJb4bpUYYqLUyCPDuyi4pGSHo6RvfPtCovFel3KU-6Z2qz7OJWNVCbezMKkZUU94jEQLXA3gyu3D2oLtI68CAw
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estudos anteriores realizados em contextos diversos (incluindo organizações públicas e/ou 

privadas), o Quadro 5 sumariza os determinantes da retenção de pessoas a partir das seguintes 

categorias: determinantes individuais, ocupacionais, organizacionais e outros. Como esta 

pesquisa utiliza a teoria do comportamento planejado como plano de fundo de análise também 

foram considerados os determinantes das intenções comportamentais (de permanecer e de sair 

das organizações, públicas ou privadas).  
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Quadro 5 - Determinantes das intenções (de permanecer e de sair da organização) e da retenção de pessoas identificados em estudos anteriores 

DETERMINANTES RELAÇÃO EMPÍRICA 

PESSOAIS Intenção de permanecer Intenção de sair Retenção 

Idade 

Positiva (mais velho) (SOUZA-POZA; 

HENNEBERGER, 2004; JOSEPH et 

al., 2007; CAVAZOTTE; OLIVEIRA; 
MIRANDA, 2010) 

Negativa (mais novo) (JOSEPH et al., 2007; 

ALBRECHT et al., 2009; GHAPANCHI; 

AURUM, 2011; ALI; ALKADRY; BISHU, 2018) 

Positiva (FOTTLER, 1978; GOVAERTS 

et al., 2011) 

Sexo 
Positiva (mulher) (SOUZA-POZA; 

HENNEBERGER, 2004) 

Negativa (homem) (SOUZA-POZA; 

HENNEBERGER, 2004; JOSEPH et al., 2007) 

Negativa (mulher) (SHERIDAN, 1992) 

Estado civil  

Positiva (casado/a) (IGBARIA; 

MCCLOSKEY, 1996; GHAPANCHI; 

AURUM, 2011) 

---- 

Positiva (casado/a) (HUANG; LIN; 

CHUANG, 2006) 

Escolaridade ---- 

Positiva (maior) (IGBARIA; GREENHAUS, 

1992; MOYNIHAN; LANDUYT, 2008; 

GARCIA, 2003; BORGES, 2012; BELLO, 2017) 

Negativa (FOTTLER, 1978) 

OCUPACIONAIS 

Satisfação 

Positiva (maior) (KEITH; 

NEWSTROM, 2002; DAVIS; 

NEWSTROM, 2002; BELLO, 2017) 

Negativa (menor) (VROOM; 1964; IGBARIA; 

PARASURAMAN; BADAWY, 1994; 

DECONINCK; BACKMAN, 2007; HUANG; 

LAWLER; LEI, 2007; CAMPOS; MALIK, 2008; 

MENEZES; BASTOS, 2010; CAVAZOTTE; 

OLIVEIRA; MIRANDA, 2010; AGAPITO, 2012; 
HONDA-HOWARD; HOMMA, 2001; 

NANNCARROW et al., 2014; HEWKO, 2014; 

FRANCISCO; CLARO, 2015; FERRAZ; LOPES, 

2015; FRANCISCO; CLARO, 2015; BELLO, 

2017) 

Positiva (ANIS et al., 2011; HOWELL 

et al., 1968; KHAN et al., 2011; 

TERERA; NGIRANDE, 2014; 

YAMAMOTO, 2011) 

Comprometimento afetivo Positiva (BELLO, 2017) 
Negativa (LUZ; PAULA; OLIVEIRA, 2015; 

OLIVEIRA, 2015; BELLO, 2017) 
---- 

Salário  ---- 

Negativa (maior) (THATCHER et al., 2006) Positiva (maior) (CARRARA; NUNES; 

SARSUR, 2014; CARRELL, 2007; 

HUANG et al., 2006; OLIVEIRA et al., 

2012; SAMUEL;  CHIPUNZA, 2009) 

Exaustão no 

trabalho/Fadiga/Burnout 
---- 

Positiva (alta) (KIM, 2005; PERRY, 2004; 

THATCHER et al., 2002-2003; HEWKO, 2014; 

ZAZA; ARMSTRONG, 2016) 

Negativa (MAK; SOCKEL, 2001) 

Continua 

  Continuação 
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DETERMINANTES RELAÇÃO EMPÍRICA 

ORGANIZACIONAIS Intenção de permanecer Intenção de sair Retenção 

Gestão da carreira 

---- ---- 

Positiva (MONCARZ; ZHAO, 2009; 

OLIVEIRA et al. 2012; CARRARA; 

NUNES; SARSUR, 2014) 

---- ---- 
Positiva: promoções mais rápidas do 

que a promoção dos colegas (HUANG et 
al., 2006) 

Clima de aprendizagem/ 

oportunidades de aprendizagem 
---- 

Negativa (FREITAS; LACERDA; SANTOS; 

ALVARENGA, 2015) 
Positiva (GOVAERTS et al., 2011) 

Benefícios ---- ---- 
Positiva (CARRARA; NUNES; 

SARSUR, 2014; YAMAMOTO, 2011) 

Conflito trabalho-família ---- 

Positiva (PACIELLO, 2012; OLIVEIRA; 

CAVAZOTTE; PACIELLO, 2013; OLIVEIRA, 

2015) 

Positiva (YAMAMOTO, 2011) 

Estabilidade no emprego ---- ---- 
Positiva em org. pública (OLIVEIRA et 

al., 2012) 

OUTROS 

Normas subjetivas Negativa (COOMBS, 2009) ---- ---- 

Controle comportamental percebido Negativa (COOMBS, 2009) ---- ---- 

Fonte: Kim (2005), Armstrong et al. (2007), Coombs (2009), Ghapanchi e Aurum (2011), Steil, Penha e Bonilla (2016), Zaza e Amstrong (2016), Bello (2017), Ali, Alkadry e 

Bishu (2018), Steil, Floriani e Bello (2019) 
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Tendo como as evidências encontradas em estudos anteriores da retenção de pessoas tanto 

em contexto específico quanto em um contexto mais amplo, foram selecionados os 

determinantes da retenção mais pesquisados pelos estudos. A partir das relações empíricas 

encontradas em estudos anteriores, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses de pesquisa para 

verificar se essas relações se confirmam para os profissionais de TI de organizações públicas. 

 

3.1.1 Hipóteses: relação de burnout e percepção de oportunidades de aprendizagem com 

satisfação no trabalho, respectivamente 

 A satisfação no trabalho é influenciada negativamente por: 

H1a - Burnout (esgotamento físico e mental): Quanto maior o nível de burnout dos 

profissionais de TI (homens e mulheres), menor será seu nível de satisfação no trabalho. 

   

 A satisfação no trabalho é influenciada positivamente por: 

H1b - Percepção de oportunidades de aprendizagem: Os profissionais de TI (homens e 

mulheres) que percebem oportunidades de aprendizagem no seu trabalho são mais 

satisfeitos. 

 

3.1.2 Hipóteses: relação entre determinantes individuais e intenção de permanecer 

A intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer em organizações públicas é 

influenciada positivamente por: 

H2a - Estado civil (casado/a): Profissionais de TI (homens e mulheres) casados têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

H2b - Idade (mais velho): Profissionais de TI (homens e mulheres) mais velhos têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

H2c -  Sexo (mulheres): Profissionais de TI mulheres têm maior intenção de permanecer nas 

organizações públicas. 

H2d -  Escolaridade (maior): Profissionais de TI (homens e mulheres) com maior nível de 

escolaridade têm maior intenção de permanecer nas organizações públicas. 

H2e - Filho(s): Profissionais de TI (homens e mulheres) que possuem filho(s) têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

 

3.1.3 Hipóteses: relação entre determinantes ocupacionais e intenção de permanecer 

A intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer em organizações públicas é 

influenciada positivamente por: 
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H3a -  Salário: Quanto maior a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

H3b -  Satisfação no trabalho: Quanto maior o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

 

A intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer em organizações públicas é 

influenciada negativamente por: 

H3c -  Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

menor a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

 

3.1.4 Hipóteses: relação entre determinantes organizacionais e intenção de permanecer 

A intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer em organizações públicas é 

influenciada positivamente por: 

H4a -  Percepção de oportunidades de aprendizagem: Profissionais de TI (homens e mulheres) 

que percebem oportunidades para aprender têm maior intenção de permanecer nas 

organizações públicas. 

H4b -  Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e 

mulheres) têm com as organizações públicas está relacionado com a sua intenção de 

permanecer nessas organizações. 

H4c -  Benefícios: Quanto mais benefícios os profissionais de TI (homens e mulheres) recebem 

da organização, maior a sua intenção de permanecer na mesma. 

 

3.1.5 Hipóteses: relação entre outros determinantes e intenção de permanecer 

A intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer em organizações públicas é 

influenciada positivamente por: 

H5a - Normas subjetivas: Quanto mais positiva for a opinião das pessoas consideradas 

importantes para os profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua 

permanência na organização, maior a sua intenção de permanecer nesta. 

H5b - Controle comportamental percebido: Quanto maior o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

maior a sua intenção de permanecer nesta. 
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3.1.6 Hipóteses: relação entre determinantes individuais e intenção de sair 

A intenção dos(as) profissionais de TI de sair de organizações públicas é influenciada 

positivamente por: 

H6a -  Estado civil (solteiro(a)): Profissionais de TI (homens e mulheres) solteiros têm maior 

intenção de sair das organizações públicas. 

H6b - Idade (mais novo): Profissionais de TI (homens e mulheres) mais novos têm maior 

intenção de sair das organizações públicas. 

H6c - Sexo (homens): Profissionais de TI homens têm maior intenção de sair das organizações 

públicas. 

H6d - Escolaridade (menor): Profissionais de TI (homens e mulheres) com menor nível de 

escolaridade têm maior intenção de sair das organizações públicas. 

H6e - Filho(s): Profissionais de TI (homens e mulheres) que não possuem filho(s) têm maior 

intenção de sair das organizações públicas. 

 

3.1.7 Hipóteses: relação entre determinantes ocupacionais e intenção de sair 

A intenção dos(as) profissionais de TI de sair de organizações públicas é influenciada 

positivamente por: 

H7a -  Salário: Quanto menor a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

H7b -  Satisfação no trabalho: Quanto menor o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

H7c -  Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

 

3.1.8 Hipóteses: relação entre determinantes organizacionais e intenção de sair 

A intenção dos(as) profissionais de TI de sair de organizações públicas é influenciada 

positivamente por: 

H8a -  Percepção de oportunidades de aprendizagem: Profissionais de TI (homens e mulheres) 

que percebem oportunidades para aprender têm menor intenção de sair das organizações 

públicas. 

H8b - Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e mulheres) 

têm com as organizações públicas está relacionado com a sua intenção de sair das 

organizações públicas. 
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H8c -  Benefícios: Quanto mais benefícios os profissionais de TI (homens e mulheres) recebem 

da organização, menor a sua intenção de sair das organizações públicas. 

3.1.9 Hipóteses: relação entre outros determinantes e intenção de sair 

A intenção dos(as) profissionais de TI de sair de organizações públicas é influenciada 

positivamente por: 

H9a - Normas subjetivas: Quanto mais positiva for a opinião das pessoas consideradas 

importantes para os profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua 

permanência na organização, menor a sua intenção de sair desta. 

H9b - Controle comportamental percebido: Quanto maior o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

menor a sua intenção de sair desta. 

 

3.1.10 Hipóteses: relação entre determinantes individuais e retenção de pessoas 

 A retenção está relacionada positivamente com: 

H10a -  Estado civil (casado/a): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus 

profissionais de TI (homens e mulheres) que são casados. 

H10b -  Idade (mais velho): Quanto maior a idade dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

H10c -  Sexo  (mulheres): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus 

profissionais de TI mulheres do que os profissionais de TI homens. 

H10d - Escolaridade (maior): Quanto maior o nível de escolaridade dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

H10e - Filho(s): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus profissionais de 

TI (homens e mulheres) que possuem filho(s). 

 

3.1.11 Hipóteses: relação entre determinantes ocupacionais e retenção de pessoas 

A retenção está relacionada positivamente com: 

H11a - Salário: Quanto maior a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior 

a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

H11b - Satisfação no trabalho: Quanto maior o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 
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A retenção está relacionada negativamente com: 

H11c - Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

menor será a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

  

3.1.12 Hipóteses: relação entre determinantes organizacionais e retenção de pessoas 

A retenção está relacionada positivamente com: 

H12a - Oportunidades de aprendizagem percebidas: A organização pública que oferece 

oportunidades para seus profissionais de TI (homens e mulheres) aprenderem tem maior 

capacidade de reter esses profissionais. 

H12b - Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e 

mulheres) têm com as organizações públicas está relacionado com a capacidade das 

mesmas retê-los. 

H12c -  Benefícios: Quanto mais benefícios os profissionais de TI (homens e mulheres) recebem 

da organização, maior a capacidade desta para retê-los. 

 

3.1.13 Hipótese: relação entre outros determinantes e retenção de pessoas 

A retenção está relacionada positivamente com: 

H13a - Controle comportamental percebido: Quanto maior o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

maior a capacidade desta para retê-los. 

H13b - Intenção de permanecer: Quanto maior a intenção dos profissionais de TI (homens e 

mulheres) de permanecer nas organizações públicas, maior será a capacidade desta 

para retê-los. 

H13c -  Intenção de sair: Quanto maior a intenção dos profissionais de TI (homens e mulheres) 

de sair das organizações públicas, menor será a capacidade desta para retê-los. 

 

3.2 MODELO CONCEITUAL 

 

Os estudos já realizados identificaram uma relação positiva entre diversos construtos e a 

retenção de pessoas, de forma que a percepção positiva do indivíduo sobre esses construtos 

reflete no aumento da capacidade da organização reter determinados profissionais em seu 

quadro funcional. Dentre esses determinantes da retenção estão benefícios, salário e percepção 

de oportunidades de aprendizagem (POA). O construto benefícios tem sido mensurado por meio 

de medidas objetivas, enquanto que salário e POA têm sido mensurados por meio de escalas de 
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percepção (auto-resposta). Para a investigação desses dois construtos os estudos não têm 

considerado as intenções (IP e/ou IS) como mediadora das relações identificadas.  

Idade e satisfação no trabalho são construtos relacionados positivamente com a retenção 

e a IP, e negativamente com a IS. Estudos anteriores também revelam que nível de escolaridade 

e burnout são elementos que contribuem negativamente para a retenção de pessoas. Com base 

nas relações identificadas em estudos anteriores (QUADRO 4), propõe-se investigar a retenção 

de pessoas por meio de um modelo conceitual (FIGURA 7). O mesmo envolve dois níveis de 

análise: indivíduo e organização. Isso se deve à retenção de pessoas ser um construto de nível 

de análise organizacional, uma vez que consiste na capacidade da organização de manter os 

profissionais que agregam valor em seu quadro funcional (BODE; SINGH; ROGAN, 2015; 

BROWN et al., 2012). Quanto ao nível individual, isso se deve aos determinantes identificados 

em estudos anteriores – e que são investigados neste estudo – serem analisados a partir da 

percepção dos indivíduos.   
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Figura 7 - Modelo conceitual sobre os determinantes da retenção de pessoas baseado em estudos anteriores 

Fonte: Autora (2020) 
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Conforme representado no modelo conceitual, este estudo propõe que a atitude (ou 

variável atitudinal – satisfação no trabalho) dos profissionais de TI pesquisados é influenciada 

(em um contínuo positivo-negativo) por fatores (burnout e percepção de oportunidades de 

aprendizagem) mensurados por meio de escala de percepção (auto-resposta). Essa atitude 

influenciará positiva ou negativamente a intenção dos profissionais em permanecer ou sair das 

organizações públicas pesquisadas. 

Também é proposto que os determinantes individuais, ocupacionais, organizacionais e 

outros influenciam na formação das intenções dos profissionais em permanecer e sair das 

organizações públicas pesquisadas. Isso se deve a um dos pressupostos da teoria do 

comportamento planejado, o qual estabelece que as intenções são consideradas “determinantes 

imediatas de um comportamento” (AJZEN, 2012, p.438). Com a formação das intenções, estas 

podem implicar em uma ação efetiva do indivíduo, como permanecer na organização, fato que 

pode contribuir para que as organizações pesquisadas consigam manter os profissionais de TI 

atuando por mais tempo nelas.  

Por fim, devido aos estudos anteriores terem constatado relação entre os determinantes 

(individuais, ocupacionais, organizações e outros) com a retenção, neste estudo também é 

proposto que há relação entre cada um desses determinantes e a retenção de profissionais de TI 

em organizações públicas de Santa Catarina. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a caracterização desta pesquisa, a definição 

dos construtos de interesse, o processo de validação dos instrumentos de pesquisa, bem como 

o processo de coleta, tratamento e análise de dados referentes às etapas quantitativa e qualitativa 

desta pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta tese investiga os determinantes da retenção de profissionais de TI em organizações 

públicas de Santa Catarina. É uma pesquisa descritiva, pois visa “observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007, p.61). Utiliza métodos mistos com delineamento explanatório sequencial, caracterizado 

pela coleta e análise de dados quantitativos em uma primeira etapa, seguida da coleta e análise 

de dados qualitativos, baseadas nos resultados obtidos na primeira etapa (quantitativa) O estudo 

explanatório sequencial possibilita ao pesquisador explorar um fenômeno de interesse e 

expandir os resultados quantitativos por meio do auxílio dos dados qualitativos, uma vez que o 

foco do estudo está nos dados quantitativos. Essa estratégia de pesquisa demonstra que, embora 

os dados (quantitativos e qualitativos) sejam coletados em etapas diferentes, os mesmos estão 

conectados na pesquisa (CRESWELL, 2010). 

O estudo com métodos mistos melhora a credibilidade dos achados, pois utiliza um 

método (qualitativo) para auxiliar na explicação dos achados gerados pelo outro método 

(quantitativo). Ou seja, o pesquisador evidencia relacionamentos entre as variáveis por meio de 

pesquisa quantitativa e esclarece os significados desses relacionamentos mediante a pesquisa 

qualitativa. Dessa forma, o pesquisador consegue extrair mais ou melhorar a construção sobre 

os achados da sua investigação (BRYMAN, 2006; CRESWELL; CLARK, 2013).  

Os procedimentos metodológicos adotados na etapa quantitativa, os quais deram base 

para a realização da etapa seguinte (qualitativa), são apresentados na Figura 8. Por fim, são 

descritos o processo de análise conjunta dos dados referentes às duas etapas (quantitativa e 

qualitativa) da pesquisa. Cada etapa da pesquisa buscou responder a uma pergunta de 

norteadora a fim de alcançar os objetivos desta pesquisa. 
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Figura 8 - Procedimentos metodológicos utilizados para esta tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Por se tratar de um estudo misto predominantemente quantitativo, este trabalho se 

enquadra no paradigma funcionalista (MORGAN, 1980). Este paradigma adota uma 

perspectiva mais pragmática, pois considera “a crença de uma ciência social objetiva e livre de 

valores, por meio da qual o cientista se distancia do fenômeno analisado a partir do rigor das 

técnicas metodológicas” (MORGAN, 1980, p.608). 

 

4.2 ETAPA QUANTITATIVA DA PESQUISA 

 

Esta etapa da pesquisa visa responder à seguinte pergunta: Quais os determinantes da 

retenção de profissionais de TI em organizações públicas localizadas em Santa Catarina? A 

partir desta questão norteadora foram definidos a amostra e os procedimentos metodológicos 

descritos na sequência. 

MÉTODOS MISTOS – ESTRATÉGIA EXPLANATÓRIA SEQUENCIAL 

3º) Interpretação geral dos dados 

De que maneira os dados qualitativos 

auxiliam na explicação dos resultados 

quantitativos? 

Quais os determinantes da retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas 

localizadas em Santa Catarina? 

1º) Etapa quantitativa 

Processo de validação 

População e amostra 

Coleta de dados 

Tratamento e análise de dados 

Por quais as razões os(as) profissionais de TI 

permanecem em organizações públicas 

localizadas em Santa Catarina?  

2º) Etapa qualitativa 

Processo de validação 

População e amostra 

Coleta de dados 

Tratamento e análise de dados 
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4.2.1 Definição dos construtos e do instrumento de pesquisa 

 

Foi realizado um levantamento da literatura existente sobre o construto retenção de 

pessoas em organizações (públicas ou privadas), no qual foram identificadas as variáveis que 

apresentam relação (positiva ou negativa) com tal construto. Para este estudo, são consideradas 

as seguintes variáveis independentes: benefícios, burnout (esgotamento físico e mental), 

controle comportamental percebido, intenção de permanecer, intenção de sair, normas 

subjetivas, percepção de oportunidades de aprendizagem e satisfação no trabalho. Com relação 

às variáveis sociodemográficas, são investigadas: estado civil, filho(s), idade, nível de 

escolaridade, regime de trabalho, salário (faixa salarial) e sexo. A seguir são apresentadas as 

definições dos construtos investigados neste estudo (QUADRO 6).  

 

Quadro 6 - Definição dos construtos investigados nesta tese 

CONSTRUTO   DEFINIÇÃO 

Benefícios 

Auxílios (remunerados ou não remunerados) estabelecidos por estatuto ou lei trabalhista 
e concedidos ao servidor público, como assistência à saúde, licença maternidade, 

aposentadoria complementar/privada. 

Burnout 

(esgotamento físico 

e mental) 

“Síndrome psicológica decorrente da tensão emocional crônica no trabalho” 

(TAMAYO; TRÓCCOLI, 2002, p.37). É um fenômeno que compreende duas 

dimensões: exaustão e o desligamento do trabalho (DEMEROUTI et al., 2001; 

SCHUSTER; DIAS, 2018). 

Controle 

comportamental 

percebido 

Grau de facilidade ou dificuldade percebida por um indivíduo para realizar uma ação que 

deseja (AJZEN, 1991). 

Intenção de 

permanecer na 

organização 

Desejo consciente e deliberado de um indivíduo em continuar na organização em que 

trabalha (MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982; TETT; MEYER, 1993). 

Intenção de sair 

da organização 

Desejo consciente e deliberado do indivíduo em deixar o seu atual emprego em um futuro 

próximo (MOBLEY; HORNER; HOLLINGSWORTH, 1978; STEERS; MOWDAY, 

1981; MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982; VANDENBERG; NELSON, 1999). 

Normas subjetivas 

Influência exercida pela opinião das pessoas consideradas importantes (referências) para 

um indivíduo sobre determinado comportamento que o mesmo deseja realizar (AJZEN, 

1991). 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

Percepção dos indivíduos sobre “o sistema de TD&E (treinamento, desenvolvimento e 

educação) e do suporte à aprendizagem nas organizações a que estão vinculados” 
(MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2014, p.233). 

Retenção de 

pessoas 

Capacidade das organizações em manter os profissionais qualificados atuando nelas 

(JOHNSON, 2000; DONOGHUE, 2010) para que as mesmas alcancem seus objetivos 

estratégicos (FRANK; FINNEGAN; TAYLOR, 2004; KOVNER et al., 2009). Reflete 

não apenas a estabilidade dos profissionais na organização, mas também na sua 

propensão de permanecer nela por mais tempo do que na concorrência (DONOGHUE, 

2010; JOHNSON, 2000). 

Satisfação no 

trabalho 

“Estado avaliativo que expressa contentamento e sentimentos positivos” (JUDGE; 

KAMMEYER-MUELLER, 2012, p.343) do indivíduo sobre a sua relação com a 

organização e com o trabalho que realiza nela (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 

2012; YUCEL, 2012). Possibilita avaliar a satisfação com os colegas, o salário, a chefia, 

a natureza do trabalho e as promoções (SIQUEIRA, 2008). 

Fonte: Autora (2020) 
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A literatura traz que, em uma pesquisa, é necessário deixar claro o que está sendo 

pesquisado, para que em seguida seja defino o modo como será realizado, ou seja, de que forma 

o pesquisador medirá o(s) construto(s) de seu interesse de estudo (MAIR, 2008, p.179).  Vale 

ponderar que construto e variável são termos com significados diferentes, mas que estão 

relacionados. Construto é o conceito ou teoria não observável “que o pesquisador pode definir 

em termos conceituais, mas não pode ser medido” direta e perfeitamente, independentemente 

do seu nível de especificidade (HAIR Jr. et al., 2014, p.543). Um construto deve ser medido 

aproximadamente por meio de indicadores (também denominados variáveis de medida). 

Variável se refere a itens mensuráveis por meio de observação, levantamento (survey) ou outro 

tipo de instrumento de medida, que representam um construto (HAIR Jr. et al., 2014).  

A partir da definição dos construtos de interesse, foi realizado um levantamento dos 

instrumentos utilizados em estudos anteriores para medir esses construtos e definidos quais 

instrumentos são utilizados nesta tese (TABELA 5). Com relação ao construto burnout, foi 

utilizado o Inventário de Burnout de Oldenburg (IBO) proposto por Demerouti (1999) e 

traduzido e validado no Brasil por Schuster e Dias (2018). Do ponto de vista psicométrico, a 

elaboração do IBO se baseou nas fragilidades do MBI-GS (Maslach Burnout Inventory – 

General Survey ou Inventário de Burnout de Maslach, versão Pesquisa Geral). O MBI-GS é 

comumente utilizado para o estudo do Burnout, porém apresenta fragilidades: “possível 

enviesamento das respostas, já que as questões são apresentadas no sentido negativo para as 

dimensões exaustão e cinismo e, no sentido positivo, para a dimensão eficácia no trabalho”; “a 

dimensão exaustão mensura somente aspectos afetivos, ignorando aspectos físicos e cognitivos 

do trabalho” (SCHUSTER; DIAS, 2018, p.555).  

Para os construtos normas subjetivas e controle comportamental percebido não foram 

identificados instrumentos sobre o comportamento investigado nesta tese (permanência do 

indivíduo na organização). Por este motivo, foram elaborados itens e suas escalas de medida a 

partir das instruções propostas por Ajzen (2013), que utiliza a teoria do comportamento 

planejado como plano de fundo para essas instruções. Os itens elaborados consistem em 

sentenças positivas sobre a percepção do indivíduo acerca da influência da opinião de 

referências (pessoas consideradas importantes para o mesmo) sobre determinada ação 

(comportamento) que o mesmo deseja realizar, e de seu grau de facilidade ou dificuldade para 

a execução dessa ação. Dentro dessa configuração, a escala de medida proposta é composta por 

três itens sobre o construto normas subjetivas e 3 itens sobre controle comportamental 

percebido, com variação de 1 a 5 pontos (1 – discordo fortemente a 5 – concordo fortemente). 

Vale ponderar que, apesar da recomendação de Ajzen (2013), a escala de medida do construto 
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normas subjetivas não buscou identificar as referências (pessoas consideradas importantes para 

o indivíduo em sua tomada de decisões) por não apresentar impactos significativos na análise 

do construto de interesse desta tese (permanência do indivíduo na organização). 
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Tabela 5 - Variáveis, suas respectivas dimensões, validação e itens de mensuração 

Variáveis Dimensões 
Alfa de Cronbach 

(Dimensões) 

Alfa de Cronbach (Variável) e  

contexto de validação do 

instrumento 

Itens e escala de mensuração 

Dependente 
Retenção (HUANG; LIN; 

CHUANG, 2006) 
-- -- -- 

Tempo de permanência atual 

(em anos e meses) do indivíduo 

na organização.   

Independente 

Benefícios (AUTORA, 2019) -- -- -- Múltipla escolha. 

Burnout (SCHUSTER; DIAS, 

2018) 

Exaustão emocional (EE) 0,78 
-- 

(organizações públicas, comércio e 

indústria - Brasil) 

- 13 itens (6 itens - EE; 7 itens - 
DT) 

- Escala: 1 (discordo 

plenamente) a 4 (Concordo 

plenamente) 
Desligamento do trabalho (DT) 0,88 

Controle comportamental 

percebido (AUTORA, 2019) 
-- -- -- 

- 3 itens 

- Escala: 1 (discordo 
fortemente) a 5 (concordo 

fortemente) 

Intenção de permanecer na 

organização 
-- -- -- 

- 1 item 

- Escala: 1 (nunca) a 5 (sempre) 

Intenção de sair da 

organização (SIQUEIRA et 

al., 2014) 

-- -- 

0,95 

(organizações públicas e privadas – 

Brasil) 

- 3 itens 

- Escala: 1 (nunca) a 5 (sempre) 

Normas subjetivas 

(AUTORA, 2019) 
-- -- -- 

- 3 itens 

- Escala: 1 (discordo 

fortemente) a 5 (concordo 

fortemente) 

Percepção de oportunidades 

de aprendizagem (MOURÃO; 

ABBAD; ZERBINI, 2014) 

-- -- 
0,94  

(organizações públicas - Brasil) 

- 13 itens 

- Escala: 0 (discordo 

totalmente) a 10 (concordo 
totalmente) 

Satisfação no trabalho 

(SIQUEIRA, 2008) 

Satisf. com os colegas 0,74 

0,9058  

(Brasil*) 

- 15 itens (escala reduzida) 

- Escala: 1 (totalmente 
insatisfeito) a 7 (totalmente 

satisfeito) 

Satisf. com salário 0,89 

Satisf. com a chefia 0,95 

Satisf. com a natureza do trabalho 0,86 

Satisf. com as promoções 0,75 

Continua 
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Continuação 

Variáveis Dimensões 
Alfa de Cronbach 

(Dimensões) 

Alfa de Cronbach (Variável) e  

contexto de validação do 

instrumento 

Itens e escala de mensuração 

Sociodemográ-

fica 

Estado civil (AUTORA, 2019) -- -- -- 

Solteiro(a); Casado(a)/União 

estável; Divorciado(a)/ 

Separado(a); Viúvo(a). 

Filho(s) (AUTORA, 2019) -- -- -- Pergunta aberta. 

Idade (AUTORA, 2019) -- -- -- Anos completos. 

Nível de escolaridade 

(AUTORA, 2019) 
-- -- -- 

Ensino superior completo; Pós-

Graduação completa; Pós-

Graduação incompleta. 

Regime de trabalho 

(AUTORA, 2019) 
-- -- -- 

Contrato CLT; estatutário; 

outro. 

Salário (AUTORA, 2019) -- -- -- Faixas salariais. 

Sexo (AUTORA, 2019) -- -- -- Homem; mulher. 

* O estudo não informa o tipo da organização pesquisada para a validação do instrumento. 

Fonte: Autora (2020) 
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A definição das medidas dos construtos investigados se baseia em sua definição 

(QUADRO 5) e no tipo de escala utilizado em estudos anteriores (TABELA 5). A literatura 

revela que os estudos têm utilizado tanto medidas objetivas (tempo de permanência na 

organização) quanto subjetivas (cognições relacionadas à permanência ou saída da 

organização) para investigar os determinantes da retenção de pessoas. Neste estudo, os 

construtos retenção de pessoas e benefícios foram medidos de forma objetiva. Já burnout, 

controle comportamental percebido, intenção de permanecer, intenção de sair, normas 

subjetivas, percepção de oportunidades de aprendizagem e satisfação no trabalho foram 

avaliados por meio de medidas de percepção (subjetivas).  

Neste estudo, a retenção é medida de forma objetiva, ou seja, pelo tempo de permanência 

atual do profissional na organização (YAMAMOTO; 2011). Steil, Cuffa, Iwaya e Pacheco (p.6 

– no prelo) fazem algumas ponderações com relação à medida objetiva da retenção: 

Embora o tempo de serviço atual possa ser um indicador de retenção dos profissionais, 

esse período não representa o tempo total na organização. O tempo total de um 

profissional em uma organização é a medida que realmente reflete sua retenção, mas 

isso só pode ser avaliado depois que o funcionário deixar efetivamente a organização. 

Portanto, o tempo atual de serviço em uma organização não reflete totalmente a 

retenção, pois ainda não se sabe quanto tempo o profissional permanecerá na 

organização (ele/a pode ficar um dia ou muitos anos). Apesar dessa restrição, essa 

ainda é a melhor medida para pesquisas com profissionais atualmente empregados na 

organização. 

 

4.2.2 Processo inicial de validação de instrumentos de pesquisa 

 

A validade em estudos com métodos mistos pode ser definida como o emprego de 

“estratégias que lidam com as questões potenciais na coleta de dados, análise de dados, e as 

interpretações que podem comprometer a fusão ou conexão dos elementos quantitativos e 

qualitativos do estudo e as conclusões extraídas da combinação” (CRESWELL; CLARK, 2013, 

p. 213). Após a definição dos construtos de interesse desta pesquisa e suas respectivas medidas, 

iniciou-se o processo de validação de instrumentos de pesquisa. Nesta pesquisa, a maioria das 

variáveis investigadas tem validação no contexto nacional (público e/ou privado), apesar dos 

autores dos instrumentos não informarem a área de atuação das organizações que participaram 

do processo de validação.  

Como o instrumento de medida de normas subjetivas e controle comportamental 

percebido foi operacionalizado para este estudo, houve a necessidade de realizar uma análise 

teórica dos itens desses instrumentos antes de se iniciar a coleta de dados deste estudo (FIGURA 

9). A análise teórica dos itens envolve a análise de conteúdo e a análise semântica. Com relação 

à análise de conteúdo (ou validade dos construtos ou de conceito), esta é feita por especialistas 
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(juízes avaliadores) na área do construto em questão (no caso, em normas subjetivas e controle 

comportamental percebido). A tarefa dos especialistas consiste em avaliar se os itens de 

medidas se referem ou representam de forma adequada o construto de interesse (PASQUALI, 

2013). Com relação à análise semântica, esta é realizada por “sujeitos da própria população 

para a qual se quer construir” o instrumento de medida (PASQUALI, 2013, p.107). O objetivo 

dessa etapa inicial de validação é verificar se os itens são inteligíveis para a população 

investigada, uma vez que “a dificuldade na compreensão dos itens do instrumento de medida 

não deve constituir um fator complicador na resposta dos sujeitos, mas sim a magnitude do 

atributo a que os itens se referem” (PASQUALI, 2013, p.107). 

 

Figura 9 – Análise teórica dos itens do instrumento de medida dos construtos normas subjetivas e controle 

comportamental percebido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

No que diz respeito à análise de conteúdo por juízes, a literatura recomenda o mínimo de 

três e o máximo de cinco especialistas (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 

2010). Neste estudo, participaram dessa etapa de validação três especialistas (juízes 

avaliadores) em normas subjetivas e controle comportamental percebido. Para a avaliação, os 

instrumentos (APÊNDICE 01) e sua respectiva planilha de aprovação/avaliação (APÊNDICE 

02) foram enviados por email aos especialistas. Nessa planilha constavam os itens do 

instrumento de pesquisa de ambos os construtos, que foram avaliados pelos especialistas a partir 

de quatro critérios: clareza de linguagem, pertinência prática, relevância teórica e dimensão 

teórica (QUADRO 7). Os especialistas avaliaram esses quatro critérios mediante uma escala 

Likert de cinco pontos (1 – pouquíssima; 2 – pouca; 3 – média; 4 – muita; 5 – muitíssima). 

Também havia a possibilidade dos especialistas sugerirem melhorias nos itens do instrumento 

de pesquisa dos construtos. 

 

Realização de melhorias 

no questionário propostas 

pelos profissionais de TI 

 

Avaliação do 

questionário 

por três 

especialistas 

Avaliação do 

questionário por seis 

profissionais de TI de 

organizações públicas 

localizadas em Santa 

Catarina 

 
Nova versão  

do  

questionário  

Versão final  

do  

instrumento 

Realização de melhorias 

no questionário propostas 

pelos especialistas 
 

ANÁLISE DE JUÍZES (ESPECIALISTAS) ANÁLISE SEMÂNTICA  
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Quadro 7 - Critérios de avaliação de instrumento de pesquisa e sua respectiva definição 

Critérios de avaliação Descrição dos critérios de avaliação 

Clareza de linguagem 
A linguagem é suficientemente clara, compreensível e adequada para a população 

pesquisada? Em que nível? 

Pertinência prática Os itens propostos são pertinentes a população pesquisada? Em que nível? 

Relevância teórica 
O conteúdo deste item é representativo do que se quer medir, considerando a teoria 

em questão? 

Dimensão teórica 
Você acredita que os itens propostos pertencem a que dimensão (fator)? Normas 

subjetivas ou controle comportamental percebido? 

Fonte: Cassepp-Borges, Balbinotti e Teodoro (2010, p.512) 

 

A avaliação dos especialistas resultou em melhorias nos itens de medida de ambos os 

construtos e no cálculo do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) e do Coeficiente Kappa 

(TABELAS 6 e 7). O CVC é utilizado para avaliar três dos quatro critérios, os quais são: clareza 

de linguagem, pertinência prática e relevância teórica. É uma medida de concordância entre os 

especialistas quanto à adequação dos itens do instrumento para medir determinado construto. 

Seu objetivo é mostrar a equivalência de conteúdo do instrumento, ou seja, identificar os itens 

que estão inadequados aos objetivos do instrumento (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; 

TEODORO, 2010). Conforme recomendação de Hernández-Nieto (2002), deve-se considerar 

apenas os itens do instrumento que apresentar CVC > 0,8. Neste estudo, para ambos os 

construtos, todos os itens avaliados apresentaram CVC acima de 0,8 e que foram mantidos no 

instrumento avaliado. 

Com relação ao coeficiente Kappa, este é considerado a medida adequada para avaliar o 

critério dimensão teórica, pois este critério se refere a uma variável categórica (nominal). Seu 

objetivo é avaliar o nível de concordância dos especialistas em relação aos itens utilizados para 

medir determinado construto. Para a sua interpretação é utilizado o intervalo11 proposto por 

Landis e Koch (1977). Neste estudo, para ambos os construtos, o coeficiente Kappa foi igual a 

1,00, ou seja, houve nível de concordância quase perfeito entre os três especialistas. 

 

 

 

 

                                                

11  < 0,20 (nível de concordância: discordância) 
0,20 – 0,40 (nível de concordância: quase nenhum) 

0,40 – 0,60 (nível de concordância: moderado) 

0,60 – 0,80 (nível de concordância: substancial) 

0,80 – 1,00 (nível de concordância: quase perfeito) (LANDIS; KOCH, 1977). 
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Tabela 6 - Avaliação dos itens de medida do construto Normas Subjetivas, por especialistas 

Dimensão 

teórica 
Itens do instrumento de pesquisa 

Coeficiente de  

Validade de Conteúdo 
Coeficiente Kappa 

Valor 

encontrado 

Valor 

aceitável 

Valor 

encontrado 

Valor 

aceitável 

Normas 

Subjetivas 

1. A maioria das pessoas importantes para 

mim acha que: 

1 – Eu deveria permanecer nesta 

organização a 5 – Eu não deveria 

permanecer nesta organização. 

0,92 > 0,8 

1,00 1,00 

2. A maioria das pessoas, cujas opiniões eu 

respeito, aprovaria a minha permanência 

nesta organização.  

1 – discordo fortemente a 5 – concordo 

fortemente. 

0,94 > 0,8 

3. De modo geral, eu quero fazer o que a 

maioria das pessoas importantes para mim 
acha que eu deveria fazer. 

1 – discordo fortemente a 5 – concordo 

fortemente. 

0,85 > 0,8 

Fonte: Autora (2020) 

 

Tabela 7 - Avaliação dos itens de medida do construto Controle Comportamental Percebido, por especialistas 

Dimensão 

teórica 
Itens do instrumento de pesquisa 

Coeficiente de  

Validade de Conteúdo 
Coeficiente Kappa 

Valor 

encontrado 

Valor 

aceitável 
Valor 

encontrado 

Valor 

aceitável 

Controle 

Comportamental 

Percebido (CCP) 

1.Estou confiante de que, se eu quisesse, 

eu poderia continuar trabalhando nesta 

organização. 

1 – discordo fortemente a 5 – concordo 

fortemente. 

0,87 > 0,8 

1,00 1,00 

2.Continuar ou não trabalhando nesta 

organização depende inteiramente de 

mim. 

1 – discordo fortemente a 5 – concordo 

fortemente. 

0,94 > 0,8 

3.Para mim, continuar trabalhando nesta 

organização é: 

1 – Extremamente difícil a 5 – 
Extremamente fácil. 

0,94 > 0,8 

Fonte: Autora (2020) 

 

Após a avaliação dos especialistas e a realização de adequações nos instrumentos, iniciou-

se a análise semântica dos itens por seis profissionais que trabalham na área de TI de 

organizações públicas. A escolha dessa amostra de participantes foi por conveniência (ou 

acessibilidade) e considerou o público-alvo desta pesquisa (profissionais de TI de organizações 

públicas em Santa Catarina). O questionário de avaliação (APÊNDICE 03) foi enviado por 

email aos participantes. O objetivo dessa etapa de validação foi avaliar a clareza dos itens e de 

suas escalas de medida a partir da percepção dos seis profissionais. Essa avaliação foi realizada 

mediante uma escala Likert de cinco pontos (1 – pouquíssima; 2 – pouca; 3 – média; 4 – muita; 

5 – muitíssima). Também havia a possibilidade dos profissionais avaliadores sugerirem 
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melhorias nos itens do instrumento de pesquisa dos construtos. A partir da análise semântica 

dos itens dos instrumentos por parte dos profissionais de TI foi gerada uma nova versão do 

instrumento de pesquisa de ambos os construtos que, posteriormente, foi aplicada à amostra 

deste estudo. 

Além desse processo inicial de validação (análise de conteúdo e semântica dos itens) de 

instrumentos, foi verificada a validade de construto estrutural do instrumento de pesquisa dos 

construtos investigados. Para isso, foi realizada a análise fatorial exploratória da escala de 

medidas dos construtos. Como esse processo de validação foi realizado após a coleta de dados 

referente à etapa quantitativa, o mesmo é apresentado no item 4.2.6 dos procedimentos 

metodológicos.  

 

4.2.3 Definição da população e amostra da pesquisa 

 

A população consiste no universo do estudo, ou seja, no conjunto de elementos que se 

deseja pesquisar e que são passíveis de serem observados e mensurados, sob as mesmas 

condições de estudo. São elementos que “compartilham algum conjunto comum de 

características” (MALHOTRA, 2012, p.270). A amostra corresponde ao subgrupo de elementos 

do universo ou população investigada (BARBETTA, 2006; DANCEY; REIDY, 2013). É 

definida por meio do processo de amostragem (BARBETTA, 2006), que tem como objetivo 

reproduzir da melhor forma possível características da população pesquisada (RAUPP; 

BEUREN, 2006). 

O foco desta pesquisa está nos profissionais (celetistas ou estatuários) que trabalham na 

área de TI de organizações 100% públicas ou sociedades de economia mista (S.E.M.) 

pertencentes à esfera pública estadual ou federal e que estão localizadas em Santa Catarina. A 

priori, a probabilidade de elementos da população pertencerem à amostra do estudo é 

desconhecida (BARBETTA, 2006), pois compõe a população investigada todo profissional da 

área de TI de organizações públicas (100% públicas e S.E.M.) localizadas em Santa Catarina, 

independente da atividade-fim dessas organizações. Devido à falta de acesso a todos esses 

profissionais, a amostra foi não-probabilística por conveniência e composta por 224 

respondentes. 

Vale destacar que, para esta pesquisa, não foram considerados os profissionais de TI 

terceirizados de organizações públicas (100% públicas e S.E.M.), pois os mesmos possuem 

vínculo de trabalho diferenciado dos profissionais celetistas e estatutários. Os profissionais 

terceirizados são contratados pelas organizações públicas por tempo determinado para exercer 



93 

função pública específica (BRASIL, artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988). A 

contratação dos mesmos não ocorre mediante concurso público, de modo que esses 

profissionais não ocupam cargo público. A contratação ocorre mediante processo seletivo e 

seu vínculo de trabalho é regido pela lei 8.745, de 09 de dezembro de 1993. 

 

4.2.4 Coleta de dados 

 

Os dados da etapa quantitativa foram coletados por meio de survey, que consiste em um 

tipo de pesquisa de campo voltado para o estudo de uma amostra por meio de dados coletados 

de forma individual, de modo geral, via questionário (FORZA, 2002). Busca “fornecer uma 

descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões da população ao se 

estudar uma amostra dela” (CRESWELL, 2010, p.161).  

O objetivo dessa primeira etapa de coleta de dados foi identificar os determinantes da 

retenção de profissionais de TI de organizações públicas localizadas em Santa Catarina. Os 

dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário online (Google Docs) com a 

duração de aproximadamente dez minutos. O link do questionário (ANEXO 03) foi enviado aos 

participantes da pesquisa via rede de contatos (LinkedIn e Facebook) da pesquisadora. Além 

desse tipo de divulgação (direta) com o público-alvo da pesquisa, também foi feito contato com 

as organizações 100% públicas (ANEXO 04) e sociedades de economia mista (ANEXO 05) 

que possuem em seu quadro funcional profissionais que atuam na área de TI. Com a adesão e 

interesse das organizações, o(a) gestor de recursos humanos, conjuntamente com o(a) 

responsável pela área de TI da organização proporcionaram acesso do link do questionário aos 

respondentes via email institucional. Foi estabelecido um prazo para retorno dos questionários 

de comum acordo com cada organização. 

A coleta de dados ocorreu no período de 10 de setembro de 2018 a 31 de março de 2019. 

Vale destacar que para a realização da coleta de dados foi utilizado o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 04), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e registrado por meio do CAAE (Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética) número 02396618.7.0000.0121. 

 

4.2.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Após a coleta de dados da etapa quantitativa, os dados foram compilados, organizados e 

codificados em uma planilha eletrônica. Foi utilizado o software Statistical Package for Social 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI285179,41046-Os+principais+direitos+do+servidor+publico
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Science (SPSS) versão 25 para o tratamento e análise dos dados. O Quadro 8 apresenta o 

processo de tratamento dos dados. 
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Quadro 8 - Processo de tratamento dos dados coletados na etapa quantitativa desta pesquisa 

Variável 
Dimensões da 

variável 
Dados coletados Tratamento dos dados Interpretação dos dados 

Retenção de 

pessoas 
--- 

Tempo de trabalho na 

organização em anos e meses. 
Padronização da medida para anos. 

Tempo (em anos) de trabalho atual do(a) profissional 

na organização. 

Burnout 

Desligamento do 

trabalho 
Respostas que variam de 1 a 4. Média das respostas dos itens 1 a 7. Quanto maior o escore médio, maior o índice de 

burnout.  
Exaustão emocional Respostas que variam de 1 a 4. Média das respostas dos itens 8 a 15. 

Controle 

comportamental 

percebido 

--- Respostas que variam de 1 a 5. Média das respostas. 

Quanto maior o escore médio e próximo de 5, maior o 

controle comportamental percebido pelo funcionário 

sobre a sua permanência na empresa na qual trabalha. 

Intenção de 

permanecer na 

organização 

--- Respostas que variam de 1 a 5. Média das respostas. 

Quanto maior o valor e próximo de 5, maior a 

frequência com que o funcionário elabora planos para 

continuar trabalhando na organização em que trabalha. 

Intenção de 

sair da 

organização 

--- Resposta que varia de 1 a 5. --- 

Escores médios de: 

1 e 2,9: significam baixa intenção de sair; 
3 e 3,9: indicam média intenção de sair; 

4 a 5: significam alta intenção de sair da organização. 

Normas 

subjetivas 
--- Respostas que variam de 1 a 5. Média das respostas. 

Quanto maior o escore médio e próximo de 5, mais 

favoráveis são as pessoas, consideradas importantes 

para o funcionário, em relação à sua continuidade na 

organização em que trabalha. 

Percepção de 

oportunidades 

de 

aprendizagem 

--- 
Respostas que variam de 0 a 

10. 
Média das respostas. 

Escores médios de: 

0 a 4: percepção de que as oportunidades são escassas; 

4,1 a 7: percepção de que a organização oferece 

oportunidades medianas de aprendizagem; 

7,1 a 10: percepção de que a organização incentiva a 

aprendizagem formal e informal. 

Satisfação no 

trabalho 

Satisfação com os 

colegas 
Respostas que variam de 1 a 7. Média das respostas dos itens 1, 4 e 14. 

Escores médios de: 
1 a 3,9: tendem a indicar insatisfação; 

4 a 4,9: informam um estado de indiferença; 

5 a 7: tendem a indicar satisfação. 

 

Satisfação com o 
salário 

Respostas que variam de 1 a 7. Média das respostas dos itens 3, 6 e 11. 

Satisfação com a chefia Respostas que variam de 1 a 7. 
Média das respostas dos itens 10, 12 e 

15. 

Satisfação com a 

natureza do trabalho 
Respostas que variam de 1 a 7. Média das respostas dos itens 5, 8 e 13. 

Satisfação com as 

promoções 
Respostas que variam de 1 a 7. Média das respostas dos itens 2, 7 e 9. 

  Fonte: Autora (2020) 
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Com base no tratamento e interpretação dos dados, foi feita a análise da estatística 

descritiva dos mesmos. Em seguida, foi realizada uma análise para verificar a existência de 

dados faltantes (missing values) ou valores discrepantes (outliers) (HAIR Jr. et al., 2014). 

Foram identificados outliers, no entanto, optou-se por mantê-los como dados válidos, uma vez 

que a sua retirada não apresentou mudanças significativas nos resultados posteriores. Também 

foram realizados testes para a verificação de normalidade dos dados, análise fatorial 

exploratória das escalas de medida dos construtos de interesse, bem como teste de hipóteses e 

análise dos resultados, conforme descrito na sequência dessa seção. 

 

4.2.5.1 Normalidade dos Dados 

 

Foi realizado teste de normalidade para “determinar se a amostra é proveniente de uma 

população com distribuição normal” (FÁVERO; BELFIORE; SILVA; CHAN, 2009, p.112). A 

verificação dos pressupostos de normalidade dos dados ocorreu para as seguintes variáveis: 

intenção permanecer, intenção de sair, tempo de trabalho em anos (retenção), normas 

subjetivas, controle comportamental percebido, satisfação no trabalho, percepção de 

oportunidades de aprendizagem e burnout. 

Inicialmente foi gerada a estatística descritiva para cada variável (TABELA 8), pois esses 

dados auxiliam na verificação da probabilidade de normalidade dos dados. Ou seja, quando 

uma variável apresenta �̅� = Mediana = Moda, a mesma tende a apresentar dados distribuídos 

normalmente em torno da média (�̅�) (DANCEY; REIDY, 2013).  

 

Tabela 8 - Estatística descritiva das variáveis analisadas 

 

Variáveis Média Mediana Moda 
Desvio 

Padrão 
Variância Assimetria 

Tempo de trabalho na organização 

em anos (retenção) 
12,52 9,00 8,00 10,99 120,78 1,43 

Intenção de permanecer  3,69 4,00 2,00 1,71 1,37 - 0,72 

Intenção de sair 2,41 2,00 4,00 1,12 1,12 0,68 

Normas subjetivas 3,64 3,67 3,67 0,85 0,72 - 0,21 

Controle comportamental 

percebido 
4,23 4,33 5,00 0,65 0,42 - 0,67 

Satisfação no trabalho 4,54 4,53 4,53a 1,00 1,00 - 0,33 

Percepção de oportunidades de 

aprendizagem 
5,08 5,31 7,08 2,10 4,40 - 0,17 

Burnout 2,42 2,38 2,23a 0,30 0,09 0,16 

Fonte: Resultados gerados por meio do SPSS (2020) 
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Neste estudo, apenas a variável satisfação no trabalho apresentou alta probabilidade de 

normalidade dos dados, pois apresentou �̅� = Mediana = Moda. Esse comportamento dos dados 

gera uma curva gaussiana, também denominada curva normal, que demonstra os dados 

distribuídos normalmente em torno da média (FÁVERO; BELFIORE; SILVA; CHAN, 2009; 

DANCEY; REIDY, 2013). As variáveis normas subjetivas e controle comportamental 

percebido apresentaram indícios de normalidade dos dados, pois a �̅�, mediana e moda possuem 

valores próximos. As demais variáveis apresentaram valores distantes entre as três medidas (�̅�, 

mediana e moda), o que indica uma tendência ao desvio de normalidade. 

Para confirmar esses resultados sobre a probabilidade de normalidade dos dados (Tabela 

8), a literatura (FÁVERO; BELCHIORE; SILVA; CHAN, 2009; FIELD, 2009) recomenda o 

uso de testes de normalidade. Para este estudo foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

pois a amostra investigada possui mais de 50 casos/elementos. Para a interpretação dos 

resultados do teste, valores de p > 0,05 indicam que os dados da amostra não diferem 

significativamente de uma distribuição normal (isto é, eles podem ser normais) (FÁVERO; 

BELCHIORE; SILVA; CHAN, 2009). Neste estudo, os resultados demonstraram que grande 

parte (sete) das variáveis em análise apresentou p-valor significativo (p < 0,05) (TABELA 9), 

o que significa que a distribuição dos dados é significativamente diferente de uma distribuição 

normal (isto é, ela é não-normal). Portanto, rejeita-se a hipótese nula (H0) de que a amostra 

provém de uma população normal. 

H0: a amostra provém de uma população normal. 

H1: a amostra não provém de uma população normal. 

 

Tabela 9 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

 

Por meio do Gráfico Q-Q Normal12 e do histograma é possível visualizar a representação 

gráfica do resultado do teste de normalidade para cada variável analisada. Os resultados 

                                                

12 “Traça os valores que esperaríamos obter se a distribuição fosse normal (valores esperados) contra os valores 

realmente vistos nos dados (valores observados). Os valores observados (os pontos no diagrama) devem cair 

Variáveis Estatística df 
Sig.  

(p-valor) 

Distribuição 

dos dados 

Tempo de trabalho na organização em anos (retenção) ,272 224 ,000 Não-normal 

Intenção de permanecer  ,238 224 ,000 Não-normal 

Intenção de sair ,147 224 ,000 Não-normal 

Normas subjetivas ,093 224 ,000 Não-normal 

Controle comportamental percebido ,148 224 ,000 Não-normal 

Satisfação no trabalho ,042 224 ,200 Normal 

Percepção de oportunidades de aprendizagem ,079 224 ,002 Não-normal 

Burnout ,081 224 ,001 Não-normal 

Fonte: Resultados gerados por meio do SPSS (2020) 
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mostram que apenas a variável satisfação no trabalho apresentou normalidade dos dados 

(Figuras 9 e 10).  

 

Figura 9 - Gráfico Q-Q Normal de Satisfação no Trabalho 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 10 - Histograma com curva normal da variável Satisfação no Trabalho 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Para as variáveis tempo de trabalho na organização em anos (retenção), intenção de 

permanecer, intenção de sair e percepção de oportunidades de aprendizagem, verificou-se que 

                                                

exatamente ou bem próximos da linha (significando que os valores observados são os mesmos que se esperaria 

obter de um conjunto normalmente distribuído)” (FIELD, 2009, p.115).  
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os valores observados estão distantes da reta de valores esperados, o que evidencia um desvio 

na normalidade dos dados para essas variáveis (FIGURAS 11 a 18). 

 

Figura 11 - Gráfico Q-Q Normal de Tempo de trabalho na organização (em anos) 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 12 - Histograma com curva normal da variável Tempo de trabalho na organização (em anos) 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Figura 13 - Gráfico Q-Q Normal de Intenção de Permanecer 

 
 Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 14 - Histograma com curva normal da variável Intenção de Permanecer 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Figura 15 - Gráfico Q-Q Normal de Intenção de Sair 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 16 - Histograma com curva normal da variável Intenção de Sair 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Figura 17 - Gráfico Q-Q Normal de Percepção de Oportunidades de Aprendizagem 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 18 - Histograma com curva normal da variável Percepção de Oportunidades de Aprendizagem 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

As variáveis normas subjetivas (FIGURAS 19 e 20), controle comportamental percebido 

(FIGURAS 21 e 22) e burnout (FIGURAS 23 e 24) também demonstraram indícios de 

distribuição não-normal dos dados. No entanto, quando comparadas às variáveis anteriores, as 

três variáveis apresentaram valores observados mais próximos à reta de valores esperados, o 

que demonstra uma tendenciosidade para uma distribuição normal dos dados. Devido a essa 

possibilidade à normalidade, as três variáveis foram transformadas (considerando a função 
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logaritmo) e, em seguida, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Os resultados do teste 

não indicaram normalidade dos dados. 

 

Figura 19 - Gráfico Q-Q Normal de Normas Subjetivas 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 20 - Histograma com curva normal da variável Normas Subjetivas 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Figura 21 - Gráfico Q-Q Normal de Controle Comportamental Percebido 

 
 Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 22 - Histograma com curva normal da variável Controle Comportamental Percebido 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Figura 23 - Gráfico Q-Q Normal de Burnout 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Figura 24 - Histograma com curva normal da variável Burnout 

 
Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 

 

Os pressupostos de normalidade dos dados foram verificados, sendo rejeitada a hipótese 

de normalidade dos dados das variáveis intenção permanecer, intenção de sair, normas 

subjetivas, controle comportamental percebido, percepção de oportunidades de aprendizagem, 

burnout e tempo de trabalho na organização em anos (retenção). Esta última variável é a 

variável dependente deste estudo. Devido a não-normalidade dos dados foram utilizados testes 

estatísticos não-paramétricos para os testes de hipóteses das variáveis analisadas neste estudo.  
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4.2.6 Análise fatorial exploratória (A.F.E.) 

 

A análise fatorial consiste em uma técnica de análise multivariada “que busca sintetizar 

as relações observadas entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, buscando identificar 

fatores comuns”. Parte do pressuposto “de que é possível representar um conjunto de variáveis 

originais observadas por meio de um número menor de fatores intrínsecos” (FÁVERO; 

BELFIORE, SILVA; CHAN, 2009, p.235). É uma técnica comumente utilizada para a 

construção, revisão e avaliação de instrumentos de medida (LAROS, 2012).  

Como mencionado na seção 4.2.2, foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

como um dos procedimentos para a validação das escalas de medida dos construtos investigados 

nesta pesquisa. Essa técnica estatística consiste em um tipo de análise fatorial utilizada para 

avaliar a dimensionalidade13 das escalas de medida e a adequação das variáveis tendo em vista 

os construtos de interesse desta pesquisa (FÁVERO; BELFIORE, SILVA; CHAN, 2009; 

LAROS, 2012). Dessa forma, é possível verificar a necessidade de exclusão de itens da escala 

de medida do(s) construtos investigados que não contribuem para a formação destes (HAIR Jr. 

et al., 2009).  

 

4.2.6.1 Verificação da fatoriabilidade da matriz 

 

Antes da realização da análise fatorial exploratória, foram observados alguns critérios 

necessários para um melhor enquadramento metodológico referente à validação psicométrica 

das escalas de medida analisadas. Esses critérios são: tamanho da amostra, pressupostos da 

normalidade, adequação da amostra à AF, análise da matriz de correlações dos itens de cada 

escala (FÁVERO et al., 2009; HAIR Jr. et al., 2009). 

Para a análise fatorial, a literatura (HAIR Jr. et al., 2005; DANCEY; REIDY, 2013) 

recomenda que a amostra seja igual ou superior a 100 participantes e que possua entre cinco e 

dez vezes mais participantes do que o número de itens da escala. Neste estudo, a amostra foi de 

224 participantes, totalizando 4,5 sujeitos por item. Portanto, os resultados analisados neste 

estudo não possuem poder de generalização (HAIR Jr. et al. 2005). A AFE foi realizada para 

os construtos: intenção de sair, normas subjetivas, controle comportamental percebido, 

satisfação no trabalho, percepção de oportunidades de aprendizagem e burnout. Não foi 

                                                

13 Para a criação de uma escala múltipla, seus itens devem ser unidimensionais, ou seja, devem estar fortemente 

associados entre si e representar um único conceito/construto (HAIR Jr. et al., 2009).  
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possível executar AFE para os construtos tempo de trabalho na organização (retenção) e 

intenção de permanecer, pois possuem um único item de medida. A AFE visa analisar escalas 

múltiplas, ou seja, que possuem mais de um item de medida. 

Com relação aos pressupostos de normalidade, foram realizados os testes de normalidade 

dos dados, os quais são apresentados na seção anterior (seção 3.5.5). Em seguida, foram 

analisados os resultados referentes à Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao teste de 

esfericidade de Bartlett (Tabela 10). Esses critérios são necessários para verificar a adequação 

da análise fatorial a este estudo, considerando as escalas de medidas utilizadas para avaliar os 

construtos e o público alvo da pesquisa (profissionais atuantes na área de TI de organizações 

públicas).  

 

Tabela 10 - Medida Kaiser-Meyer-Olkin e teste de esfericidade de Bartlett 

 VARIÁVEIS 

MEDIDAS 
Intenção 

de sair 

Normas 

subjetivas 

Controle 

comportamental 

percebido 

Satisfação  

no trabalho 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

Burnout 

Medida KMO 0,752 0,500 0,500 0,845 0,954 0,881 

Teste  

de 

Bartlett 

Aprox. Qui-

quadrado 
552,379 160,623 34,863 2376,604 3122,707 1061,436 

gl 3 1 1 105 78 45 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autora (2020) 

 

O índice KMO indica a proporção da variância comum a todas as variáveis analisadas 

(MARÔCO, 2010). Tal índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais 

adequada é a amostra para a aplicação da análise fatorial. Os intervalos considerados aceitáveis 

para o índice KMO são 0,5 a 1,0. Valores abaixo de 0,5 indicam que aplicação da análise fatorial 

é inapropriada (HAIR Jr. et al., 2009; FÁVERO et al., 2009). Já o teste de esfericidade de 

Bartlett foi utilizado para verificar se a matriz de correlações é uma matriz identidade, o que 

significa que não há correlações entre as variáveis (FÁVERO et al., 2009). Para que esse teste 

seja significativo o valor de sig. (p-valor) deve ser menor que 0,05 (FIELD, 2009). Os 

resultados do índice KMO são superiores ao patamar crítico de 0,5. Da mesma forma, o teste 

de esfericidade de Bartlett é estatisticamente significativo (p-valor = 0,000). Em ambos os 

casos, esses dois testes sugerem que os dados deste estudo são adequados para a realização da 

análise fatorial.  

A etapa seguinte consistiu em analisar a matriz de correlações (entre os itens) de cada 

escala de medida. De modo geral, as correlações apresentaram valores superiores a 0,3, o que 

é recomendado por Hair Jr. et al. (2005). A análise desses resultados parciais demonstrou que 



108 

a matriz foi considerada fatorável e, dessa forma, foi dado prosseguimento às análises de 

exploração dos dados. 

 

4.2.6.2 Definição do número de fatores 

 

Para definir o número de fatores a serem extraídos em cada uma das escalas foi utilizada 

a AFE pelo método dos componentes principais (PC) e aplicação de dois critérios de extração. 

O primeiro é o critério a priori, utilizado quando já sabe o número de fatores (dimensões) a ser 

extraídos da análise fatorial. O segundo critério se refere ao critério da raiz latente (ou critério 

de Kaiser), utilizado para confirmar o número adequado de fatores a serem extraídos. De acordo 

com esse critério, devem ser mantidos apenas os critérios com autovalores (eigenvalues) iguais 

ou superiores a 1,0 (HAIR Jr. et al, 2005; FÁVERO et al., 2009). A aplicação dos dois critérios 

demonstrou e/ou confirmou a existência de um fator (para os construtos intenção de sair, 

normas subjetivas, controle comportamental percebido e percepção de oportunidades de 

aprendizagem), dois fatores (para o construto burnout) e cinco fatores (para o construto 

satisfação no trabalho). A consulta à teoria dos construtos reforçou a ideia de se continuar com 

esta hipótese (número de fatores encontrados), pelo menos até análises fatoriais mais 

aprofundadas. 

 

4.2.6.3 Análise fatorial 

 

Após a definição do número de fatores, foi realizada a AFE pelo método de extração dos 

Eixos Principais (Principal Axis Factoring - PAF). O método de rotação utilizado foi o oblíquo, 

que é comumente recomendado, especialmente quando se trata de pesquisas sobre elementos 

psicossociais (PASQUALI, 2001). Optou-se pelo método de rotação Direct Oblimin, que se 

refere a um “critério de rotação oblíqua baseado na análise direta das cargas fatoriais nos fatores 

primários” (PASQUALI, 2001, p.81), de modo que parte do pressuposto de que há correlação 

entre os fatores (HAIR Jr. et al., 2009). Os resultados principais são apresentados por meio da 

Tabela 11 e se referem à carga fatorial e a comunalidade dos itens de medida dos construtos 

obtidas no modelo inicial (sem eliminação de itens) e final (após a eliminação de itens). 
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Tabela 11 - Análise fatorial exploratória dos construtos de interesse 

Construto 
Item de  

medida 

Inicial Final Dimens.3 

C. F.1 Comun.2 C. F. Comun.2  

Intenção de sair 

P05 0,945 0,837 0,945 0,837 

1 P06 0,915 0,723 0,915 0,723 

P07 0,851 0,893 0,851 0,893 

Normas subjetivas 

P09 0,984 0,968 0,847 0,717 

1 P10 0,729 0,532 0,847 0,717 

P11 0,445 0,198 - - 

Controle 

comportamental 

percebido 

P12 0,815 0,665 0,617 0,381 

1 P13 0,465 0,216 0,617 0,381 

P14 0,362 0,131 - - 

Satisfação no trabalho 

P15 0,689 0,561 0,689 0,561 

5 

P16 0,613 0,615 0,613 0,615 

P17 0,942 0,824 0,942 0,824 

P18 0,612 0,571 0,612 0,571 

P19 0,927 0,846 0,927 0,846 

P20 0,810 0,638 0,810 0,638 

P21 0,586 0,577 0,586 0,577 

P22 0,703 0,595 0,703 0,595 

P23 0,618 0,633 0,618 0,633 

P24 0,907 0,848 0,907 0,848 

P25 0,861 0,762 0,861 0,762 

P26 0,940 0,853 0,940 0,853 

P27 0,652 0,591 0,652 0,591 

P28 0,776 0,709 0,776 0,709 

P29 0,787 0,659 0,787 0,659 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

P30 0,848 0,720 0,848 0,720 

1 

P31 0,847 0,718 0,847 0,718 

P32 0,895 0,801 0,895 0,801 

P33 0,833 0,693 0,833 0,693 

P34 0,933 0,871 0,933 0,871 

P35 0,884 0,782 0,884 0,782 

P36 0,900 0,809 0,900 0,809 

P37 0,779 0,606 0,779 0,606 

P38 0,792 0,628 0,792 0,628 

P39 0,691 0,478 0,691 0,478 

P40 0,772 0,597 0,772 0,597 

P41 0,787 0,619 0,787 0,619 

P42 0,874 0,765 0,874 0,765 

Burnout 

P43 0,758 0,488 0,787 0,519 

2 

P44 0,478 0,503 - - 

P45 0,763 0,558 0,715 0,553 

P46 0,792 0,614 0,815 0,631 

P47 0,695 0,560 0,640 0,540 

P48 0,704 0,541 - 0,542 

P49 0,623 0,506 0,548 0,528 

P50 0,604 0,459 0,731 0,544 

P51 0,703 0,634 0,754 0,647 

P52 0,565 0,301 - - 

P53 0,687 0,554 0,699 0,529 

P54 0,752 0,507 - - 

P55 0,813 0,615 0,769 0,542 
1Carga Fatorial; 2Comunalidade; 3Dimensionalidade. 

Fonte: Resultados gerados no SPSS (2020) 
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Grande parte dos itens de medida apresentou carga fatorial satisfatória (≥ 0,5). A carga 

fatorial varia de – 1 a + 1, sendo que quanto mais próxima desses extremos a carga fatorial do 

item, mais este contribui para a formação do construto investigado (HAIR Jr. et al., 2005). Com 

relação à comunalidade dos itens, quanto maior o valor desta medida, maior o seu poder de 

explicação para o construto. A literatura (HAIR et al., 2009) recomenda valores ≥ 0,5, de modo 

que grande parte dos itens analisados neste estudo apresentou valor superior a 0,5. 

A partir dos resultados da carga fatorial e comunalidade dos itens, foram eliminados P11 

(normas subjetivas), P13, P14 (controle comportamental percebido), P39 (percepção de 

oportunidades de aprendizagem), P44, P52 e P54 (burnout), pois apresentaram carga fatorial 

e/ou comunalidade abaixo do patamar crítico de 0,50. Após a retirada desses itens, a análise 

fatorial foi realizada novamente. Verificou-se que, com a exclusão de P13 e P39, não houve 

melhora no resultado do teste KMO, carga fatorial, comunalidade e Alfa de Cronbach 

(apresentado na sequência). Por esse motivo, optou-se por manter esses itens. Já a retirada de 

P11, P14, P44, P52 e P54 apresentou mudanças significativas nos resultados dos demais itens 

da escala na qual pertencem, portanto, manteve-se a exclusão desses cinco itens. 

Após a análise desses ajustes, foi realizada a verificação da unidimensionalidade das 

escalas por meio da análise paralela (Parallel Analysis), que explora o número de fatores 

(dimensões) a serem mantidos no modelo testado na análise fatorial (LORENZO-SEVA; 

TIMMERMAN; KIERS, 2011). Os resultados demonstraram que intenção de sair, intenção 

de sair, normas subjetivas, controle comportamental percebido e percepção de oportunidades 

de aprendizagem são construtos unidimensionais, e burnout e satisfação no trabalho são 

construtos com duas e cinco dimensões, respectivamente. 

 

4.2.6.4 Confiabilidade das escalas de medida 

 

As últimas análises dizem respeito à confiabilidade das escalas de medida, que se refere 

a um dos principais critérios de qualidade de um instrumento (TERWEE et al., 2007). Consiste 

no grau de estabilidade, consistência ou precisão de um instrumento para mensurar algo 

(POLIT; BECK, 2011). Um dos principais critérios da confiabilidade se refere à consistência 

interna. Esta indica se os itens de uma escala medem uma mesma característica/construto 

(KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010). Um instrumento com baixa consistência interna 

“pode significar que seus itens medem construtos diferentes ou que as respostas às questões 

do instrumento são inconsistentes” (KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010, p.321). Para 

avaliar a consistência interna de instrumentos, a maioria dos pesquisadores utiliza o 
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coeficiente Alfa de Cronbach (α) (STREINER, 2003; KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010). 

Para este estudo foi calculado esse indicador para as variáveis analisadas na AFE (TABELA 

12). 

 

Tabela 12 - Coeficiente de Alfa de Cronbach das variáveis e suas respectivas dimensões 

VARIÁVEIS 

DIMENSÕES VARIÁVEL 

Dimensão 
 

(validação 

original) 

 

(presente 

estudo) 

 

(validação 

original) 

 

(presente 

estudo) 

Satisfação no trabalho 

Satisfação com os colegas 0,736 0,830 

0,906  0,905 

Satisfação com salário 0,889 0,918 

Satisfação com a chefia 0,950 0,913 

Satisfação com a natureza do 

trabalho 
0,859 0,863 

Satisfação com as promoções 0,749 0,883 

Burnout 
Exaustão emocional 0,780 0,780 

0,930 0,895 
Desligamento do trabalho 0,880 0,782 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

--- --- --- 0,940 0,966 

Normas subjetivas --- --- --- --- 0,832 

Controle comportamental 

percebido 
--- --- --- --- 0,495 

Intenção de sair --- --- --- 0,950 0,929 

Fonte: Resultados gerados por meio do SPSS (2020) 

 

Ainda não há um consenso a respeito da interpretação do . Há estudos que consideram 

valores acima de 0,70 como ideais (TERWEE et al., 2007; FIELD, 2009). Outros estudos consi-

deram valores abaixo de 0,70 (próximos a 0,60) como satisfatórios (STREINER, 2003). Para 

este estudo, grande parte dos construtos e suas dimensões apresentaram consistência interna 

igual ou superior a 0,8, o que indica baixa covariância entre os itens de medidas e a consistência 

das escalas para medir os construtos (PASQUALI, 2013).  

Vale destacar que a variável burnout apresentou cargas fatoriais (em um mesmo 

fator/dimensão) com diferentes sinais (positivos e negativos). Dessa forma, foi realizada a 

inversão dos escores dos itens (P43, P46, P48, P52, P54) com carga fatorial negativa, pois os 

mesmos requerem resposta contrária aos itens com carga fatorial positiva. A literatura (HAIR 

Jr. et al., 2005; FIELD, 2009) recomenda a inversão de escores para “evitar um cancelamento 

de variáveis com cargas negativas e positivas” (HAIR Jr. et al., 2005) em um mesmo fator. A 

escala de burnout varia de 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo fortemente). Conforme 

proposto por Hair Jr. et al. (2005), a inversão do escore dos itens ocorreu com a subtração do 

valor original (1, por exemplo) do valor, que gera o escore invertido 3 (ou seja, 4 – 1), e assim 

sucessivamente.  
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Por fim, destaca-se que apenas a variável controle comportamental percebido (CCP) 

apresentou  abaixo dos valores recomendados na literatura (0,70 – 0,80). Quando se trata de 

um construto psicológico, valores abaixo de 0,7 são aceitáveis devido à diversidade do 

construto que está sendo mensurado (KLINE, 1999), especialmente quando tal construto é 

medido por meio de dois ou três itens (FIELD, 2009; LANDIS; KOCH, 1977). Portanto, pelo 

fato do coeficiente Alfa ser baixo, os resultados referentes ao construto CCP serão interpretados 

com certa cautela. Vale ressaltar também que, devido à baixa confiabilidade da escala de CCP, 

estudos futuros são necessários para melhor compreender esse resultado no contexto das 

organizações. 

 

4.2.7 Testes de hipóteses  

 

Os testes de hipóteses buscam “fornecer um método que permita verificar se os dados 

amostrais trazem evidências que apoiam ou não uma hipótese formulada sobre a população” 

(FÁVERO; BELCHIORE; SILVA; CHAN, 2009, p.96). Esses testes investigam não apenas a 

relação entre duas variáveis, mas também a diferença entre grupos, por exemplo (DANCEY; 

REIDY, 2013). 

Por meio do teste de verificação de normalidade verificou-se que os pressupostos da 

normalidade não foram atendidos. Portanto, foram utilizados testes estatísticos não 

paramétricos. Estes testes “são normalmente denominados testes de distribuição livre, com a 

explicação de que não são necessárias suposições sobre a distribuição dos dados” (FIELD, 

2009, p.474). São testes considerados menos restritivos que os testes paramétricos (FIELD, 

2009). Os procedimentos não-paramétricos utilizados foram: testes de Spearman, Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis. 

O teste não-paramétrico de correlação de Spearman (ρ) é bastante similar ao teste 

paramétrico de Pearson (r), no entanto é utilizado em condições em que os dados não 

apresentam distribuição normal. Seu objetivo é verificar se existe relação entre duas variáveis, 

qual a direção/sentido (positiva, negativa ou zero) dessa relação e a sua força/magnitude. A 

força é definida a partir do coeficiente de correlação que varia de 0 (não existe relação entre as 

variáveis) e 1 (existe uma relação perfeita entre as variáveis) (DANCEY; REIDY, 2013). Esse 

teste foi aplicado para verificar as seguintes hipóteses: H1a, H1b, H2b, H3b, H3c, H4a, H5a, 

H5b, H6b, H7b, H7c, H8a, H9a, H9b, H10b, H11b, H11c, H12a, H13a, H13b e H13c. Nestas 

hipóteses, tanto a variável independente quanto a variável dependente são contínuas (FIELD, 

2009; DANCEY; REIDY, 2013). 
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O teste de Mann-Whitney (U) “avalia se existe uma diferença estatística significativa entre 

as médias dos postos de duas condições. (...) é usado quando você tem participantes diferentes 

em cada condição” (DANCEY; REIDY, 2013, p. 524). Esse teste foi utilizado para verificar as 

seguintes hipóteses: H2a, H2c, H2d, H2e, H4b, H4c, H6a, H6c, H6d, H6e, H8b, H8c, H10a, 

H10c, H10d, H10e, H12b e H12c. Nestas hipóteses, as variáveis independentes são categóricas 

e possuem dois grupos amostrais independentes, e a variável dependente é contínua (FIELD, 

2009; DANCEY; REIDY, 2013). 

Por fim, o teste de Kruskal-Wallis (H) consiste em um teste estatístico não-paramétrico 

equivalente ao teste paramétrico de ANOVA e uma generalização do teste não-paramétrico 

Mann-Whitney (FIELD, 2009). Seu objetivo é verificar a existência de “uma diferença 

significativa entre os postos médios de algumas ou todas as condições” (DANCEY; REIDY, 

2013, p.539). Esse teste informa a existência de uma diferença, mas não indica “quais condições 

são diferentes umas das outras” (DANCEY; REIDY, 2013, p.539). O mesmo foi utilizado para 

verificar as seguintes hipóteses: H3a, H7a e H11a. Nestas hipóteses, as variáveis independentes 

são categóricas e possuem mais de dois grupos amostrais independentes, e a variável 

dependente é contínua (FIELD, 2009; DANCEY; REIDY, 2013). 

 

4.3 ETAPA QUALITATIVA DA PESQUISA 

 

Essa etapa da pesquisa visa responder à seguinte pergunta: Por quais as razões os(as) 

profissionais de TI permanecem em organizações públicas localizadas em Santa Catarina? A 

partir desta pergunta norteadora foram definidos a amostra e os procedimentos metodológicos 

descritos na sequência. 

 

4.3.1 Processo de validação de instrumento de pesquisa 

 

Com base na análise dos dados da etapa quantitativa desta pesquisa foi elaborado um 

protocolo de entrevista para a coleta de dados da etapa qualitativa. Esse protocolo (APÊNDICE 

05) é composto por questões amplas, que nortearam as entrevistas sobre os construtos 

investigados na etapa quantitativa.  

Antes da coleta de dados da etapa qualitativa, o protocolo de entrevista foi validado por 

uma profissional que trabalha na área de TI de uma organização pública e que não participou 

da coleta de dados em si. A validação ocorreu por meio de uma “simulação” de entrevista com 

essa profissional com o objetivo de verificar se, do seu ponto de vista, as questões do protocolo 
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de entrevista eram compreensíveis e estavam em uma ordem “lógica” de diálogo. A partir do 

feedback da profissional entrevistada, foram realizados pequenos ajustes no protocolo de 

entrevista para a posterior coleta de dados desta etapa da pesquisa. 

 

4.3.2 Definição da população e amostra da pesquisa 

 

Os profissionais participantes desta etapa fazem parte da amostra da etapa quantitativa da 

pesquisa, ou seja, são profissionais que atuam na área de TI de organizações públicas 

localizadas em Santa Catarina.  

No questionário online (etapa quantitativa), os respondentes tinham a possibilidade de 

demonstrar interesse em participar da coleta de dados seguinte (etapa qualitativa). Dos 224 

respondentes (etapa quantitativa), 48 demonstraram interesse em participar da segunda etapa 

da coleta de dados ao indicarem algum tipo de contato futuro (email ou telefone). 

A escolha dos participantes ocorreu de forma aleatória e por acessibilidade, e considerou 

as seguintes características dos(as) participantes: 

- Sexo14 (homem; mulher); 

- Tipo de organização em que trabalha (100% pública; sociedade de economia mista – 

S.E.M.); 

- Esfera de atuação da organização em que trabalha (estadual; federal); 

- Cargo de atuação do(a) participante (gestão; não gestão); 

- Profissionais que demonstraram15 intenção de sair da organização em que trabalham (IS); 

- Profissionais que demonstraram16 intenção de permanecer na organização em que trabalham 

(IP). 

Os 48 profissionais foram contatados (por email ou telefone) para verificar a sua 

disponibilidade e interesse em participar da segunda etapa da pesquisa. Dez profissionais 

retornaram com interesse na pesquisa, sendo sete homens e três mulheres (QUADRO 8).  

 

 

 

                                                

14 O número de profissionais mulheres entrevistadas foi definido com base na representatividade do sexo 

feminino na amostra da etapa quantitativa. 
15 Profissionais que apresentaram escores elevados (acima de 4) para intenção de sair da organização em que 

trabalham. 
16  Profissionais que apresentaram escores elevados (acima de 4) para intenção de permanecer na organização em 

que trabalham. 
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Quadro 9 - Informações dos(as) profissionais entrevistados(as) 

Participante Sexo Cargo 
Organização em que trabalha 

Demonstram 

IS1 IP2 
Tipo Esfera de atuação  

01 Homem Não gestão Org. 100% pública Estadual  Escore elevado 

02 Homem Gestão Org. 100% pública Federal  Escore elevado 

03 Mulher Não gestão S.E.M.1 Estadual  Escore elevado 

04 Homem Não gestão Org. 100% pública Estadual  Escore elevado 

05 Mulher Não gestão S.E.M. Estadual Escore médio Escore médio 

06 Homem Não gestão Org. 100% pública Estadual Escore médio Escore médio 

07 Homem Não gestão Org. 100% pública Federal Escore médio Escore médio 

08 Homem Gestão Org. 100% pública Federal Escore médio Escore médio 

09 Mulher Gestão Org. 100% pública Federal  Escore elevado 

10 Homem Gestão S.E.M. Estadual Escore elevado  
1 Intenção de sair da organização pública. 
2 Intenção de permanecer na organização pública. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Portanto, a amostra da etapa qualitativa desta pesquisa é composta por profissionais 

(homens e mulheres) que ocupam cargo de gestão ou cargos técnicos, são profissionais de TI 

de organizações 100% públicas ou sociedades de economia mista atuantes na esfera pública 

estadual ou federal e que apresentaram escores elevados para intenção de permanecer (IP) ou 

sair (IS) da organização em que trabalham, ou pontuações medianas tanto para IP quanto para 

IS. 

 

4.3.3 Coleta dos dados 

 

Para a realização da coleta de dados, foi utilizado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Após o aceite em participar da pesquisa, cada profissional recebeu por 

email o TCLE (APÊNDICE 06) assinado pelas pesquisadoras (doutoranda e orientadora 

responsável). Após a leitura e aceite dos termos do documento, cada participante assinou o 

TCLE. Em seguida, foi agendada a entrevista via e-mail com cada profissional.  

Após esse processo formal, as entrevistas foram realizadas de forma individual e com a 

duração média de uma hora. Para as entrevistas, foi utilizado um protocolo de entrevista 

devidamente validado, conforme apresentado no item 3.3.1. Com o consentimento do(a) 

entrevistado(a), as entrevistas foram gravadas, o que auxiliou na posterior transcrição literal do 

seu conteúdo. As entrevistas foram realizadas no período de 11 de abril a 02 de maio de 2019. 

Do total de dez entrevistas, sete foram realizadas via skype e três foram presenciais. Estas 

ocorreram na organização em que o(a) participante trabalha ou na UFSC, por opção do(a) 

entrevistado(a). 
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O objetivo dessa etapa de coleta de dados foi aprofundar o entendimento dos resultados 

encontrados na etapa quantitativa sobre os determinantes da retenção de profissionais de TI em 

organizações públicas em Santa Catarina. 

 

4.3.4 Tratamento e análise dos dados 

 

Para o tratamento e análise dos dados referentes à etapa qualitativa foi feita a transcrição 

literal do conteúdo das entrevistas com o auxílio da ferramenta online Speechnotes17, a qual 

realiza reconhecimento de voz e a traduz em texto.  

A transcrição do conteúdo das entrevistas foi enviada por email aos informantes da 

pesquisa a fim de validar o material antes de se iniciar a análise do mesmo. O retorno dos 

informantes foi positivo, de modo que foram realizadas pequenas alterações quanto a termos 

técnicos mencionados por eles ao longo da entrevista.  

Com os dados transcritos e validados, o conteúdo foi submetido a uma análise temática, 

que visa “identificar, organizar e oferecer de forma sistemática insights dentro de padrões de 

significados (temas) por meio de um conjunto de dados” (BRAUN; CLARKE, 2012, p.57). É 

um método que permite “identificar o que é comum ao modo como um tópico é falado ou escrito 

e se fazem sentido essas semelhanças” (BRAUN; CLARKE, 2012, p.57). Foi utilizado o 

software de análise de dados NVivo que auxilia o pesquisador na avaliação, interpretação e 

explicação de fenômenos sociais, a partir da análise tanto de dados não estruturados quanto 

semi-estruturados, como entrevistas (QSR INTERNATIONAL, 2013).  

A análise temática pode ocorrer de forma dedutiva e indutiva. No processo dedutivo, 

conceitos, ideias ou categorias temáticas existentes na literatura guiam o pesquisador no 

processo de codificação e interpretação dos dados. Essa perspectiva de análise visa integrar as 

diferentes visões (pesquisador, teoria e dados) sobre o fenômeno em estudo para esclarecer o 

significado dos dados. Por outro lado, no processo indutivo, códigos e temas emergem dos 

próprios dados coletados (BRAUN; CLARK, 2012). É um processo que não “tenta se encaixar 

em um quadro de codificação preexistente” (BRAUN; CLARKE, 2006, p.10) 

Neste estudo foi utilizada a combinação dos processos dedutivo e indutivo. A análise 

iniciou de forma dedutiva, pois, a partir da fundamentação teórica, foram predefinidas as 

categorias e seus códigos como base para a elaboração das questões das entrevistas, o que 

direcionou a coleta e análise dos dados (etapa qualitativa). Houve predominância do enfoque 

                                                

17 https://speechnotes.co/pt/ 

https://speechnotes.co/pt/
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dedutivo, uma vez que as categorias e seus códigos têm como base o modelo conceitual e os 

objetivos deste estudo. No entanto, o enfoque indutivo foi utilizado com o intuito de obter novos 

insights, categorias temáticas e/ou códigos a partir da perspectiva dos participantes da pesquisa, 

os quais são apresentados na seção de resultados e discussão. 

A análise temática apresenta caráter cíclico, ou seja, cada etapa não se encerra para dar 

início à próxima (FIGURA 25). Com isso, o pesquisador pode revisitar e modificar as etapas 

anteriores à medida que o mesmo evolui com a análise e revisão da literatura sobre o tema.  

Nesse processo se constrói o significado dos dados, o que pode resultar em alterações na 

codificação e nos temas (BRAUN; CLARKE, 2012). O processo de análise temática é descrito 

na sequência. 

 

Figura 25 - Processo de análise temática 

 

Fonte: Braun e Clark (2006, 2012) e Alvarez (2018) 

 

Familiarização com os dados. Após a transcrição literal e o arquivamento do conteúdo 

das entrevistas em formato de texto, iniciou-se o processo de releitura desse material. É uma 

fase de imersão nos dados e se refere à familiarização com os mesmos, de modo que o 

pesquisador relembre e alcance a compreensão total do conteúdo do material transcrito antes 

de se iniciar o processo de codificação dos dados (BRAUN; CLARKE, 2006, 2012).  

Geração de códigos iniciais. Esta etapa iniciou após o término da etapa de familiarização 

dos dados. Inicia-se a análise sistemática dos dados com o auxílio do software NVivo. O 

conteúdo das entrevistas foi lido novamente e, em seguida, esse material foi dividido em 
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fragmentos menores de informações relevantes para a análise (códigos), a partir da combinação 

das lógicas dedutiva ou indutiva. Na lógica dedutiva, foram utilizados códigos latentes 

(interpretativos), os quais são definidos com base na fundamentação teórica. Um exemplo de 

código latente identificado nas entrevistas se refere à Estabilidade no emprego, representada 

por trechos de falas como: “É mais a segurança de funcionário público” (E9), “Estabilidade e 

segurança” (E5). Por outro lado, por meio da lógica indutiva, novos códigos e categorias 

temáticas emergiram das falas dos informantes. Neste caso, foram utilizados tanto códigos 

latentes (interpretativos) quanto códigos descritivos (semânticos). Este segundo tipo de código 

se aproxima do conteúdo dos dados ao utilizar palavras dos informantes (BRAUN; CLARKE, 

2006, 2012). Um exemplo de código descritivo identificado nas entrevistas se refere à Carreira, 

representada por trechos de falas como: “Pela carreira que desenvolvi” (E2). A releitura dos 

códigos e a sua organização nas categorias temáticas resultaram na combinação de informações 

a fim de identificar a coerência dos dados e melhor compreender o tema de interesse (retenção 

de pessoas). 

Busca por temas. Esta etapa ocorreu paralelamente ao processo de codificação inicial, 

pois, na medida em que os dados revelavam insights, os códigos e as categorias temáticas foram 

revisados com o objetivo de identificar similaridades e sobreposição entre os códigos. Esta 

etapa possui um foco mais amplo, pois visa “classificar os diferentes códigos em temas 

potenciais e agrupar os códigos nos temas identificados” (BRAUN; CLARKE, 2006, p.19). A 

elaboração de um mapa temático auxiliou na compreensão das razões da permanência ou saída 

dos profissionais de TI de organizações públicas.  

Revisão de temas potenciais. Esta fase consistiu na revisão dos temas e da sua relação 

com os códigos. Nesta etapa é realizado um refinamento dos temas identificados na etapa 

anterior. Para esse processo, a pesquisadora recebeu o feedback da sua orientadora sobre revisar 

e refletir sobre a relação entre os temas e os dados, tendo em vista as evidências sobre o tema. 

Alguns temas foram incorporados a outros temas semelhantes ou descartados. Por fim, foram 

identificados três grandes temas que interagem entre si: retenção de pessoas; intenção de 

permanecer na organização; e, intenção de sair da organização. A organização dos temas 

conduziu a proposições teóricas (BRAUN; CLARKE, 2006, 2012). Esses resultados são 

apresentados com maiores detalhes nos resultados desta pesquisa. 

Definição e nomeação dos temas. Com os temas identificados, esta etapa consistiu em 

descrever as características e particularidades dos mesmos. Foram analisados os temas, as 

evidências empíricas que os apoiavam e o modo mais adequado para apresentar o fenômeno de 

estudo (retenção de pessoas). Cada tema foi descrito com base nas fontes de dados que 
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contribuíram para a compreensão de seu sentido e a construção da história sobre os dados 

(BRAUN; CLARKE, 2006, 2012). 

Após a análise dos dados, iniciou-se a elaboração do relatório final. Por meio deste, 

buscou-se conectar a informação empírica com a fundamentação teórica sobre o tema para 

responder à pergunta de pesquisa referente à etapa qualitativa desta pesquisa (BRAUN; 

CLARKE, 2006, 2012). 

 

4.4 INTERPRETAÇÃO GERAL DOS DADOS 

 

Essa etapa da pesquisa visa responder a seguinte pergunta: de que maneira os dados 

qualitativos auxiliam na explicação dos resultados quantitativos? 

As seções anteriores apresentaram, de forma separada, a análise e interpretação dos 

resultados quantitativos e qualitativos. Esta seção descreve os procedimentos para a análise e 

interpretação conjunta dos resultados de ambas as etapas a fim de responder à pergunta de 

pesquisa e os objetivos deste estudo. Em um estudo misto, a conexão interativa dos resultados 

das etapas (quantitativa e qualitativa) ocorre quando o pesquisador extrai “conclusões e 

inferências que reflitam o que foi aprendido da combinação dos resultados” das etapas do estudo 

(CRESWELL; CLARK, 2013, p.71). O objetivo da interpretação conjunta dos resultados é 

verificar de que forma os resultados qualitativos auxiliam na explicação dos resultados 

quantitativos (CRESWELL; CLARK, 2013). 

A interface dos dois conjuntos de dados resultou na proposição de um modelo da retenção 

de profissionais de TI no contexto público, tendo em vista as relações entre os fatores da 

retenção (etapa quantitativa), e as razões do indivíduo de permanecer na organização na qual 

trabalha.   
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está organizado em três seções. Na primeira seção são apresentados os dados 

referentes ao perfil dos profissionais participantes desta pesquisa. Na segunda seção são 

apresentados os resultados da etapa quantitativa. Por fim, na última seção são descritos os 

resultados referentes à etapa qualitativa da pesquisa. A discussão dos resultados de ambas as 

etapas da pesquisa é apresentada no capítulo 6 deste estudo. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA PESQUISADA 

 

A amostra é composta por 224 profissionais atuantes na área de TI de organizações 

públicas (100% públicas ou sociedades de economia mista) localizadas no estado de Santa 

Catarina. 84% são homens e 16% mulheres. A amostra é composta por profissionais que 

possuem entre 22 a 67 anos (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1 – Idade dos(as) profissionais pesquisados 

Fonte: Autora (2020) 

 

Em relação ao estado civil dos respondentes da pesquisa, 72,32% são casados(as) ou 

declaram união estável, 16,96% solteiros(as), 9,82% divorciados(as)/separados(as) e 0,89% 

viúvo(a) (TABELA 13). Grande parte dos(as) profissionais (59%) possui filhos e 41% não 

possuem filhos.  

 

Tabela 13- Estado civil dos(as) profissionais pesquisados(as) 

Estado civil Frequência Porcentagem Porcentagem acumulativa 

Solteiro(a) 38 16,96% 16,96% 

Casado(a)/União estável 162 72,32% 89,28% 

Divorciado(a)/Separado(a) 22 9,82% 99,11% 

Viúvo(a) 2 0,89% 100% 

Total 224 100% - 

  Fonte: Autora (2020) 
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A Tabela 14 demonstra a distribuição dos profissionais de TI que possuem filho(s) ou 

não, segundo o estado civil. 67,90% dos profissionais casados declaram ter filho(s), enquanto 

94,74% dos profissionais solteiros responderam que não possuem filho(s). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos profissionais com filho(s) ou não, segundo o estado civil 

Estado civil 
Filho(s) 

Total 
Sim Não 

Solteiro(a) 
5,26% 94,74% 100% 

2 36 38 

Casado(a)/União estável 
67,90% 32,10% 100% 

110 52 162 

Divorciado(a)/Separado(a) 
18,18% 81,82% 100% 

4 18 22 

Viúvo(a) 
100% 0% 100% 

2 0 2 

               Fonte: Autora (2020) 

 

Nesta pesquisa, há predominância (59,38%) de profissionais com pós-graduação 

completa. Em menor proporção estão os profissionais com graduação completa (29,91%) e pós-

graduação incompleta (10,71%). Os profissionais com pós-graduação (completa ou incompleta) 

possuem diferentes titulações, as quais são detalhadas no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Tipos de pós-graduação (completa ou incompleta) 

Fonte: Autora (2020) 

 

Do total de profissionais pesquisados (224), 199 trabalham em organizações 100% 

públicas e 25 atuam em organizações denominadas sociedades de economia mista. Grande parte 

da amostra (93%) trabalha em organizações públicas localizadas na mesorregião da Grande 

Florianópolis (GRÁFICO 3). Houve maior concentração de coleta de dados nessa região, pois 

a maioria das organizações públicas pesquisadas centraliza suas atividades/departamento de 

tecnologia da informação na capital do estado, Florianópolis. 
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Gráfico 3 - Localização das organizações públicas participantes, por mesorregião de Santa Catarina 

 Fonte: Autora (2020) 

 

Com relação ao trabalho dos profissionais, 80% dos profissionais atuam na organização 

por meio de contrato CLT (Consolidação de Leis Trabalhistas) e 20% possui de regime de 

trabalho estatutário. Grande parte da amostra pesquisada (131) possui menos de cinco anos de 

trabalho na organização (GRÁFICO 4).  

 

Gráfico 4 - Tempo de trabalho dos(as) profissionais na organização (em anos) 

   Fonte: Autora (2020) 
 

A maioria dos profissionais pesquisados (187) ocupa cargos técnicos (não gestão) e 

apenas 37 exercem cargos de gestão (TABELA 15). Na área técnica, os cargos com maior 

predominância nesta pesquisa foram: analista de sistemas/TI, analista de suporte técnico, 
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analista de projetos, analista de banco de dados e técnico em TI. Já os cargos de gestão, 

destacaram-se: gerente de projetos e coordenador de TI. 

 
Tabela 15 - Cargos e seus respectivos números de respondentes 

GESTÃO NÃO GESTÃO 

Cargo Nº  Cargo Nº  

Gerente de projetos 10 Analista de sistemas ou de TI 97 

Coordenador de TI 14 Analista de suporte 20 

Gerente de TI 5 Analista de projetos 17 

Supervisor de TI ou de informática 5 Técnico em TI 13 

CEO 1 Analista de banco de dados 11 

Chefe de divisão ou de TI 1 Assistente de suporte técnico 9 

Secretário de TIC 1 Técnico de infraestrutura 6 

 

Analista de infraestrutura 4 

Analista de segurança da informação 2 

Analista (design) 2 

Desenvolvedor 2 

Analista de informática 1 

Analista de testes 1 

Consultoria de TI 1 

Engenheiro de TI 1 

224 respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

  

Por fim, em geral, os(as) profissionais pesquisados possuem salário bruto com valor 

superior a R$ 7.000, independente se o cargo é de gestão ou não (GRÁFICO 5). 

 

Gráfico 5 - Distribuição da amostra por faixa salarial 

    Fonte: Autora (2020) 

 

Em suma, a amostra desta pesquisa é composta por profissionais homens (84%) e 
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Catarina. Em sua maioria, são profissionais com idade entre 31 a 40 anos; casados(as) ou 

declaram união estável (73,32%); com ou sem filhos (59% e 41%, respectivamente). Grande 

parte dos participantes desta pesquisa possui pós-graduação completa. Com relação ao trabalho, 

a maioria dos(as) profissionais (89%) trabalha na área de TI de organizações 100% públicas e 

11% em sociedades de economia mista localizadas na mesorregião da Grande Florianópolis. 

São profissionais com regime de contrato celetista (80%) ou estatutário (20%); em sua maioria, 

possui menos de cinco anos de trabalho na organização; ocupa cargos técnicos (83%) e cargos 

de gestão (17%). Por fim, em geral, são profissionais que possuem salário com valor superior 

a R$ 7.000. 

 

5.2 RESULTADOS DA ETAPA QUANTITATIVA DA PESQUISA  

 

Nesta seção são apresentados os resultados e a avaliação das hipóteses a fim de alcançar 

os objetivos geral e específicos desta pesquisa, os quais estão voltados para a verificação das 

relações dos determinantes individuais, ocupacionais e organizacionais com a retenção de 

profissionais de TI. 

A apresentação dos resultados segue a lógica do modelo conceitual proposto nesta 

pesquisa, conforme apresentado na Figura 7 (Capítulo 3 – seção 3.2 – Hipóteses de pesquisa e 

modelo conceitual). Primeiramente, são descritos os resultados sobre a relação da variável 

satisfação com burnout e percepção de oportunidades de aprendizagem, respectivamente. Em 

seguida, são apresentados os resultados sobre a relação entre os determinantes (individuais, 

ocupacionais e organizacionais) com a intenção de permanecer e a intenção de sair, 

respectivamente. Por fim, são descritos os resultados sobre a relação dos determinantes 

(individuais, ocupacionais e organizacionais) com a retenção de pessoas. 

É importante ponderar que, para melhor compreender os resultados das hipóteses testadas 

neste estudo, buscou-se verificar as relações empíricas de forma geral, ou seja, considerando 

empresas 100% públicas e S.E.M. conjuntamente, e de forma individual, ou seja, por tipo de 

empresa pública (100% pública ou S.E.M.). Para isso, foi verificado se o tamanho da amostra 

deste estudo é representativo/adequado, pois essa informação “pode impactar o teste estatístico, 

tornando-o insensível (com amostras pequenas) e exageradamente sensível (com amostras 

muito grandes)” (HAIR Jr. et al., 2005, p. 30).  

O cálculo amostral é relevante para estudos quantitativos, pois estima o número 

necessário de participantes para se obter dados válidos, ou seja, que estão estejam o mais 
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próximo da realidade do contexto investigado. O cálculo amostral foi realizado por meio da 

fórmula proposta por Fávero et al. (2009):  

n = (z2 x p x q) / e2  n = (1,962 x 0,25) / (0,1)2  n = 96,04 

sendo,  

n = amostra ideal 

z = abscissa da distribuição normal padrão (fixado um nível de confiança - para 95%, 1,96)  

p = estimativa da proporção que se deseja encontrar no cálculo 

q = 1 - p 

e = erro amostral (máximo de 10%) 

Em geral, o valor de p x q é 0,25, visto que quando duas probabilidades assumem valores 

iguais a 0,5 seu produto é maximizado. Assim, o dimensionamento amostral é elevado 

(FÁVERO; BELFIORE; SILVA; CHAN, 2009). O cálculo realizado indica que a amostra ideal 

para se obter um nível de confiança de 95% e margem de erro de 10% é de aproximadamente 

97 indivíduos.  

Para a realização das análises individuais, a amostra foi segmentada em duas amostras: 

(1) amostra composta somente pelos 25 respondentes das S.E.M. e (2) amostra composta apenas 

pelos 199 respondentes que trabalham em organizações 100% públicas. Devido ao tamanho 

amostral adequado ser de 97 respondentes, não foi possível segmentar os resultados por tipo de 

organização pública (S.E.M. e 100% pública), de modo que os resultados apresentados a seguir 

se referem ao total das organizações como uma amostra única. Vale ponderar que a 

segmentação por tipo de regime de trabalho (estatutário e celetista) também não foi possível 

devido ao tamanho da amostra segmentada (45 profissionais de TI estatutários e 179 

profissionais de TI celetistas). 

 

5.2.1 Análise da relação de burnout (determinante ocupacional) e percepção de 

oportunidades de aprendizagem (determinante organizacional) com satisfação no 

trabalho 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se burnout e percepção de 

oportunidades de aprendizagem influenciam a satisfação no trabalho. 
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H1a. Quanto menor o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior 

será seu nível de satisfação no trabalho. 

Esta hipótese visa testar a relação entre burnout e satisfação no trabalho, conforme 

representado na Figura 26.  

 

Figura 26 - Representação gráfica da H1a 

  
 

 

     Fonte: Autora (2020) 

 

Para verificar esta hipótese foi utilizado o teste não paramétrico de correlação de 

Spearman (ρ), uma vez que os dados analisados não atenderam aos pressupostos da 

normalidade e ambas as variáveis são contínuas. As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

O teste de correlação de Spearman tem variação de 0 (não existe relação entre as 

variáveis) a 1 (existe uma relação perfeita entre as variáveis) (SMAILES; MCGRANE, 2002; 

DANCEY; REIDY, 2013). Seu objetivo é verificar se as variáveis analisadas estão 

correlacionadas (H1) ou não (H0). Os resultados demonstram que existe correlação negativa 

baixa18 (ρ = - 0,297; p = 0,000) entre burnout e satisfação no trabalho. Esse resultado indica 

que quanto menor o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior o seu 

nível de satisfação no trabalho. Por meio da Figura 27 pode-se observar a correlação negativa 

entre as variáveis analisadas. Os resultados encontrados apresentam evidências que confirmam 

a H1a. 

 

                                                

18 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al. (2005): 

[±1,00] = Correlação perfeita  

] ± 0,80; ± 1,00] = Correlação muito alta 

] ± 0,60; ± 0,80] = Correlação alta  

] ± 0,40; ± 0,60] = Correlação moderada 

] ± 0,20; ± 0,40] = Correlação baixa 

] ± 0,00; ± 0,20] = Correlação muito baixa 

[0,00] = Não há correlação 
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Figura 27 - Dispersão dos valores de burnout em relação à satisfação no trabalho 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de burnout, verificou-se que apenas exaustão emocional 

apresentou correlação (negativa baixa19) com satisfação no trabalho, o que indica que quanto 

mais os(as) profissionais se sentem pressionados (física e emocionalmente), menor a sua 

satisfação com o trabalho (TABELA 16). 

 

Tabela 16 - Correlação entre burnout e satisfação no trabalho 

Dimensões de Burnout  Satisfação no trabalho  

Exaustão emocional 
Coeficiente de correlação - 0,367 

Sig. 0,000 

Desligamento do trabalho 
Coeficiente de correlação 0,033 

Sig.  0,311 

     Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H1b. Os profissionais de TI (homens e mulheres) que percebem oportunidades de 

aprendizagem no seu trabalho são mais satisfeitos. 

Esta hipótese visa testar a relação entre percepção de oportunidades de aprendizagem 

(POA) e satisfação no trabalho, conforme representado na Figura 28.  

 

Figura 28 - Representação gráfica da H1b 

  

 

 
  Fonte: Autora (2020) 
 

                                                

19 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

+ 
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Para testar esta hipótese foi utilizado o teste não paramétrico de correlação de Spearman 

(ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva alta20 (ρ = 0,620; p = 

0,000) entre percepção de oportunidades de aprendizagem e satisfação no trabalho. Ou seja, 

quanto mais os profissionais de TI (homens e mulheres) percebem oportunidades para aprender 

no seu trabalho, mais satisfeitos estarão com o seu trabalho. Por meio da Figura 29 pode-se 

observar a correlação positiva entre as variáveis analisadas. Os resultados encontrados 

confirmam H1b. 

  

Figura 29 - Dispersão dos valores de POA em relação à satisfação no trabalho 

 
  Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

5.2.2 Análise das relações entre os determinantes individuais e a intenção de permanecer 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes individuais 

influenciam a intenção dos profissionais de TI (homens e mulheres) de permanecer nas 

organizações públicas pesquisadas. 

  

 

H2a. Estado civil (casado/a): Profissionais de TI (homens e mulheres) casados têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

                                                

20 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Essa hipótese visa testar a relação entre estado civil e intenção de permanecer, conforme 

demonstra a Figura 30. 

 

Figura 30 - Representação gráfica de H2a 

 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A partir dos dados referentes ao estado civil dos(as) profissionais de TI (ver TABELA 13 

– p.116), foi criada uma nova variável para estado civil com o objetivo de agrupar os dados em 

duas categorias (1 – profissionais casados(as)/união estável; 2 – profissionais com outro estado 

civil). Esse novo agrupamento foi realizado, pois o foco da H2a é verificar a diferença entre 

profissionais de TI (homens e mulheres) casados ou que declaram união estável e os 

profissionais (homens e mulheres) com outro estado civil diferente de casado. 

Com a criação da nova variável para estado civil, foi realizado o teste estatístico não 

paramétrico Mann-Whitney (U) com o objetivo de testar se existem diferenças significativas 

entre os dois grupos amostrais independentes (1 – profissionais casados(as)/união estável; 2 – 

profissionais com outro estado civil). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore da intenção dos(as) profissionais casados(as) de permanecer 

nas organizações públicas pesquisadas e μ2 representa o escore da intenção dos(as) profissionais 

com outro estado civil de permanecer nas organizações públicas. Para que exista diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, o valor de significância deve ser p < 0,05. Os 

resultados encontrados (p = 0,014) indicam que há diferença estatisticamente significativa entre 

os dois grupos amostrais com relação à intenção de permanecer na organização. Portanto, 

aceita-se H2a de que profissionais de TI casados(as) demonstram maior intenção de permanecer 

em organizações públicas do que profissionais com outro estado civil. 

Por meio da Tabela 17 é possível observar a diferença entre os grupos amostrais quanto 

aos postos médios e a soma dos mesmos para a intenção de permanecer dos profissionais. Caso 

não houvesse diferença entre os grupos, o posto médio e a soma dos mesmos seriam iguais 

(FIELD, 2009). 

 

 

 

 

 

Estado civil (casado/a) Intenção de permanecer 
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Tabela 17 - Posto dos escores da variável estado civil em relação à intenção de permanecer 

 
Estado civil N 

Posto médio 

dos escores
21

 

Soma total dos 

postos
22

 

Intenção de permanecer 
1 - Casado(a)/União estável 162 117,42 19022 

2 - Outro estado civil 62 99,65 6178 

 Total 224 - - 

 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

  

H2b. Idade (mais velho): Profissionais de TI (homens e mulheres) mais velhos têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre idade e intenção de permanecer, conforme 

representa a Figura 31. 

 

Figura 31 - Representação gráfica de H2b 

 

 
     Fonte: Autora (2020) 

 

Para testar esta hipótese foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de Spearman (ρ). 

As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Os resultados demonstraram que existe correlação positiva 

baixa23 (ρ = 0,379; p = 0,000) entre idade e intenção de permanecer. Ou seja, quanto maior a 

idade dos(as) profissionais de TI, maior a sua intenção de permanecer na organização pública 

na qual trabalha. Por meio da Figura 32 pode-se observar a correlação positiva entre as variáveis 

analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que confirmam a H2b. 

 

                                                

21 Posto (classificação) médio dos dados do grupo (FIELD, 2009). 
22 Soma total dos postos dos escores = N(do grupo) x Posto médio (do grupo) (FIELD, 2009). 
23 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Figura 32 - Dispersão dos valores de idade em relação à intenção de permanecer 

 
Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H2c. Sexo (mulheres): Profissionais de TI mulheres têm maior intenção de permanecer nas 

organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre sexo e intenção de permanecer, conforme 

demonstra a Figura 33. 

 

Figura 33 - Representação gráfica de H2c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste estatístico não paramétrico mais apropriado para testar esta hipótese de pesquisa 

é o teste de Mann-Whitney (U). Este teste foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – mulheres; 2 – homens). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore da intenção das profissionais de TI de permanecer em 

organizações públicas e μ2 representa o escore da intenção dos profissionais de TI de 

permanecer em organizações públicas. Considerando que p < 0,05, constatou-se uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,017) entre o escore da intenção de permanecer de 

profissionais de TI homens e mulheres. Por meio da Tabela 18 é possível verificar a diferença 

entre os grupos quanto aos postos médios e a soma dos mesmos para a intenção de permanecer 

dos(as) profissionais. Portanto, aceita-se H2c. 

 

Sexo (mulheres) 
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Tabela 18 - Posto dos escores da variável sexo em relação à intenção de permanecer 

 
Sexo N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Intenção de permanecer 
1 - Mulheres 37 132,41 4899 

2 - Homens 187 108,56 20301 

 Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H2d. Escolaridade (maior): Profissionais de TI (homens e mulheres) com maior nível de 

escolaridade têm maior intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre escolaridade e intenção de permanecer, conforme 

demonstra a Figura 34. 

 

Figura 34 - Representação gráfica de H2d 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

A partir dos dados referentes ao nível de escolaridade dos(as) profissionais 

pesquisados(as) (TABELA 19), foi criada uma nova variável com o objetivo de agrupar esses 

dados em duas categorias (1 – profissionais com pós-graduação completa ou incompleta; 2 – 

profissionais com graduação completa).  

 

Tabela 19 - Nível de escolaridade dos(as) profissionais pesquisados(as) 

Nível de escolaridade Frequência Porcentagem Frequência acumulada 

Graduação (completa) 67 29,91% 29,91% 

Pós-graduação (incompleta) 24 10,71% 40,62% 

Pós-graduação (completa) 133 59,38% 100% 

Total 224 100%  

Fonte: Autora (2020) 

 

Com a criação da nova variável para nível de escolaridade, foi realizado o teste estatístico 

não paramétrico de Mann-Whitney (U) para comparar os dois grupos de amostrais 

independentes. Assim, as hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

As evidências deste estudo rejeitam a H2d, pois não foi identificada diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,400) entre o nível de escolaridade dos profissionais de TI 

(homens e mulheres) e a sua intenção de permanecer nas organizações públicas pesquisadas.  
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Estado civil (casado/a) 
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H2e. Filho(s): Profissionais de TI (homens e mulheres) que possuem filho(s) têm maior 

intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre filhos e intenção de permanecer, conforme 

demonstra a Figura 35. 

 

Figura 35 - Representação gráfica de H2e 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois 

grupos de amostras independentes (1 – profissionais que possuem filho(s); 2 – profissionais que 

não possuem filho(s)) em relação à intenção de permanecer em organizações públicas. Assim, 

as hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore da intenção de permanecer de profissionais de TI com filho(s) 

e μ2 representa o escore da intenção de permanecer de profissionais de TI que não possuem 

filho(s). Por meio dos resultados do teste de Mann-Whitney e da estatística apresentada por 

meio da Tabela 20, verificou-se que há diferença estatisticamente significativa (p = 0,000) da 

intenção de permanecer entre os grupos amostrais. Portanto, aceita-se H2d. 

 

Tabela 20 - Posto dos escores da variável filho(s) em relação à intenção de permanecer 

 Filho(s) N Posto médio dos escores Soma total dos postos 

Intenção de permanecer 
1 - Sim 132 128,08 16907 

2 - Não 92 90,14 8293 

 Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

5.2.3 Análise das relações entre determinantes ocupacionais e intenção de permanecer 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes ocupacionais 

influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer nas organizações públicas 

pesquisadas  

 

 

 

Filho(s) (sim) 
 

Intenção de permanecer 
+ + 
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H3a. Salário: Quanto maior a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre salário e intenção de permanecer, conforme 

representado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Representação gráfica de H3a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Foi aplicado o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis (H) para testar se existe 

diferença entre mais de dois grupos amostrais (seis faixas salariais) em relação à intenção 

dos(as) profissionais de TI de permanecer nas organizações públicas.  

No teste de Kruskal-Wallis, para haver diferença significativa o valor de p precisa ser 

menor que 0,05. Os resultados encontrados demonstram que há diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,001) entre as faixas salariais nas quais os(as) profissionais se enquadram e 

a sua propensão de permanecer na organização pública na qual trabalham. Portanto, H3a é 

confirmada. 

 

H3b. Satisfação no trabalho: Quanto maior o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre satisfação no trabalho e intenção de permanecer, 

conforme representado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Representação gráfica de H3b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para testar esta hipótese foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de 

Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva moderada24 (ρ = 

                                                

24 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Satisfação no trabalho 

 
Intenção de permanecer 

+ 

Salário 

 

Intenção de permanecer 
+ 



135 

0,530; p = 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto maior o nível de 

satisfação dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior a sua intenção de permanecer 

nas organizações públicas pesquisadas. Por meio da Figura 38 pode-se observar a correlação 

positiva entre as variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que 

confirmam H3b. 

 
Figura 38 - Dispersão dos valores de satisfação no trabalho em relação à intenção de permanecer 

 
   Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de satisfação no trabalho, verificou-se que satisfação com a 

natureza do trabalho e as promoções apresentaram correlação positiva moderada25 com intenção 

de permanecer na organização. Já satisfação com os colegas, o salário e a chefia apresentaram 

correlação positiva baixa com intenção de permanecer (TABELA 21). 

 
Tabela 21 - Correlação entre as dimensões da satisfação no trabalho e intenção de permanecer 

Dimensões da Satisfação no trabalho  Intenção de permanecer 

Satisfação com colegas 
Coeficiente de correlação 0,266 

Sig. 0,000 

Satisfação com o salário 
Coeficiente de correlação 0,393 

Sig.  0,000 

Satisfação com a chefia 
Coeficiente de correlação 0,236 

Sig.  0,000 

Satisfação com a natureza do trabalho 
Coeficiente de correlação 0,469 

Sig.  0,000 

Satisfação com as promoções 
Coeficiente de correlação 0,449 

Sig.  0,000 

      Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

 

                                                

25 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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H3c. Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

menor a sua intenção de permanecer nas organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre burnout e intenção de permanecer, conforme 

representado na Figura 39. 

Figura 39 - Representação gráfica de H3c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para verificar a correlação entre as variáveis burnout e intenção de permanecer foi 

utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de 

teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva fraca26 (ρ = - 0,259; 

p = 0,000) entre as variáveis. Ou seja, quanto mais elevado o nível de burnout dos(as) 

profissionais de TI, menor a sua intenção de permanecer na organização pública na qual 

trabalham. Por meio da Figura 40 pode-se observar a correlação negativa entre as variáveis 

analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que confirmam a H1b. 

 

Figura 40 - Dispersão dos valores de satisfação no trabalho em relação à intenção de permanecer 

 
     Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

                                                

26 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Ao analisar as dimensões de burnout, verificou-se que apenas exaustão emocional 

apresentou correlação (negativa baixa27) com intenção de permanecer, o que indica que quanto 

mais os(as) profissionais se sentem pressionados (física e emocionalmente), menor a sua 

intenção de continuar trabalhando na organização (TABELA 22). 

 

Tabela 22 - Correlação entre as dimensões da satisfação no trabalho e intenção de permanecer 

Dimensões da Satisfação no trabalho  Intenção de permanecer 

Exaustão emocional 
Coeficiente de correlação - 0,277 

Sig. 0,000 

Desligamento do trabalho 
Coeficiente de correlação - 0,072 

Sig.  0,285 

     Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

5.2.4 Análise das relações entre determinantes organizacionais e intenção de permanecer 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes 

organizacionais influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer nas 

organizações públicas pesquisadas.  

 

H4a. Percepção de oportunidades de aprendizagem: Profissionais de TI (homens e mulheres) 

que percebem oportunidades para aprender têm maior intenção de permanecer nas 

organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre percepção de oportunidades de aprendizagem e 

intenção de permanecer, conforme representado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Representação gráfica de H4a 

 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para testar esta hipótese foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de Spearman (ρ). 

As hipóteses de teste são: 

 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

                                                

27 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva fraca28 (ρ = 0,360; p 

= 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto mais os(as) profissionais de TI 

percebem oportunidades de aprender no seu trabalho, maior a sua intenção de permanecer na 

organização na qual trabalham. Por meio da Figura 42 pode-se observar a correlação positiva 

entre as variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que confirmam H4a. 

Figura 42 - Dispersão dos valores de POA e intenção de permanecer na organização 

 
  Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H4b. Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e 

mulheres) têm com as organizações públicas está relacionado com a sua intenção de 

permanecer nessas organizações. 

Essa hipótese visa testar a relação entre regime de trabalho e intenção de permanecer, 

conforme representado na Figura 43. 

  

Figura 43 - Representação gráfica de H4b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais estatutários; 2 – profissionais celetistas) em relação à intenção 

de permanecer nas organizações públicas pesquisadas. As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

                                                

28  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Regime de trabalho Intenção de permanecer 
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Verificou-se que não há diferença estatisticamente significativa (p = 0,308) entre os 

escores da intenção de permanecer de profissionais de TI estatutários e celetistas. Portanto, 

rejeita-se H4b. 

  

H4c. Benefícios: Quanto mais benefícios os profissionais de TI (homens e mulheres) recebem 

da organização, maior a sua intenção de permanecer na mesma. 

Essa hipótese visa testar a relação entre benefícios e intenção de permanecer, conforme 

representado na Figura 44. 

 

Figura 44 - Representação gráfica de H4c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais que recebem benefícios; 2 – profissionais que não recebem 

benefícios) em relação à intenção de permanecer em organizações públicas pesquisadas. As 

hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore da intenção de permanecer de profissionais de TI que 

recebem benefícios e μ2 representa o escore da intenção de permanecer de profissionais de TI 

que não recebem benefícios. Constatou-se que não há diferença estatisticamente significativa 

(p = 0,310) entre o escore da intenção de permanecer dos(a) profissionais com benefícios e 

aqueles que não declaram não receber benefícios da sua organização. Portanto, rejeita-se H4c. 

  

5.2.5 Análise das relações entre outros determinantes e intenção de permanecer 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes 

organizacionais influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de permanecer nas 

organizações públicas.  

 

 

Benefícios Intenção de permanecer 
+ + 
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H5a. Normas subjetivas: Quanto mais positiva for a opinião das pessoas consideradas 

importantes para os profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência 

na organização, maior a sua intenção de permanecer nesta. 

Essa hipótese visa testar a relação entre normas subjetivas e intenção de permanecer, 

conforme representado na Figura 45. 

Figura 45 - Representação gráfica de H5a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

Para verificar a correlação entre as variáveis normas subjetivas e intenção de permanecer 

foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de 

teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva fraca29 (ρ = 0,396; p 

= 0,000) entre as variáveis analisadas. A partir deste resultado, confirma-se H6a a opinião das 

pessoas (consideradas importantes para os(as) profissionais de TI) em relação à sua 

permanência na organização influencia a intenção dos(as) mesmos(as) em permanecer na 

organização. Por meio da Figura 46 pode-se observar a correlação positiva entre as variáveis 

analisadas. 

 

                                                

29  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Normas subjetivas Intenção de permanecer 
+ + 
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Figura 46 - Dispersão dos valores de normas subjetivas em relação à intenção de permanecer 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H5b. Controle comportamental percebido: Quanto maior o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

maior a sua intenção de permanecer nesta. 

Essa hipótese visa testar a relação entre controle comportamental percebido e intenção de 

permanecer, conforme representado na Figura 47. 

 

Figura 47 - Representação gráfica de H5b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

Foi utilizado o teste de Spearman (ρ) para verificar a correlação entre as variáveis controle 

comportamental percebido e intenção de permanecer. Assim, as hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Não foi verificada correlação estatisticamente significativa (p 

= 0,291) entre a percepção dos(as) profissionais sobre o seu controle em permanecer na 

organização e a sua intenção de permanecer na organização em que trabalham. Portanto, rejeita-

se H6b.  

 

Controle comportamental percebido Intenção de permanecer 
+ + 
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5.2.6 Análise das relações entre determinantes individuais e intenção de sair 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes 

organizacionais influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de sair das organizações 

públicas.  

 

H6a. Estado civil (solteiro(a)): Profissionais de TI (homens e mulheres) solteiros têm maior 

intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre estado civil e intenção de sair, conforme 

representado na Figura 48. 

 

Figura 48 - Representação gráfica de H6a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

A partir dos dados referentes ao estado civil dos(as) profissionais de TI (ver TABELA 13 

– p.116) foi criada uma nova variável para estado civil com o objetivo de agrupar os dados em 

duas categorias (1 – solteiro(a); 2 - outro estado civil). Esse novo agrupamento dos dados foi 

realizado, pois o foco da H6a é a diferença entre os profissionais de TI (homens e mulheres) 

solteiros e os profissionais (homens e mulheres) de TI com outro estado civil. 

Com a criação da nova variável para estado civil, foi realizado o teste estatístico Mann-

Whitney (U) com o objetivo de testar se existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois grupos (1 – solteiro(a); 2 - outro estado civil). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da intenção dos(as) profissionais solteiros(as) de sair 

da organização na qual trabalham e μ2 representa o escore médio da intenção dos(as) 

profissionais com outro estado civil de sair da organização na qual trabalham. Considerando p 

< 0,05, os resultados encontrados demonstram que há diferença estatisticamente significativa 

(p = 0,001) entre os grupos amostrais com relação à intenção de sair das organizações públicas 

pesquisadas. Por meio da Tabela 23 é possível verificar a diferença entre os grupos quanto aos 

postos médios e a soma dos mesmos para a intenção de permanecer dos(as) profissionais. 

Portanto, aceita-se H6a. 

 

Estado civil (solteiro/a) Intenção de sair 
+ + 
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Tabela 23 - Posto dos escores da variável estado civil em relação à intenção de sair 

 Estado civil N Posto médio dos escores Soma total dos postos 

Intenção de sair 
1 - Solteiro(a) 38 142,00 5396 

2 - Outro estado civil 186 106,47 19804 

 Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

  

H6b. Idade (mais novo): Quanto menor a idade dos(as) profissionais de TI, maior a sua 

intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre idade e intenção de sair, conforme representado 

na Figura 49. 

 

Figura 49 - Representação gráfica de H6b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para testar esta hipótese foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de 

Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva alta30 (ρ = 0,620; p = 

0,000) entre as variáveis analisadas. Ou seja, quanto mais jovens os profissionais de TI (homens 

e mulheres), maior a intenção de sair das organizações públicas pesquisadas. Por meio da Figura 

50 pode-se observar a correlação positiva entre as variáveis. O resultado encontrado apresenta 

evidências que confirmam a H6b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

30  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Idade (menor) Intenção de sair 
+ + 
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Figura 50 - Dispersão dos valores de idade em relação à intenção de sair 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H6c. Sexo (homens): Profissionais de TI homens têm maior intenção de sair das 

organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre sexo e intenção de sair, conforme representado 

na Figura 51. 

 

Figura 51 - Representação gráfica de H6c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste estatístico não paramétrico mais apropriado para testar esta hipótese de pesquisa 

é o teste de Mann-Whitney (U). Este teste é utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – homens; 2 – mulheres). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da intenção de profissionais de TI homens de sair das 

organizações públicas e μ2 representa o escore médio da intenção de profissionais de TI 

mulheres de sair das organizações públicas. Considerando que p < 0,05, foi verificada diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,017) entre a intenção de sair de profissionais de TI homens 

e mulheres. Por meio da estatística descritiva (TABELA 24) é possível verificar a diferença nos 

escores de intenção de sair entre os grupos. Os resultados encontrados apoiam H6c de que 

profissionais de TI homens demonstram maior intenção de sair das organizações públicas do 

que os profissionais de TI mulheres.  

Sexo (homens) Intenção de sair 
+ + 
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Tabela 24 - Posto dos escores da variável sexo em relação à intenção de sair 

 
Sexo N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Intenção de sair 
1 – Homens 187 116,45 21775,50 

2 – Mulheres 37 92,55 3424,50 

 Total 224 - - 

     Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H6d. Escolaridade (menor): Profissionais de TI (homens e mulheres) com menor nível de 

escolaridade têm maior intenção de sair das organizações públicas. 

A partir dos dados referentes ao nível de escolaridade dos(as) profissionais 

pesquisados(as) (ver TABELA 19 – p.130) foi criada uma nova variável com o objetivo de 

agrupar esses dados em duas categorias (1 – profissionais com pós-graduação completa ou 

incompleta; 2 – profissionais com graduação completa).  

Com a criação da nova variável para nível de escolaridade, foi realizado o teste estatístico 

não paramétrico de Mann-Whitney (U) para comparar os dois grupos de amostrais 

independentes. As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da intenção de profissionais de TI com graduação de 

sair de organizações públicas e μ2 representa o escore médio da intenção de profissionais de TI 

com pós-graduação de sair das organizações públicas. As evidências deste estudo rejeitam a 

H6d, pois não foi identificada diferença estatisticamente significativa (p = 0,321) entre o nível 

de escolaridade dos profissionais de TI (homens e mulheres) e a sua intenção de sair das 

organizações públicas pesquisadas.  

 

H6e. Filho(s): Profissionais de TI (homens e mulheres) que não possuem filho(s) têm maior 

intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre filho(s) e intenção de sair, conforme representado 

na Figura 52. 

 
Figura 52 - Representação gráfica de H6e 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

O teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois 

grupos de amostras independentes (1 – profissionais sem filho(s); 2 – profissionais com filho(s)) 

em relação à intenção de sair das organizações públicas pesquisadas. As hipóteses de teste são: 

Filho(s) (não) Intenção de sair 
+ + 
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H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da intenção de sair de profissionais de TI que não 

possuem filho(s) e μ2 representa o escore médio da intenção de sair de profissionais de TI com 

filho(s). Considerando p < 0,05, os resultados encontrados demonstram que há diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,000) entre os grupos amostrais com relação à intenção de 

sair das organizações públicas pesquisadas. Por meio da Tabela 25 é possível verificar a 

diferença entre os grupos quanto aos postos médios e a soma dos mesmos para a intenção de 

permanecer dos(as) profissionais. Portanto, aceita-se H6e. 

 

Tabela 25 - Posto dos escores da variável filho(s) em relação à intenção de sair 

 
Filho(s) N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Intenção de sair 
1 - Não 92 136,40 12548,50 

2 - Sim 132 95,84 12651,50 

 Total 224 - - 

   Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

5.2.7 Análise das relações entre determinantes ocupacionais e intenção de sair 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes ocupacionais 

influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de sair das organizações públicas 

pesquisadas.  

 

H7a. Salário: Quanto menor a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre salário e intenção de sair, conforme representado 

na Figura 53. 

 

Figura 53 - Representação gráfica de H7a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

Foi aplicado o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis (H) para testar se 

existem diferenças entre mais de dois grupos amostrais (seis faixas salariais) em relação à 

intenção dos(as) profissionais de TI de sair das organizações públicas pesquisadas. 

Salário Intenção de sair 
+ - 
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Considerando p < 0,05, os resultados encontrados demonstram que há diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,000) entre a faixa salarial na qual os(as) profissionais 

pesquisados(as) se enquadram e a sua intenção de sair da organização pública na qual 

trabalham. Portanto, aceita-se H7a. 

 

H7b. Satisfação no trabalho: Quanto menor o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre satisfação no trabalho e intenção de sair, conforme 

representado na Figura 54. 

 

Figura 54 - Representação gráfica de H7b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para verificar a correlação entre as variáveis satisfação no trabalho e intenção de sair foi 

utilizado o teste não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação negativa moderada31 (ρ = - 

0,492; p = 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto menor o nível de 

satisfação dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior a sua intenção de sair das 

organizações públicas pesquisadas. Por meio da Figura 55 pode-se observar a correlação 

negativa entre as variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que 

confirmam H7b. 

 

                                                

31  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Satisfação no trabalho Intenção de sair 
+ - 
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Figura 55 - Dispersão dos valores de satisfação no trabalho em relação à intenção de sair 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de satisfação no trabalho, verificou-se que satisfação com a 

natureza do trabalho e as promoções apresentaram correlação negativa moderada32 com intenção 

de sair da organização. Já satisfação com os colegas e com o salário apresentaram correlação 

negativa baixa33, e satisfação com a chefia apresentou correlação negativa muito baixa34 com 

intenção de sair (TABELA 26). 

  

Tabela 26 - Correlação entre as dimensões da satisfação no trabalho e intenção de sair 

Dimensões da Satisfação no Trabalho  Intenção de sair 

Satisfação com colegas 
Coeficiente de correlação - 0,240 

Sig. 0,000 

Satisfação com o salário 
Coeficiente de correlação - 0,387 

Sig.  0,000 

Satisfação com a chefia 
Coeficiente de correlação - 0,184 

Sig.  0,006 

Satisfação com a natureza do trabalho 
Coeficiente de correlação - 0,436 

Sig.  0,000 

Satisfação com as promoções 
Coeficiente de correlação - 0,465 

Sig.  0,000 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

H7c. Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a sua intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre burnout e intenção de sair, conforme representado 

na Figura 56. 

 

                                                

32 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
33 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
34 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Figura 56 - Representação gráfica de H7c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para verificar a correlação entre as variáveis burnout e intenção de sair foi utilizado o 

teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Os resultados demonstram que existe correlação positiva 

baixa35 (ρ = 0,332; p = 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto maior o 

nível de burnout dos(as) profissionais pesquisados(as), maior a sua intenção de sair das 

organizações públicas. Por meio da Figura 57 pode-se observar a correlação positiva entre as 

variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências que confirmam H7c.  

 

Figura 57 - Dispersão dos valores de burnout em relação à intenção de sair da organização 

 
Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de burnout, verificou-se que exaustão emocional e desligamento 

do trabalho apresentaram correlação positiva baixa36 e muito baixa37, respectivamente, com 

intenção de sair da organização (TABELA 27). 

 

                                                

35  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
36 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
37 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Burnout Intenção de sair 
- + 
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Tabela 27 - Correlação entre as dimensões de burnout e intenção de sair 

Dimensões de Burnout  Intenção de sair 

Exaustão emocional 
Coeficiente de correlação 0,319 

Sig. 0,000 

Desligamento do trabalho 
Coeficiente de correlação 0,179 

Sig.  0,003 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

5.2.8 Análise das relações entre determinantes organizacionais e intenção de sair 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes 

organizacionais influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de sair das organizações 

públicas pesquisadas.  

 

H8a.  Percepção de oportunidades de aprendizagem: Profissionais de TI (homens e mulheres) 

que percebem oportunidades para aprender têm menor intenção de sair das organizações 

públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre percepção de oportunidades de aprendizagem e 

intenção de sair, conforme representado na Figura 58. 

 

Figura 58 - Representação gráfica de H8a 

 
 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para testar esta hipótese foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de 

Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Os resultados demonstram que existe correlação positiva 

baixa38 (ρ = 0,352; p = 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto mais os(as) 

profissionais pesquisados(as) percebem oportunidades de aprender no seu trabalho, menor a 

sua intenção de sair das organizações públicas. Por meio da Figura 59 pode-se observar a 

correlação positiva entre as variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências 

que confirmam a H8a. 

                                                

38  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Percepção de oportunidades de 

aprendizagem 
Intenção de sair 

- - 
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Figura 59 - Dispersão dos valores de POA em relação à intenção de sair da organização 

 
Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H8b. Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e 

mulheres) têm com as organizações públicas está relacionado com a sua intenção de sair das 

organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre regime de trabalho e intenção de sair, conforme 

representado na Figura 60. 

 

Figura 60 - Representação gráfica de H8b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

O teste de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais estatutários; 2 – profissionais celetistas) em relação à intenção 

de sair de organizações públicas localizadas em Santa Catarina. As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Considerando p < 0,05, os resultados encontrados demonstram que não há diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,437) entre os escores da intenção de sair de profissionais 

de TI estatutários e celetistas. Portanto, rejeita-se H8b. 

 

 

 

Regime de trabalho Intenção de sair 
+ + 
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H8c. Benefícios: Os profissionais de TI (homens e mulheres) que recebem benefícios da 

organização possuem menor intenção de sair das organizações públicas. 

Essa hipótese visa testar a relação entre benefícios e intenção de sair, conforme 

representado na Figura 61. 

 

Figura 61 - Representação gráfica de H8c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais que recebem benefícios; 2 – profissionais que não recebem 

benefícios) em relação à intenção de sair de organizações públicas. As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Considerando p < 0,05, constatou-se que não há diferença estatisticamente significativa 

(p = 0,432) entre o escore médio da intenção de sair dos(as) profissionais com benefícios e 

aqueles que declaram não receber benefícios da sua organização. Portanto, rejeita-se H8c. 

 

5.2.9 Análise das relações entre outros determinantes e intenção de sair 

 

Por meio das hipóteses de pesquisa a seguir é verificado se os determinantes cognitivos 

influenciam a intenção dos(as) profissionais de TI de sair das organizações públicas 

pesquisadas.  

 

H9a. Normas subjetivas: Quanto mais as pessoas consideradas importantes para os 

profissionais de TI (homens e mulheres) desaprovam a sua permanência na organização, 

maior a sua intenção de sair desta. 

Essa hipótese visa testar a relação entre normas subjetivas e intenção de sair, conforme 

representado na Figura 62. 

 

Figura 62 - Representação gráfica de H9a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Normas subjetivas Intenção de sair 
+ + 

Benefícios Intenção de sair 
+ - 
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Para verificar a correlação entre as variáveis normas subjetivas e intenção de sair foi 

utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de 

teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Foi identificada uma correlação positiva moderada39 (ρ = 0,410; p = 0,000) entre as 

variáveis analisadas. Por meio da Figura 63 pode-se observar a correlação positiva entre normas 

subjetivas e intenção de sair das organizações públicas. Este resultado indica que quando as 

pessoas consideradas importantes para os profissionais de TI (homens e mulheres) desaprovam 

a sua permanência na organização, mais esses profissionais pensam em  deixar a organização. 

Portanto, aceita-se H9a. 

 

Figura 63 - Dispersão dos valores de normas subjetivas em relação à intenção de sair da organização 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H9b. Controle comportamental percebido: Quanto menor o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

maior a sua intenção de sair desta. 

Essa hipótese visa testar a relação entre controle comportamental percebido e intenção de 

sair, conforme representado na Figura 64. 

 

Figura 64 - Representação gráfica de H9a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

                                                

39  Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Controle comportamental percebido Intenção de sair 
+ - 



154 

Para verificar a correlação entre as variáveis controle comportamental percebido e 

intenção de sair foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). 

As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Por meio dos resultados encontrados, verificou-se que não 

existe correlação estatisticamente significativa (p = 0,237) entre as variáveis analisadas, 

portanto, rejeita-se H9b.  

  

5.2.10 Análise das relações entre determinantes individuais e retenção de pessoas 

 

As hipóteses de pesquisa a seguir cumprem o primeiro objetivo específico de verificar a 

relação entre os determinantes individuais e a retenção de pessoas em organizações públicas 

Vale destacar que, para este estudo, a variável retenção foi medida por meio do tempo de 

permanência atual do(a) profissional na organização. 

 

H10a. Estado civil (casado/a): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus 

profissionais de TI (homens e mulheres) que são casados. 

Essa hipótese visa testar a relação entre estado civil e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 65. 

 

Figura 65 - Representação gráfica de H10a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

A partir dos dados referentes ao estado civil dos profissionais pesquisados (ver TABELA 

13 – p.128) foi criada uma nova variável para estado civil com o objetivo de agrupar os dados 

em duas categorias (1 – casado(a)/união estável; 2 – outro estado civil). Esse novo agrupamento 

dos dados foi realizado, pois o foco da H10a é a diferença entre os profissionais de TI (homens 

e mulheres) casados ou que declaram união estável e os profissionais (homens e mulheres) com 

outro estado civil diferente de casado(a). 

Estado civil (casado/a) Retenção de pessoas 
+ + 
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Com a criação da nova variável para estado civil, foi realizado o teste estatístico Mann-

Whitney (U) com o objetivo de testar se existem diferenças significativas entre os dois grupos 

(1 – casado(a)/união estável; 2 – outro estado civil). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI (homens e 

mulheres) casados e μ2 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI com estado 

civil diferente de casado(a). Considerando p < 0,05, os resultados encontrados (p = 0,006) 

demonstram que há diferença estatisticamente significativa entre a retenção de profissionais de 

TI (homens e mulheres) casados e àqueles que possuem outro estado civil. Portanto, aceita-se 

H10a de que organizações públicas têm maior capacidade de reter os profissionais de TI 

(homens e mulheres) casados. Por meio da Tabela 28 é possível observar a diferença entre os 

grupos quanto aos postos médios e a soma dos mesmos para o tempo de trabalho atual dos(as) 

profissionais de TI na organização (retenção). 

 

Tabela 28 - Estatística descritiva da variável estado civil em relação à retenção de pessoas 

 
Estado civil N 

Posto médio 

dos escores 

Soma total dos 

postos 

Tempo de trabalho na 

organização (em anos) 

1 - Casado(a)/união estável 162 119,25 19318 

2 - Outro estado civil 62 94,87 5882 

 Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H10b. Idade (maior): Quanto maior a idade dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre idade e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 66. 

 

Figura 66 - Representação gráfica de H10b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para verificar a correlação entre as variáveis idade e a retenção foi utilizado o teste 

estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Idade (maior) Retenção de pessoas 
+ + 
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Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Foi identificada uma correlação positiva forte40 (ρ = 0,709; p 

= 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto maior a idade dos(as) 

profissionais maior a capacidade das organizações públicas para retê-los(as). Por meio da 

Figura 67 pode-se observar a correlação positiva entre as variáveis analisadas. O resultado 

encontrado apresenta evidências que confirmam H10b. 

 

Figura 67 - Dispersão dos valores de idade em relação à retenção de pessoas 

 
   Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H10c. Sexo (mulheres): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus 

profissionais de TI mulheres do que os profissionais de TI homens. 

Essa hipótese visa testar a relação entre sexo e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 68. 

 

Figura 68 - Representação gráfica de H10c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste estatístico não paramétrico mais apropriado para testar esta hipótese de pesquisa 

é o teste de Mann-Whitney (U). Este teste foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – mulheres; 2 – homens). Assim, as hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

                                                

40 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Sexo (mulheres) Retenção de pessoas 
+ + 
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Onde μ1 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI mulheres em 

organizações públicas e μ2 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI homens 

em organizações públicas. Considerando p < 0,05, foi constatada diferença estatisticamente 

significativa entre o escore médio da retenção de profissionais de TI homens e mulheres (p = 

0,002). Por meio da Tabela 29 é possível verificar a diferença entre os grupos quanto aos postos 

médios e a soma dos mesmos para o tempo de trabalho atual dos(as) profissionais de TI na 

organização (retenção). Os resultados encontrados apoiam H10c de que profissionais de TI 

mulheres permanecem por mais tempo na organização do que os profissionais de TI homens.  

 

Tabela 29 - Estatística descritiva da variável sexo em relação à retenção de pessoas 

 
Sexo  N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Tempo de trabalho na 

organização (em anos) 

1 - Mulheres 37 141,86 5249 

2 - Homens 187 106,69 19951 

Total 224 - - 

 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H10d. Escolaridade (maior): Quanto maior o nível de escolaridade dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre nível de escolaridade e retenção de pessoas, 

conforme representado na Figura 69. 

 

Figura 69 - Representação gráfica de H10d 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

A partir dos dados referentes ao nível de escolaridade dos profissionais pesquisados (ver 

TABELA 19 – p.128) foi criada uma nova variável com o objetivo de agrupar esses dados em 

duas categorias (1 – profissionais com pós-graduação completa e incompleta; 2 – profissionais 

com graduação completa).  

Com a criação da nova variável para nível de escolaridade, foi realizado o teste estatístico 

não paramétrico de Mann-Whitney (U) para comparar dois grupos de amostras independentes 

(1 – profissionais com pós-graduação, seja completa ou incompleta; 2 – profissionais que 

possuem graduação). As hipóteses de hipótese são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Escolaridade (maior) Retenção de pessoas 
+ + 
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Onde μ1 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI com pós-graduação 

e μ2 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI com graduação. As evidências 

deste estudo rejeitam a H10d, pois não foi identificada diferença estatisticamente significativa 

(p = 0,150) entre o nível de escolaridade dos profissionais de TI (homens e mulheres) e a sua 

retenção em organizações públicas localizadas em Santa Catarina.  

 

H10e. Filho(s): Organizações públicas têm maior capacidade de reter seus profissionais de 

TI (homens e mulheres) que possuem filho(s). 

Essa hipótese visa testar a relação entre filhos e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 70. 

 

Figura 70 - Representação gráfica de H10e 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois 

grupos de amostras independentes (1 – profissionais com filho(s); 2 – profissionais sem 

filho(s)). As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI com filhos e μ2 

representa o escore médio da retenção de profissionais de TI que não possuem filhos. 

Considerando p < 0,05, foi constatada diferença estatisticamente significativa (p = 0,000) 

entre o escore médio da retenção de profissionais de TI com e sem filhos. Por meio da Tabela 

30 é possível verificar a diferença entre os grupos quanto aos postos médios e a soma dos 

mesmos para o tempo de trabalho atual dos(as) profissionais de TI na organização (retenção). 

Portanto, aceita-se H10e. 

 

Tabela 30 - Estatística descritiva da variável filho(s) em relação à retenção de pessoas 

 
Filhos  N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Tempo de trabalho na 

organização (em anos)  

1 - Sim 132 133,08 17566,50 

2 - Não 92 82,97 7633,50 

Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 
 

Filho(s) (sim) Retenção de pessoas 
+ + 
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5.2.11Análise das relações entre determinantes ocupacionais e retenção de pessoas 

 

As hipóteses a seguir cumprem o segundo objetivo específico desta pesquisa, que consiste 

em analisar as relações entre os determinantes ocupacionais e a retenção de pessoas nas 

organizações públicas pesquisadas. 

 

H11a. Salário: Quanto maior a faixa salarial dos profissionais de TI (homens e mulheres), 

maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre salário e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 71. 

  

Figura 71 - Representação gráfica de H11a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Foi aplicado o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis (H) para testar se 

existem diferenças entre mais de dois grupos (seis faixas salariais) em relação à capacidade das 

organizações públicas de reter profissionais de TI (homens e mulheres).  

Considerando p < 0,05, os resultados encontrados demonstraram que há diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,000) entre a faixa salarial na qual os(as) profissionais 

pesquisados se enquadram e o seu tempo de permanência na organização (retenção). Portanto, 

H11a é confirmada. 

 

H11b. Satisfação no trabalho: Quanto maior o nível de satisfação dos profissionais de TI 

(homens e mulheres), maior a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre satisfação no trabalho e retenção de pessoas, 

conforme representado na Figura 72. 

 

Figura 72 - Representação gráfica de H11b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Salário Retenção de pessoas 
+ + 

Satisfação no trabalho Retenção de pessoas 
+ + 
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Para verificar a correlação entre as variáveis satisfação no trabalho e a retenção foi 

utilizado o teste estatístico não paramétrico de correlação de Spearman (ρ). As hipóteses de 

teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Os resultados demonstram que existe correlação positiva41 (ρ = 

0,155; p = 0,000) entre as variáveis analisadas, o que indica que quanto maior o nível de 

satisfação dos profissionais de TI (homens e mulheres), maior a capacidade das organizações 

públicas pesquisadas de reter esses profissionais. Por meio da Figura 73 pode-se observar a 

correlação negativa entre as variáveis analisadas. O resultado encontrado apresenta evidências 

que confirmam H11b. 

 

Figura 73 - Dispersão dos valores de satisfação no trabalho em relação à retenção de profissionais de TI nas 
organizações públicas pesquisadas 

 
Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de satisfação no trabalho, verificou-se que satisfação com os 

colegas, a natureza do trabalho e as promoções apresentaram correlação positiva muito baixa42, 

e satisfação com a chefia apresentou correlação negativa muito baixa43 com retenção. Já 

satisfação com o salário apresentou correlação positiva baixa44 com retenção (TABELA 31). 

 

                                                

41 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
42 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
43 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
44 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 
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Tabela 31 - Correlação entre as dimensões da satisfação no trabalho e retenção de pessoas 

Dimensões da Satisfação no Trabalho  Retenção de pessoas 

Satisfação com colegas 
Coeficiente de correlação 0,099 

Sig. 0,034 

Satisfação com o salário 
Coeficiente de correlação 0,211 

Sig.  0,001 

Satisfação com a chefia 
Coeficiente de correlação - 0,125 

Sig.  0,015 

Satisfação com a natureza do trabalho 
Coeficiente de correlação 0,173 

Sig.  0,003 

Satisfação com as promoções 
Coeficiente de correlação 0,150 

Sig.  0,006 

  Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H11c. Burnout: Quanto maior o nível de burnout dos profissionais de TI (homens e 

mulheres), menor será a capacidade das organizações públicas para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre burnout e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 74. 

Figura 74 - Representação gráfica de H11c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

Foi aplicado o teste estatístico de Spearman (ρ) para verificar se existe correlação entre 

burnout e a retenção de profissionais de TI em organizações públicas. Assim, as hipóteses de 

teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Não foi identificada correlação estatisticamente significativa 

(p = 0,126) entre burnout e a retenção dos profissionais de TI nas organizações públicas 

pesquisadas. Portanto, rejeita-se H11c. 

 

5.2.12 Análise das relações entre determinantes organizacionais e retenção de pessoas 

 

As hipóteses a seguir cumprem o terceiro objetivo específico de analisar a relação entre 

determinantes organizacionais e a retenção de pessoas em organizações públicas pesquisadas. 

 

Burnout Retenção de pessoas 
- - 
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H12a. Percepção de oportunidades de aprendizagem: A organização pública que oferece 

oportunidades para seus profissionais de TI (homens e mulheres) aprenderem tem maior 

capacidade de reter esses profissionais. 

Essa hipótese visa testar a relação entre percepção de oportunidades de aprendizagem e 

retenção de pessoas, conforme representado na Figura 75. 

 

Figura 75 - Representação gráfica de H12a 

 
 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Para analisar a relação entre as variáveis percepção de oportunidades de aprendizagem e 

retenção de pessoas foi realizado o teste de Spearman (ρ). Assim, as hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Não foi identificada correlação estatisticamente significativa 

entre percepção de oportunidades de aprendizagem e retenção de pessoas (p = 0,262). Ou seja, 

a percepção dos profissionais sobre oportunidades de aprenderem não interfere na sua retenção 

nas organizações públicas pesquisadas. Portanto, rejeita-se H12a. 

 

H12b. Regime de trabalho: O regime de trabalho que os profissionais de TI (homens e 

mulheres) têm com as organizações públicas está relacionado com a capacidade das mesmas 

retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre regime de trabalho e retenção de pessoas, 

conforme representado na Figura 76. 

 

Figura 76 - Representação gráfica de H12b 

 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

O teste de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais estatutários; 2 – profissionais celetistas) em relação à sua 

retenção em organizações públicas. As hipóteses de teste são: 

 

Percepção de oportunidades de 

aprendizagem 
Retenção de pessoas 

- + 

Regime de trabalho Retenção de pessoas 
- + 
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H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa (p = 0,000) entre o escore médio da 

retenção de profissionais de TI (homens e mulheres) estatutários e celetistas. Por meio da 

Tabela 32 é possível verificar a diferença entre os grupos quanto aos postos médios e a soma 

dos mesmos para o tempo de trabalho atual dos(as) profissionais de TI na organização 

(retenção). Portanto, aceita-se H12b. 

 

Tabela 32 - Estatística descritiva da variável regime de trabalho em relação à retenção de pessoas 

 
Regime de trabalho N 

Posto médio dos 

escores 

Soma total dos 

postos 

Tempo de trabalho na 

organização (em anos) 

Celetista 179 120,44 21558,50 

Estatutário 45 80,92 3641,50 

Total 224 - - 

Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

H12c. Benefícios: Quanto mais benefícios os profissionais de TI (homens e mulheres) 

recebem da organização, maior a capacidade desta para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre benefícios e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 77. 

 

Figura 77 - Representação gráfica de H12c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar dois grupos de amostras 

independentes (1 – profissionais que recebem benefícios; 2 – profissionais que não recebem 

benefícios) em relação à retenção em organizações públicas. As hipóteses de teste são: 

H0: μ1 = μ2 

H1: μ1 ≠ μ2 

Onde μ1 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI que recebem 

benefícios e μ2 representa o escore médio da retenção de profissionais de TI que não recebem 

benefícios. Constatou-se que não há diferença estatisticamente significativa (p = 0,441) entre 

o escore médio da retenção de profissionais que recebem e aqueles que não recebem 

benefícios da sua organização. Portanto, as evidências encontradas neste estudo rejeitam 

H12c. 

 

Benefícios Retenção de pessoas 
- + 
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5.2.13 Análise das relações entre outros determinantes e a retenção de pessoas 

 

Por meio das hipóteses a seguir é verificado se os determinantes cognitivos influenciam 

a retenção de profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas. 

 

H13a. Controle comportamental percebido: Quanto maior o controle percebido pelos 

profissionais de TI (homens e mulheres) em relação a sua permanência na organização, 

maior a capacidade desta para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre controle comportamental percebido e retenção de 

pessoas, conforme representado na Figura 78. 

 

Figura 78 - Representação gráfica de H13a 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Spearman (ρ) foi utilizado para verificar se as variáveis controle 

comportamental percebido e retenção de pessoas estão correlacionadas. As hipóteses de teste 

são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. As estimativas do teste constataram que não existe correlação 

estatisticamente significativa (p = 0,277) entre a percepção dos profissionais sobre o seu 

controle em permanecer na organização e a capacidade desta para reter esses profissionais. 

Portanto, rejeita-se H13b.  

 

H13b. Intenção de permanecer: Quanto maior a intenção dos profissionais de TI (homens e 

mulheres) de permanecer nas organizações públicas, maior será a capacidade desta para 

retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre intenção de permanecer e retenção de pessoas, 

conforme representado na Figura 79. 

 

 

 

 

Controle comportamental percebido Retenção de pessoas 
+ + 
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Figura 79 - Representação gráfica de H13b 

 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Spearman (ρ) foi utilizado para verificar se as variáveis intenção de permanecer 

e retenção de pessoas estão correlacionadas. As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Verificou-se que existe correlação positiva baixa45 (ρ = 0,365; 

p = 0,000) entre as variáveis. Por meio da Figura 80 pode-se observar que quanto maior a 

intenção dos profissionais de TI (homens e mulheres) de permanecer nas organizações públicas 

pesquisadas, maior a capacidade destas em reter esses profissionais. Portanto, aceita-se H13c. 

 

Figura 80 - Dispersão dos valores de intenção de permanecer em relação à retenção de pessoas 

 
Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

  

H13c. Intenção de sair: Quanto maior a intenção dos profissionais de TI (homens e 

mulheres) de sair das organizações públicas, menor será a capacidade desta para retê-los. 

Essa hipótese visa testar a relação entre intenção de sair e retenção de pessoas, conforme 

representado na Figura 81. 

 

 

 

 

                                                

45 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Intenção de permanecer Retenção de pessoas 
+ + 
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Figura 81 - Representação gráfica de H13c 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 

O teste de Spearman (ρ) foi utilizado para verificar se as variáveis intenção de permanecer 

e retenção de pessoas estão correlacionadas. As hipóteses de teste são: 

H0: ρ1 = ρ2  

H1: ρ1 ≠ ρ2 

Onde H0 indica que não existe correlação entre as variáveis e H1 representa a existência 

de correlação entre as variáveis. Verificou-se que existe correlação negativa baixa46 (ρ = - 

0,345; p = 0,000) entre as variáveis analisadas. Por meio da Figura 82 pode-se observar que 

quanto maior a intenção dos profissionais de TI (homens e mulheres) de sair das organizações 

públicas pesquisadas, menor a capacidade destas em reter esses profissionais. Portanto, aceita-

se H13d.  

 
Figura 82 - Dispersão dos valores de intenção de sair em relação à retenção de pessoas 

 
 Fonte: Resultado gerado por meio do software SPSS (2020) 

 

A seguir é apresentada a síntese dos resultados das hipóteses testadas e descritas 

anteriormente (TABELA 33). 

                                                

46 Classificação dos coeficientes de correlação proposta por Hair Jr. et al (2005). 

Intenção de sair Retenção de pessoas 
- - 
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Tabela 33 - Síntese da avaliação das hipóteses testadas neste estudo 

Hipóteses de pesquisa 
Relação 

Teste estatístico Resultado 
Direção Força Coeficiente p valor 

S
A

T
.

4
7
 

H1 
H1a Burnout  Satisfação no trabalho  - Baixa 0,297 0,000 Spearman Confirmada 

H1b Percepção de oport. de aprendizagem  Satisfação no trabalho  + Alta 0,620 0,000 Spearman Confirmada 

IN
T

E
N

Ç
Ã

O
 D

E
 P

E
R

M
A

N
E

C
E

R
 

H2 

H2a Estado civil  Intenção de permanecer  - 4225,00 0,014 Mann-Whitney Confirmada 

H2b Idade  Intenção de permanecer + Baixa 0,379 0,000 Spearman Confirmada 

H2c Sexo  Intenção de permanecer  - 2723,00 0,017 Mann-Whitney Confirmada 

H2d Escolaridade  Intenção de permanecer  - 5152,00 0,400 Mann-Whitney Rejeitada 

H2e Filho(s)  Intenção de permanecer  - 4015,00 0,000 Mann-Whitney Confirmada 

H3 

H3a Salário  Intenção de permanecer  - 21,583 0,001 Kruskal-Wallis Confirmada 

H3b Satisfação no trabalho  Intenção de permanecer + Moderada 0,530 0,000 Spearman Confirmada 

H3c Burnout  Intenção de permanecer - Baixa 0,259 0,000 Spearman Confirmada 

H4 

H4a Percepção de oport. de aprendizagem Intenção de permanecer + Baixa 0,360 0,000 Spearman Confirmada 

H4b Regime de trabalho  Intenção de permanecer  - 3646,50 0,154 Mann-Whitney Rejeitada 

H4c Benefícios  Intenção de permanecer  - 133,00 0,155 Mann-Whitney Rejeitada 

H5 
H5a Normas subjetivas  Intenção de permanecer + Baixa 0,396 0,000 Spearman Confirmada 

H5b Controle comportamental percebido  Intenção de permanecer + - 0,037 0,146 Spearman Rejeitada 

IN
T

E
N

Ç
Ã

O
 D

E
 S

A
IR

 H6 

H6a Estado civil  Intenção de sair  - 2413,00 0,001 Mann-Whitney Confirmada 

H6b Idade  Intenção de sair - Baixa 0,352 0,000 Spearman Confirmada 

H6c Sexo  Intenção de sair  - 2721,50 0,020 Mann-Whitney Confirmada 

H6d Escolaridade  Intenção de sair  - 5054,50 0,321 Mann-Whitney Rejeitada 

H6e Filho(s)  Intenção de sair  - 3873,50 0,000 Mann-Whitney Confirmada 

H7 

H7a Salário  Intenção de sair  - 25,310 0,000 Kruskal-Wallis Confirmada 

H7b Satisfação no trabalho  Intenção de sair - Moderada 0,492 0,000 Spearman Confirmada 

H7c Burnout  Intenção de sair + Baixa 0,332 0,000 Spearman Confirmada 

H8 

H8a Percepção de oportunidades de aprendizagem  Intenção de sair - Baixa 0,352 0,000 Spearman Confirmada 

H8b Regime de trabalho  Intenção de sair  - 3966,50 0,437 Mann-Whitney Rejeitada 

H8c Benefícios  Intenção de sair  - 206,50 0,432 Mann-Whitney Rejeitada 

H9 
H9a Normas subjetivas  Intenção de sair - Moderada 0,410 0,000 Spearman Confirmada 

H9b Controle comportamental percebido  Intenção de sair - - 0,004 0,237 Spearman Rejeitada 

 Continua 
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Hipóteses de pesquisa 
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H10 

H10a Estado civil  Retenção  - 3929,00 0,006 Mann-Whitney Confirmada 

H10b Idade  Retenção + Alta 0,709 0,000 Spearman Confirmada 

H10c Sexo  Retenção  - 2373,00 0,002 Mann-Whitney Confirmada 

H10d Escolaridade  Retenção  - 4798,50 0,150 Mann-Whitney Rejeitada 

H10e Filho(s)  Retenção  - 3355,50 0,000 Mann-Whitney Confirmada 

H11 

H11a Salário  Retenção   69,797 0,000 Kruskal-Wallis Confirmada 

H11b Satisfação no trabalho  Retenção + Muito baixa 0,155 0,010 Spearman Confirmada 

H11c Burnout  Retenção - - 0,077 0,126 Spearman Rejeitada 

H12 

H12a Percepção de oportunidades de aprendizagem  Retenção + - 0,043 0,262 Spearman Rejeitada 

H12b Regime de trabalho  Retenção  - 2606,50 0,000 Mann-Whitney Confirmada 

H12c Benefícios  Retenção  - 208,50 0,441 Mann-Whitney Rejeitada 

H13 

H13a Controle comportamental percebido  Retenção - - 0,040 0,277 Spearman Rejeitada 

H13b Intenção de permanecer  Retenção + Baixa 0,365 0,000 Spearman Confirmada 

H13c Intenção de sair  Retenção - Baixa 0,345 0,000 Spearman Confirmada 

  Fonte: Autora (2020) 
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5.3 RESULTADOS DA ETAPA QUALITATIVA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados referentes à etapa qualitativa desta pesquisa, 

a qual tem como pergunta norteadora: Por quais razões os profissionais de TI (homens e 

mulheres) permanecem em organizações públicas localizadas em Santa Catarina? O objetivo 

desta etapa é compreender a retenção de profissionais a partir da percepção de profissionais de 

TI atuantes em organizações públicas localizadas em Santa Catarina. Para isso, foram 

entrevistados dez profissionais de TI (seis homens e quatro mulheres) que também participaram 

da etapa anterior (quantitativa) desta pesquisa. 

O processo de interpretação e análise dos dados coletados ocorreu sob as lógicas dedutiva 

e indutiva da análise temática, conforme proposto por Braun e Clarke (2012). A análise temática 

iniciou de forma dedutiva, pois foram predefinidos, com base na literatura e nos resultados da 

etapa quantitativa desta pesquisa, dez códigos para nortear a interpretação e a análise dos dados. 

Ao mesmo tempo, por meio do processo indutivo, novos códigos emergiram das falas dos 

entrevistados. Neste caso, foram utilizados tanto códigos latentes (interpretativos) quanto 

códigos descritivos (semânticos). Este segundo tipo de código se aproxima do conteúdo dos 

dados coletados ao utilizar palavras dos informantes. O Quadro 10 apresenta o processo 

indutivo de codificação e categorização dos dados. 

 

Quadro 10 - Processo indutivo de codificação e categorização dos dados 

Extratos das falas  Código inicial Categorização Tipo do código 

“Pela carreira que desenvolvi” (E2) / “tem 

também ganha o PCCS (plano de 

carreira, cargos e salários)” (E9) 

Carreira Carreira 
Descritivo 

(semântico) 

“É mais a segurança de funcionário 

público” (E9) / “Estabilidade e 

segurança” (E5) 

Estabilidade 
Estabilidade no 

emprego 

Latente 

(interpretativo) 

“Valor que ela (a organização) agrega pro 

governo e pra sociedade” (E2) / 
“Oportunidade de contribuir pra 

sociedade” (E5) 

Papel da 
organização na 

sociedade 

Impacto da 
organização na 

sociedade 

Latente 
(interpretativo) 

“distância (entre casa – trabalho)” (E2) Deslocamento 
Deslocamento para o 

trabalho 
Latente 

(interpretativo) 

“A empresa deixar de fazer renovação do 

suporte físico, maquinário, mobília” (E1) 

/ “Extinguiu da TI” (E9) 

Falta de 

investimento ou 

extinção do setor 

de TI 

Falta de investimento 

ou extinção do setor 

de TI 

Latente 

(interpretativo) 

“um benefício que eu considero bom é o 

horário flexível” (E4) 
Recompensas 

Horário flexível de 

trabalho 

Latente 

(interpretativo) 

Fonte: Autora (2020) 
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As novas categorias (processo indutivo) foram: carreira, estabilidade no emprego, 

impacto da organização na sociedade, horário flexível de trabalho, deslocamento para o trabalho 

e falta de investimento ou extinção do setor de TI. Com relação às categorias predefinidas 

(processo dedutivo), foram identificadas: filho(s), idade, estado civil, nível de escolaridade, 

salário, satisfação no trabalho, burnout, percepção de oportunidades de aprendizagem, 

benefícios e normas subjetivas (QUADRO 11). 

 

Quadro 11 - Processo de codificação e categorização dos dados coletados 

Categorias 

Processo dedutivo Processo indutivo 

Filho(s)  Carreira 

Idade  Estabilidade no emprego 

Estado civil  Impacto da organização na sociedade 

Nível de escolaridade Horário flexível de trabalho 

Salário Deslocamento para o trabalho 
Satisfação no trabalho Falta de investimento ou extinção do setor de TI 

Burnout  - 

Percepção de oportunidades de aprendizagem - 

Benefícios - 

Normas subjetivas - 

     Fonte: Autora (2020) 

 

Essas categorias (indutiva e dedutiva) se referem às razões que fazem com que os 

profissionais de TI entrevistados permaneçam nas organizações públicas pesquisadas. Também 

foram identificadas razões que fariam com que os entrevistados pensassem em sair das 

organizações, no entanto, essa questão não foi o principal ponto abordado nas entrevistas 

realizadas. Esses resultados são detalhados na sequência.  

 

5.3.1 Razões da permanência dos profissionais de TI nas organizações públicas 

pesquisadas 

 

A partir da narrativa dos entrevistados, foram identificadas dez razões que fazem com 

que os mesmos permaneçam trabalhando nas organizações públicas pesquisadas, as quais são: 

benefícios, burnout, percepção de oportunidades de aprendizagem, carreira, salário, normas 

subjetivas, filho(s), idade, estado civil e estabilidade no emprego. 

A categoria benefícios (sociais) surgiu na fala de alguns dos entrevistados como uma das 

razões que fazem com que os mesmos se sintam mais satisfeitos com o seu trabalho e mais 

propensos a permanecer nas organizações públicas em que trabalham. Para os profissionais, 

destacam-se como benefícios mais significativos: plano de saúde, previdência complementar 
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(ou privada) e auxílio doença. Como benefícios irrelevantes, os entrevistados elencaram: 

auxílio creche, pois seus filhos cresceram e não precisam mais utilizar esse benefício; e, vale 

transporte, pois os profissionais possuem veículo próprio para se deslocarem até o trabalho ou 

residem próximos à organização em que trabalham. Além dos benefícios (sociais), os 

entrevistados mencionaram como “benefício humano” o horário flexível de trabalho. Por não 

se tratar de um benefício social, esse elemento não é tratado nesta pesquisa como benefício. 

Com relação à categoria burnout (esgotamento físico e mental), grande parte dos 

profissionais de TI entrevistados não se considera emocionalmente exausta48 em seu cotidiano 

de trabalho. Em contrapartida, alguns entrevistados declararam que se sentem emocionalmente 

exaustos e que os principais fatores que contribuem para esse sentimento se referem ao 

relacionamento com colegas, à sobrecarga de trabalho e à atual conjuntura política e/ou 

econômica do país (FIGURA 83). 

  

Figura 83 - Citações referentes aos fatores do burnout, extraídas das falas dos entrevistados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

De acordo com os profissionais, esses elementos afetam negativamente a sua satisfação 

no trabalho. Além do nível de estresse no trabalho, entrevistados declararam que se sentem 

                                                

48 Exaustão emocional: se refere a uma das dimensões de burnout, conforme propõe o Inventário de Oldenburg 

(SCHUSTER; DIAS, 2018) - instrumento utilizado nesta pesquisa 

 Fatores de 

burnout 

“(...) a gente tá num momento de muita indefinição, tá. (...) E aí a gente 

ficou nessa expectativa de quem é que vai entrar como gestor? Porque, 

assim, dependendo de quem vai entrar, eu vou conseguir trabalhar, não 

vou conseguir trabalhar, né.” (E6) 

 

Conjuntura 

política/ 

econômica do  
país 

“Acho que 2019 vem sendo um ano difícil pro setor público nacional 

como um todo. Pela conjuntura política que a gente vive. O Estado tá 

tendo muito cortes de gastos, né. Proposta de redução de repasse. Ah, a 

gente vem perdendo técnicos que estão se aposentando com medo da 

reforma da previdência. Aí essas aposentadorias não são repostas, mesmo 

que com concurso em vigência (...). Então, são várias questões.” (E4) 

 

“A questão fofoca. (...) isso é um negócio que eu não gosto e existe dentro 

do órgão público. É o rádio corredor, como se perde tempo, como se 

prejudica pessoas esse fato.” (E7) 

Relacionamento 

com colegas 

Sobrecarga de 

trabalho 

“Eventualmente tem alguns picos. Às vezes aumenta a quantidade de 

trabalho, às vezes diminui. Isso varia conforme o estágio que tá o projeto 

que a gente tá desenvolvendo, né.” (E1) 
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pressionados no trabalho49, de modo que essa pressão no trabalho se deve ao cargo de chefia 

que ocupam na organização, conforme explicita E8: 

“(...) Tem alguns assuntos que são bem complicados de tratar. São mais, como que eu 

vou dizer, delicados. Então, tem uma pressão (no trabalho) bem grande. (...) É que 

tem algumas coisas que só eu respondo. (...) Então, é uma cobrança muito alta quanto 

a isso. Até coisas que não nos compete nos é cobrado”. 

 

Com relação à categoria percepção de oportunidades de aprendizagem, os 

entrevistados percebem os desafios oportunizados no dia-a-dia de trabalho como uma 

possibilidade de aprender, a qual faz com que os mesmos queiram permanecer em seu atual 

emprego. Para esses profissionais, as oportunidades de aprender contribuem para a 

identificação de novos horizontes e novos conhecimentos, conforme evidenciado nas falas da 

Figura 84. 

 

Figura 84 - Citações sobre a percepção de oportunidades de aprendizagem, extraídas das falas dos entrevistados 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Grande parte dos profissionais de TI entrevistados percebe oportunidades formais e 

informais para aprender no trabalho e as avaliam como satisfatórias. Os dados demonstram que 

as oportunidades formais de aprendizagem se dividem em capacitação interna e externa à 

organização. Sobre os meios de capacitação interna, destacam-se os treinamentos realizados 

pela própria organização. Quanto à capacitação externa, os principais meios para este tipo de 

capacitação se referem à participação em fóruns de discussão e eventos (cursos, treinamentos e 

                                                

49 Pressão no trabalho: se refere a uma das dimensões de burnout, conforme propõe o Inventário de Oldenburg 

(SCHUSTER; DIAS, 2018) - instrumento utilizado nesta pesquisa 

 

Oportunidades 

de 

aprendizagem 

percebidas 

“Acho que, hoje, o que me segura aqui é (...) essa possibilidade de aprender. (...) Eu vejo 

os desafios hoje em dia como uma forma de aprendizado. Eu tenho uma máxima, digamos 

assim, que enquanto eu tiver tirando conhecimento eu não preciso tirar dinheiro. É um dos 

motivos de eu ainda estar na (nome da organização), porque o salário aqui não é um dos 

melhores.” (E8) 

 
“Os desafios que eu tenho aqui dentro. (...) Eu tenho um contato com novas tecnologias, 

com novos projetos e isso é o que, é o ponto que mais me incentiva a permanecer.” (E1) 

 

Benefícios das 

oportunidades  

de aprender “Então acho que é bem importante abrir os horizontes e achar novas coisas que são 
tendências, que são importantes e que vão te oportunizar permanecer ativo e produzindo, 

né.” (E7) 

“Porque aqui, acho que é uma coisa que me instiga é isso. É de tu ter coisas novas todo 

dia, te instigar, conhecer.” (E9) 
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workshops) externos à organização. Quanto às oportunidades informais de aprendizagem, os 

entrevistados destacaram: a participação em projetos (de TI) variados da organização, os 

desafios diários do trabalho, a troca de experiências e conhecimentos com colegas de trabalho 

e a resolução de problemas no cotidiano de trabalho (FIGURA 85). 

 

Figura 85 - Citações sobre as oportunidades informais para aprender, extraídas das falas dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Em contrapartida, outra parcela dos entrevistados avalia as oportunidades (formais ou 

informais) para aprender no trabalho como inexistentes ou pouco satisfatórias devido a algumas 

barreiras, as quais estão relacionadas à burocracia e à questão financeira (FIGURA 86). Sobre 

a questão financeira, esta envolve a falta de recursos financeiros destinados às oportunidades 

de aprendizagem formal, como treinamentos e cursos. A mesma envolve também a política 

adotada pela organização para a destinação de recursos (financeiros) para a capacitação. Ou 

seja, devido a TI não ser a atividade-fim da organização, esta limita os investimentos em 

capacitação para o referido setor (TI). Para alguns profissionais, a organização em que 

trabalham prioriza os investimentos no desenvolvimento dos profissionais que atuam na 

atividade-fim da sua organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Então, hoje a grande maioria que a gente tem aqui não é (nome da organização), é 
terceirizado. Mas eles têm uma gama de conhecimento. Então a gente aprende muito com 

eles. Eles com a gente, a gente com eles. (...) Eu acho essa relação entre as pessoas 

primordial pra gente aqui. É um fator de aprendizagem muito bom.” (E9) 

 

 

 
“Então tem tantas áreas de atuação que a TI abre um leque de projetos. (...) é um leque 

de opções de oportunidades de aprendizagem gigante. (...) onde eu to, eu aprendo sempre. 
Eu posso olhar diferentes coisas. (...) Eu pude trabalhar com desenvolvimento de 

software, de suporte ao usuário, treinamento (...). Tanta coisa me abriu o mundo, uma 

visão diferente, entendeu. Então assim, a empresa me possibilita isso, até n coisas.” (E7) 

 

 

 

 

 

“No dia-a-dia, assim, desafios, digamos assim. O tempo todo.” (E8) 

 

 

 

 

 

 

Aprendiza

do no 

cotidiano  

de 

trabalho 
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Figura 86 - Citações referentes às barreiras para aprendizagem, extraídas das falas dos entrevistados 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

O fato de algumas das organizações públicas pesquisadas destinarem grande parte dos 

investimentos na capacitação dos profissionais que atuam em sua atividade-fim (que não é a 

TI) corrobora a escolha que alguns dos entrevistados fizeram por trabalhar em uma organização 

pública na qual a sua atividade-fim é a TI, como evidencia E2: 

“A característica da (nome da organização) é o gigantismo, e tem muito problema 

também, né. Só que problema também gera oportunidade de aprendizado. (...) Eu acho 

que isso é um grande diferencial da (nome da organização). Foi o que me motivou a 

querer vir pra (nome da organização). Não queria trabalhar em qualquer empresa de 

tecnologia. Eu queria trabalhar numa empresa que fosse da área fim”. 

 

Outra categoria se refere à carreira, tanto na perspectiva do indivíduo quanto da 

organização. Os dados revelam que a carreira na perspectiva dos profissionais se refere à 

carreira desenvolvida pelo(a) profissional na organização até o momento. Já a carreira sob a 

perspectiva da organização diz respeito à possibilidade do(a) profissional crescer na carreira na 

organização devido às políticas da mesma.  

Para os entrevistados, o salário também justifica a sua satisfação com o trabalho e a sua 

propensão de permanecer nas organizações públicas pesquisadas. Assim como o salário, outro 

elemento que interfere no nível de satisfação dos profissionais consiste no impacto da 

organização na sociedade, ou seja, o valor (percebido pelos profissionais) que a organização 

agrega para a sociedade, como explica E1: 

“Então, a gente acaba percebendo que ‘Poxa o que eu faço aqui dentro tem um impacto 

lá fora’. ‘Tem um impacto no dia-a-dia das pessoas, no dia-a-dia dos serviços que são 

oferecidos pra população como um todo’. Então, eu enxergo o que eu desenvolvo 

como algo, assim, bastante impactante, né. Eu me sinto bastante realizado em poder 

fazer esse tipo de trabalho”. 

 

Além da atitude, outro antecedente da intenção comportamental se refere à norma 

subjetiva, conforme proposto pelo modelo teórico da TCP. A norma subjetiva consiste na 

“As oportunidades de treinamento elas são inexistentes. Você precisa justificar a 

necessidade de um treinamento, convencer três, quatro pessoas, fazer com que o 

orçamento seja destinado pra isso e mesmo assim ainda é difícil.” (E5) 

 

 “Normalmente, o limitador é a verba”. (E2) 

 

“Não é geral porque quem tá na área fim da empresa tem muito mais incentivos pra fazer 

os cursos. (...) só assim mesmo, a necessidade da área (de TI) de ter (capacitação), eles 

dão, mas se é algo ‘ah, eu quero fazer alguma coisa, é bem, é bem difícil’. A não ser que 

seja algo que tu esteja precisando naquele momento. Aí eles capacitam pra que tu possa 

atender a demanda.” (E9) 

 

Os profissionais entrevistados destacam que embora a TI não seja a atividade-fim da 

organização, é um setor que tem impacto nas atividades da organização. Além disso, por 

serem profissionais da área de TI, destacar a importância do aprender/desenvolvimento 
desses profissionais. Talvez seja por isso que grande parte dos entrevistados destacou o 

aprendizado como um “benefício humano”. “Acho que o principal benefício, a meu ver, 

é a possibilidade de estudar, de continuar estudando, me aprimorando. (...) aqui dentro, 

principalmente desse setor, eu aprendo muito. Tem muita novidade.” (E8) 

 

 

Barreiras  

para a 

aprendizagem 
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percepção do entrevistado sobre o que as pessoas consideradas importantes para ele gostariam 

que ele fizesse (pressão social). Por isso, foi realizada uma pergunta-chave durante a coleta de 

dados com o objetivo de identificar se os entrevistados possuíam referências (pessoas 

consideradas importantes) para a sua tomada de decisão (seja sobre questões pessoais e/ou 

profissionais). Em caso de os profissionais terem referências, buscou-se verificar a percepção 

dos mesmos sobre a pressão social para executar, ou não, o comportamento de permanência na 

organização em que trabalham. 

Foram identificados elementos referentes às normas subjetivas favoráveis ao 

comportamento de permanência dos profissionais nas organizações públicas pesquisadas. Ou 

seja, verificou-se que as pessoas consideradas importantes para os mesmos são os membros da 

família mais próximos (pais e irmã(o)) e o cônjuge. Para os entrevistados, essas referências 

aprovam a sua permanência na organização em que trabalham pelas seguintes razões: o 

profissional gosta do que faz, a relevância da organização nas atividades do governo e o salário 

que o profissional recebe (FIGURA 87). 

 

Figura 87 - Citações sobre normas subjetivas favoráveis à permanência na organização, extraídas das falas dos 

entrevistados 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020)  
  

Também foram identificados elementos referentes às normas subjetivas desfavoráveis ao 

comportamento de permanência nas organizações. Para alguns entrevistados, o cônjuge e/ou 

amigo(a) desaprovam a sua permanência na organização em que trabalham, pois pensam que 

os profissionais deveriam buscar por outra oportunidade de trabalho que valorizasse mais o seu 

potencial enquanto profissional (FIGURA 88).  

 

 

 

“A minha mãe e a minha irmã acham que eu ganho muito bem.” (E2) 

 
 

Aprovação 

dos pais 

e/ou 

irmã(o) 

“Ela (esposa) percebe que eu estou feliz em estar aqui. E isso acaba transparecendo, né, 

quando a gente conversa sobre isso ou alguma coisa referente ao trabalho.” (E1)  

 

 
“Ele (marido) entende da importância dessas coisas no governo, (...), admira a (nome 
da organização), admira o que eu faço.” (E2) 

 

 

Aprovação 

do cônjuge 
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Figura 88 - Citações sobre normas subjetivas desfavoráveis ao comportamento de permanência, extraídas das 

falas dos entrevistados 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A atitude favorável dos profissionais de TI ao comportamento de permanência nas 

organizações públicas, conciliada à percepção de aprovação desse comportamento por parte das 

pessoas importantes, contribui para que os profissionais se sintam seguros em sua decisão de 

permanecer ou deixar a organização em que trabalham. No entanto, verificou-se que a pressão 

social proveniente de amigos parece não interferir na decisão de alguns dos entrevistados, como 

expõe E4 (FIGURA 88). Ou seja, embora este profissional - por exemplo – considere 

importante a opinião de sua amiga, o mesmo não tem motivação para cumprir as expectativas 

e orientações de sua amiga. 

Para além dos determinantes da intenção propostos pela TCP, foram identificados três 

elementos externos a essa teoria, os quais são: filho(s), idade (mais velho) e estabilidade no 

emprego. Ter filho(s) faz com que alguns dos entrevistados queiram permanecer nas 

organizações públicas pesquisadas. Para esses profissionais, o emprego público proporciona 

segurança (financeira) à sua família, especialmente, aos seus filhos, conforme expõe E5: “Essa 

incerteza com relação aos compromissos que eu tenho com a minha família fazem pesar a 

decisão de permanecer”.  

A idade (mais velho) também é considerada uma razão para que os profissionais queiram 

permanecer nas organizações públicas pesquisadas, como expõe o excerto:  

“Porque à medida que passa o tempo, é mais difícil tu começar em um outro lugar, 

porque sempre que tu começa tu começa no nível mais baixo e alcançar um nível que 

eu tenho hoje ali é bem difícil, né. Eu levaria muito tempo pra chegar no nível que eu 
tô ali agora. Então, eu acho que a idade é um fator bem bem forte pra que eu 

permaneça ali e não busque outra oportunidade”. (E6) 

 

Por fim, para além dos antecedentes da intenção propostos pela TCP, foram identificados 

elementos relacionados a questões pessoais que contribuem para que entrevistados permaneçam 

trabalhando nas organizações públicas pesquisadas. Em geral, os profissionais de TI 

entrevistados declararam que a idade (ser mais velho) contribui positivamente para a sua 

permanência na organização, conforme explicita E5: “(...) eu não vou competir em ‘pé de 

“Ela (esposa) pensa que eu deveria procurar algo mais. Pode ser que não demore e eu acabe 

procurando mesmo.” (E3) 

“Ela (amiga) disse pra mim ‘O que você tá fazendo dentro de uma instituição, usando o 

crachazinho, botando a tua digital?’. Ela diz ‘Uma alma livre como você, uma alma 

completamente fora do padrão como você, o que você tá fazendo lá (na organização)?’” 

(E4)  

Desaprovação 

do cônjuge 

Desaprovação 

de amigo(a) 
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igualdade’ com pessoas mais jovens no mercado privado. Então, eu vou ter uma dificuldade a 

mais pra me inserir. É um mercado mais competitivo. Eu tô há 10 anos fora desse mercado e 

isso me intimida um pouco”.  

Ser casado(a) e ter filho(s) também são considerados, por alguns dos entrevistados, 

importantes elementos que justificam a sua permanência atual na organização em que 

trabalham. Ser casado(a) e ter filho(s) faz com que esses profissionais busquem por 

estabilidade, proporcionada em seu atual emprego, como explica E1: “Como eu to casado e 

tenho duas filhas, o fato de ter um local fixo de trabalho acaba ajudando nessa questão de que 

a gente sempre se programa pra ter uma estabilidade mais constante assim, sem ter grandes 

alterações. Então, de certa forma, acaba influenciando (a permanência) sim”. 

Com relação à estabilidade no emprego, apesar de o foco não ser a quantificação de 

códigos, verificou-se a recorrência nos discursos dos entrevistados com relação à importância 

da estabilidade no emprego. Este elemento foi ressaltado como uma das principais razões para 

que os profissionais queiram permanecer nas organizações públicas, como evidenciado nas 

falas de E9 e E10: 

“É mais a segurança de funcionário público mesmo assim. Eu tenho muito medo disso 

então, de lá fora assim da insegurança, de tu ter um trabalho e tu não manter ele, sei 

lá.” 

“Eu trabalho na (nome da organização) primeiro porque os concursos públicos 

pararam (risos), né. O governo, o país está com problema fiscal orçamentária bem 

grave. Não vai ter concurso tão cedo. (...) e assim, dificilmente uma empresa privada 
vai ser melhor que uma empresa pública pra trabalhar.”  

 

Assim como foram identificadas as razões de os profissionais de TI desejarem 

permanecer em organizações públicas, os mesmos destacaram elementos que contribuiriam 

para que os mesmos pensassem em deixar o seu atual emprego. A descrição desses resultados 

é apresentada na próxima sessão. 

 

5.3.2 Razões da intenção de sair 

 

A partir da narrativa dos profissionais, foram identificadas seis razões que fariam com 

que os mesmos deixassem as organizações públicas pesquisadas caso essas razões estivessem 

presentes. Essas razões são: oportunidades de aprender mais em outra organização, 

possibilidade de maior salário em outra organização, de falta de investimento ou extinção do 

setor de TI, e manter a estabilidade no emprego em outra organização pública, o deslocamento 
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para o trabalho se tornar difícil (demorado) e oportunidades/mudança de carreira na 

organização.  

Os entrevistados pensam em deixar seu emprego em caso de surgir novas oportunidades 

para aprender mais, como explicita E7: “(...) me abrir outros horizontes em termos de 

formação, de desafios”. Outra razão da intenção de sair elencada por alguns dos profissionais 

se refere à possibilidade de receber um salário maior. Para esses profissionais, a proposta 

salarial precisa ser superior ao salário que recebem atualmente e que o novo trabalho também 

lhes proporcione estabilidade no emprego. Sobre essa questão da estabilidade no emprego, 

alguns profissionais destacaram a importância de se ter garantia de emprego, de modo que os 

mesmos declararam que deixariam o seu emprego se perdessem a estabilidade/segurança no 

trabalho, ou migrariam para outra organização que também lhes proporcionasse a estabilidade 

que possuem em seu atual emprego. 

Outra razão da intenção de sair dos entrevistados se refere à carreira, sob a perspectiva 

do indivíduo, ou seja, diz respeito à carreira profissional que esses profissionais desejam seguir. 

Foram identificados dois elementos referentes à carreira. O primeiro elemento envolve a 

possibilidade dos profissionais buscarem/seguirem novos horizontes profissionais. O segundo 

elemento se refere à busca do profissional por seu crescimento acadêmico, mais 

especificamente, o desejo de fazer doutorado para seguir a carreira de docência (FIGURA 89). 

 

Figura 89 - Citações referentes à carreira, extraídas das falas dos(as) entrevistados(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A falta de investimento ou extinção do setor de TI da organização também é 

considerada um elemento que contribuiria para que alguns dos profissionais pensassem em 

deixar a organização pública em que trabalham. Além desse elemento, verificou-se que se o 

Novos 

horizontes 

profissionais 

“(...) se eu recebesse uma proposta, sei lá, pra trabalhar em outro país. Se eu recebesse 

uma proposta, um convite legal assim, não tão financeiramente, mas que representasse 

um crescimento, um aprendizado, né. Então, trabalhar em outro país eu acho que é algo 

que me, provavelmente, eu iria por menos assim.” (E2) 

 

.” (E8) 

 
“(...) busca de novos horizontes profissionais. (...) se eu tivesse uma proposta bacana e 

tal eu consideraria, eu não descartaria de dizer ‘Não, eu não vou largar o meu concurso 

público porque eu ganho o efetivo líquido de dinheiro, não vai compensar uma possível 

demissão, um possível 'não dar certo' no trabalho’”. (E4) 

 

 

 

 

Crescimento 

acadêmico “Possibilidade de um doutorado no exterior.” (E4) 

 

".” (E9) 
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deslocamento para o trabalho se tornasse difícil (demorado), este também seria um elemento 

a ser considerado por profissionais para deixarem o seu emprego. 

Nesta seção foram descritas as razões que contribuem para os entrevistados desejarem 

permanecer e sair das organizações públicas localizadas em Santa Catarina. Em seguida, são 

apresentadas as razões da permanência atual de profissionais de TI nessas organizações 

(retenção).  

A partir dos dados coletados, foram identificados elementos previamente estabelecidos 

pela literatura, bem como outros elementos emergentes acerca da permanência dos profissionais 

nas organizações (intenção de permanecer e retenção) e da intenção de sair das organizações 

futuramente. Esses elementos foram classificados em cinco categorias: elementos individuais 

ou sociodemográficos, ocupacionais, organizacionais, ambientais e outros (QUADRO 12). 

 

Quadro 12 - Síntese das razões/elementos das intenções e da retenção de profissionais de TI 

Categoria das 

razões 
Intenção de permanecer Retenção de profissionais Intenção de sair 

Individual 

Filho(s) (sim) Filho(s) (sim) - 

Idade (mais velho) Idade (mais velho) - 

- Estado civil (casado/a) - 

Ocupacional 

Salário Salário 
Possibilidade de maior 

salário 

Satisfação no trabalho Satisfação no trabalho - 

- - 
Falta de investimento ou 

extinção do setor de TI 

Carreira - Carreira 

- Burnout  - 

Organizacional 

Estabilidade no emprego - Estabilidade no emprego 

Percepção de oportunidades 

de aprendizagem 

Percepção de oportunidades 

de aprendizagem 

Oportunidades de aprender 

mais 

Benefícios  - - 

Impacto da organização na 

sociedade 
- - 

- Horário flexível de trabalho - 

Ambiental - - 
Deslocamento para o 

trabalho 

Outros - Normas subjetivas - 

Fonte: Autora (2020) 

 

A maioria das razões da intenção de permanecer e/ou da intenção de sair também foi 

identificada como razões da retenção dos profissionais de TI nas organizações públicas. Em 

contrapartida, muitas das razões da retenção não foram identificadas como razões das intenções.  
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a análise conjunta dos resultados encontrados nas etapas 

quantitativa e qualitativa desta pesquisa a fim de alcançar os objetivos geral e específicos da 

mesma. 

Esta pesquisa analisa o fenômeno da retenção de pessoas, o qual é considerado um dos 

principais “parâmetros para se medir a saúde de uma organização” (GHOSH; SATYAWADI; 

JOSHI; SHADMAN, 2013, p.301). Dessa forma, a saída de um profissional qualificado resulta 

em perda de conhecimentos, relacionamentos e investimentos (GHOSH; SATYAWADI; 

JOSHI; SHADMAN, 2013). No contexto das organizações públicas, embora pareça 

contraditório devido à busca dos profissionais pela inserção no setor público, servidores 

públicos permanecem na organização pública temporariamente até o surgimento de melhores 

oportunidades em outra organização do setor público (ALMEIDA, 2008).  

Para melhor compreender o comportamento de profissionais de TI em organizações 

públicas localizadas em Santa Catarina, investigou-se o que tem contribuído para que esses 

profissionais permaneçam nessas organizações. Este estudo desenvolveu um modelo de 

retenção a partir da teoria do comportamento planejado (TCP), no qual foram consideradas as 

intenções (de permanecer e de sair da organização pública) e seus determinantes para a análise 

do comportamento de permanência do indivíduo nas organizações pesquisadas. O objetivo do 

estudo consistiu em verificar se as relações hipotetizadas no modelo conceitual são observadas 

na realidade dos profissionais de TI que trabalham nas organizações públicas pesquisadas. 

Desta forma, o modelo proposto compreende tanto fatores relacionados com o nível do 

indivíduo quanto fatores que envolvem o nível da organização (GOVAERTS et al., 2011). Vale 

destacar que o modelo não se trata de um modelo estrutural, mas sim preditivo, pois o objetivo 

é verificar os determinantes da retenção dos profissionais de TI em organizações públicas e não 

identificar a relação de causa e efeito das variáveis analisadas com a retenção.  

A seguir, os resultados das etapas quantitativa e qualitativa desta pesquisa são discutidos 

de forma conjunta a partir das categorias de determinantes das intenções e da retenção dos 

profissionais pesquisados, as quais são: atitudes, normas subjetivas, controle comportamental 

percebido, determinantes individuais/sociodemográficos, ocupacionais, organizacionais, 

ambientais e outros. 
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6.1 ATITUDES  

 

Foram identificados elementos que contribuem para a formação das atitudes dos 

profissionais pesquisados em relação à sua permanência na organização pública, as quais 

refletem em suas intenções (de permanecer e de sair) e na retenção dos mesmos nas 

organizações públicas pesquisadas. Uma parcela desses elementos foi identificada tanto na 

etapa quantitativa quanto na etapa qualitativa da pesquisa. Na Figura 90, esses elementos são 

apresentados em caixa branca e suas relações são representadas por linhas contínuas (      ), pois 

essas relações foram estatisticamente constatadas. Além desses elementos, outros emergiram 

somente na etapa qualitativa da pesquisa, os quais são apresentados em caixa cinza e linha 

pontilhada (      ), pois as relações não foram estatisticamente testadas. 

  

Figura 90 - Elementos formadores das atitudes dos(as) profissionais de TI em relação à sua permanência na 

organização pública 

 

 

 

 

 

    

 

  

 
 

 

 
 

  
 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A teoria do comportamento planejado tem o objetivo de predizer um comportamento e 

explicá-lo. Essa teoria propõe que a intenção é o principal determinante de comportamentos 

volitivos e é formada por determinantes cognitivos, sendo um deles a atitude (AJZEN, 1991). 

Com relação a este determinante, a satisfação é considerada na literatura como um forte 

determinante atitudinal das intenções, pois “envolve julgamentos cognitivos que podem levar a 

respostas comportamentais” (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 2012, p.346). A satisfação 
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se refere ao “estado avaliativo que expressa contentamento e sentimentos positivos” (JUDGE; 

KAMMEYER-MUELLER, 2012, p.343) do indivíduo acerca da sua relação com a organização 

e com o trabalho que realiza nela (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 2012; YUCEL, 2012). 

Os resultados deste estudo demonstraram que o nível de satisfação dos profissionais de TI em 

relação ao seu trabalho (incluindo a relação com colegas, chefia, salário, natureza do trabalho 

e promoções) interfere positivamente na intenção de permanecer (H3b) e na retenção dos 

mesmos nas organizações públicas pesquisadas (H11b), e negativamente na intenção de sair 

(H7b). Em seu estudo sobre atitudes no trabalho, Judge e Kammeyer-Mueller (2012) ressaltam 

que a literatura sobre esse construto ainda é limitada quanto a populações e contextos 

investigados. Desta forma, as relações constatadas no presente estudo reforçam as evidências 

de que a satisfação enquanto elemento atitudinal deve ser considerado na formação das 

intenções dos indivíduos, assim como contribuem para o avanço científico sobre tal construto 

no contexto público.  

A literatura tem destacado a importância das cognições e sentimentos dos indivíduos em 

seu ambiente de trabalho (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 2012; STEIL et al., 2018). 

Dado que os construtos medidos por meio de escalas de percepção são considerados, 

conceitualmente, determinantes das atitudes (JUDGE; KAMMEYER-MUELLER, 2012), o 

modelo proposto no presente estudo propõe que sete construtos interferem na satisfação dos 

profissionais pesquisados. Esses construtos são: burnout (esgotamento físico e mental), salário, 

carreira, impacto da organização na sociedade, horário flexível de trabalho, benefícios e 

percepção de oportunidades de aprendizagem (POA), os quais foram medidos por meio da 

percepção dos profissionais pesquisados ou emergiram das narrativas de alguns dos 

entrevistados. Vale ressaltar que, neste estudo, somente burnout e POA possuem relação 

estatisticamente testada com as intenções. Os demais elementos emergiram por meio das 

narrativas dos profissionais entrevistados (etapa qualitativa). 

Com relação ao burnout, este pode ser definido como uma condição psicológica 

relacionada às experiências dos indivíduos em seu local de trabalho (MASLACH; 

GOLDBERG, 1998; CAMPOS; CARLOTTO; MAROCO, 2012). Envolve fatores 

relacionados à exaustão emocional do indivíduo e o sentimento de desligamento desse 

indivíduo com o seu trabalho (DEMEROUTI et al., 2001; SCHUSTER; DIAS, 2018). Como 

esses fatores afetam a percepção do indivíduo sobre o trabalho, o desgaste ocasionado por esses 

fatores pode contribuir para que o indivíduo queira permanecer ou deixar o seu emprego (KIM, 

2015). No presente estudo, grande parte (65%) dos profissionais de TI pesquisados demonstrou 
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níveis relativamente baixos de burnout (abaixo de 2,50, considerando que o escore máximo é 

5). Este dado e a relação constatada entre burnout e a satisfação (H1a) demonstram que quanto 

menos os profissionais se sentem pressionados física e emocionalmente, mais satisfeitos eles 

estão com o seu trabalho. 

Os resultados mostraram também que burnout influencia diretamente as intenções. Dado 

que a escala de medida da intenção de permanecer e de sair varia de 1 a 5 e, com isso, o escore 

máximo é 5, verificou-se que 63,4% dos profissionais demonstraram alta intenção de 

permanecer (IP) (com escores ≥ 4) e 58,9% dos profissionais demonstraram baixa intenção de 

sair (IS) (com escore ≤ 2,99). Esses resultados indicam que profissionais de TI que demonstram 

baixo nível de burnout estão mais propensos a permanecer na organização pública em que 

trabalham (H3c), enquanto aqueles profissionais com níveis mais elevados de burnout pensam 

mais em deixar a organização (H7c). Essas evidências também foram identificadas na narrativa 

dos profissionais entrevistados que, em sua maioria, declararam que não se sentem 

emocionalmente exaustos em seu cotidiano de trabalho. Em menor proporção, alguns 

entrevistados consideram seu nível de exaustão emocional elevado e se sentem pressionados 

no trabalho, de acordo com os mesmos, mas esse fato não faz com que eles(as) pensem em 

deixar o seu emprego. Em contrapartida, este estudo rejeita a H11c de que há relação entre 

burnout e retenção, a qual foi medida por meio do tempo de permanência atual dos profissionais 

na organização. A literatura revela que ainda são pouco representativos os estudos que 

investigam a relação de burnout com a retenção de pessoas (BONOMO, 2014) e as intenções 

comportamentais, respectivamente. Vale destacar o tipo de medida utilizada para a retenção e 

a temporalidade dos dados (coletados e analisados em um período de tempo específico) podem 

ter contribuído para o resultado encontrado.  

No que diz respeito ao salário, este elemento foi identificado tanto na etapa quantitativa 

quanto na etapa qualitativa da pesquisa. Assim, o salário foi analisado de forma objetiva e 

subjetiva. De forma objetiva, verificou-se que existe diferença estatisticamente significativa 

entre as faixas salariais e a intenção de permanecer (p = 0,001), intenção de sair (p = 0,000) e 

a retenção (p = 0,000), respectivamente, conforme detalhado na seção 5.5. De forma subjetiva, 

conforme apresentado nesta seção (5.1), o salário foi um elemento que emergiu das narrativas 

dos entrevistados. Para os entrevistados, o salário contribui para que os mesmos se sintam 

satisfeitos com o seu trabalho e queiram permanecer nas organizações públicas pesquisadas.  

Além do salário, outros quatros elementos foram identificados somente na etapa 

qualitativa da pesquisa, os quais são: oportunidades/mudança de carreira na organização, 
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impacto da organização na sociedade, horário flexível de trabalho e benefícios (sociais). Sobre 

a carreira, para alguns dos entrevistados, o fato das organizações públicas pesquisadas 

disponibilizarem oportunidades de carreira contribui para que os mesmos queiram permanecer 

nessas organizações. Apesar deste fato, alguns dos profissionais entrevistados declararam que 

pensam em deixar o seu atual emprego futuramente para seguir outra carreira (professor/a 

universitário/a, por exemplo). Sob a perspectiva da organização, ter um plano de carreira 

estruturado contribui para a organização pública reter seus funcionários. É uma ferramenta que 

possibilita o alinhamento entre os objetivos individuais e organizacionais a partir do 

alinhamento da carreira com os resultados organizacionais (FREITAS; JABBOUR, 2010). Um 

estudo realizado por Ribeiro (2011) em uma empresa pública revelou que grande parte de seus 

servidores não pensa em continuar trabalhando na organização por muito tempo, pois a mesma 

não disponibiliza oportunidades de crescimento profissional e de carreira. Em contrapartida, os 

servidores pesquisados no referido estudo declararam que mudariam a sua opinião (sobre deixar 

o seu emprego) caso a sua organização pública promovesse mudanças efetivas relacionadas à 

carreira, como desenvolver e planejar um plano de cargos, salários e carreira. De forma 

complementar, um levantamento realizado pelo TCU (2015, p.21) revelou que “a existência de 

carreira de TI pode influenciar a presença de controles de governança e gestão de TI” nas 

organizações públicas analisadas. A carreira de TI contribui para uma melhor estruturação da 

área de TI nas organizações pesquisadas no levantamento.  

O impacto da organização na sociedade também interfere no nível de satisfação dos 

entrevistados em relação à organização pública em que trabalham. O valor percebido por esses 

profissionais sobre o quanto a sua organização agrega para a sociedade contribui para que eles 

se sintam satisfeitos com o que fazem (trabalho) e queiram permanecer na organização. Esse 

resultado está alinhado com as perspectivas que destacam a identificação organizacional50 como 

elemento central no processo de criação de vínculo dos indivíduos com a sua organização e que 

impulsiona seus esforços no trabalho (ANDREWS; BAKER; HUNT, 2011; MISCENKO; 

DAY, 2015). O estudo de Cavazotte, Araujo e Abreu (2017) sobre funcionários públicos 

evidenciou que quando há um alinhamento entre os valores dos indivíduos e da organização, 

esses indivíduos apresentam maior identificação com essa organização, o que faz com que os 

mesmos não queiram sair da mesma.  

                                                

50 É um tipo de vinculação dos indivíduos com a organização em que trabalham (MISCENKO; DAY, 2015). É o 

“processo que ocorre quando as crenças do indivíduo sobre a sua organização se tornam autorreferenciadas ou 

auto-definidas”, ou seja, “definem quem a pessoa é para ela mesma” (PRATT, 1998, p.172-173). 
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Com relação aos benefícios (sociais), este elemento foi identificado tanto na etapa 

quantitativa (forma objetiva) quanto na etapa qualitativa (forma subjetiva) da pesquisa. De 

forma objetiva, não foi verificada relação estatisticamente significativa entre benefícios e as 

intenções (de permanecer e de sair) e a retenção, respectivamente, conforme detalhado na seção 

5.6 deste capítulo. De forma subjetiva, por meio da narrativa dos entrevistados, foram citados 

benefícios sociais (por exemplo: plano de saúde, previdência complementar/privada e auxílio 

doença) que fazem com que os entrevistados queiram permanecer e, de fato, permaneçam nas 

organizações públicas pesquisadas. Estudos anteriores realizados em organizações do setor 

público confirmam estatisticamente essa relação entre benefícios e as intenções e o 

comportamento de permanência, respectivamente (KIM; WIGGINS, 2011; KO; HUR, 2013).  

Além dos benefícios (sociais), uma parcela dos profissionais entrevistados mencionou o horário 

de flexível de trabalho como um “benefício humano” (termo utilizado pelos entrevistados) 

disponibilizado pela organização pública na qual trabalham. Esse resultado corrobora os 

achados da pesquisa sobre servidores públicos realizada por Cruz Filho (2018), o qual verificou 

que o horário flexível de trabalho consiste em um incentivo para que os profissionais 

pesquisados busquem pela sua permanência no setor público. De forma complementar, em seu 

estudo com funcionários públicos, Moynihan e Landuyt (2008) verificaram que ações como 

horário flexível de trabalho contribuem para que os profissionais tenham baixa intenção de 

deixar a organização pública na qual trabalham. Esse resultado se deve às pessoas buscarem 

pela satisfação pessoal e conciliação com o seu trabalho, e a flexibilidade de horário de trabalho 

foi considerada nesses estudos como um elemento que auxilia no equilíbrio entre esses dois 

aspectos (trabalho e vida pessoal).  

No que diz respeito à percepção de oportunidades de aprendizagem (POA), grande 

parte (69%) dos profissionais de TI percebem que a sua organização oferece oportunidades 

(formais e/ou informais) para aprender, o que contribui para a confirmação da relação de POA 

com a intenção de permanecer e de sair, respectivamente.  Ou seja, quanto mais os profissionais 

de TI percebem oportunidades de aprender em seu trabalho, maior o seu nível de satisfação com 

o trabalho (H1b) e maior a sua IP na organização (H4a). Esses resultados confirmam as 

evidências apresentadas em estudos anteriores em diferentes contextos (CHIANG et al., 2005; 

CHEW; CHAN, 2008; GOVAERTS et al., 2011; HONG et al., 2012). O estudo de Govaerts 

et al. (2011) destaca a relevância de as organizações proporcionarem às pessoas a oportunidade 

de fazerem mais e aprenderem mais sobre o que elas são boas, pois, com isso, as mesmas estarão 

mais propensas a permanecer nessas organizações. Em contrapartida, os profissionais que não 
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percebem oportunidades para aprender ou declararam que as mesmas são escassas estão mais 

propensos a deixar a organização (H8a). Esses resultados reforçam os achados de estudos 

anteriores realizados em diferentes contextos (PROOST et al., 2012; STEIL et al., 2018). As 

evidências do presente estudo sugerem que os profissionais de TI valorizam as oportunidades 

de aprendizado oferecidas pelas organizações públicas pesquisadas. O ritmo acelerado da 

evolução da tecnologia contribui para a compreensão dos resultados encontrados, uma vez que 

tal evolução resulta em um ambiente altamente dinâmico, no qual ocorrem atualizações de 

forma frequente (KIM; KRISHNAN; ARGOTE, 2012). Devido a essas características, 

presentes na atuação dos profissionais de TI, os mesmos buscam pelo 

aprimoramento/atualização de seus conhecimentos de forma contínua (MILL, 2001; MOQUIN; 

RIEMENSCHNEIDER; WAKEFIELD, 2019). O estudo de Kim (2005) identificou que 

funcionários públicos de TI que percebem oportunidades justas de se desenvolverem estão 

menos propensos a deixar o seu emprego. 

Em contrapartida, não foi confirmada a hipótese (H12a) de que as organizações públicas 

que oferecem oportunidades de aprender aos seus profissionais de TI conseguem reter esses 

profissionais por mais tempo. O estudo de Bezerra (2018) e Steil et al. (2018) constataram 

correlação muito baixa entre oportunidades de treinamento e desenvolvimento e retenção de 

profissionais em diferentes contextos. Estudos anteriores identificaram que POA influencia de 

forma positiva a retenção de profissionais em organizações em diferentes contextos (WALKER, 

2001; KYNDT et al., 2009; MONCARZ; ZHAO; KAY, 2009). As oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento são consideradas importantes estratégias para a retenção de 

profissionais nas organizações (KYNDT et al., 2009). Estudos revelam que a lealdade do 

empregado é melhorada quando a organização oferece oportunidades de treinamento e 

desenvolvimento a esse profissional (LEIDNER; SMITH, 2013), e proporciona a eles desafios 

intelectuais (MILL, 2001). Quando o aprendizado contínuo dos profissionais está relacionado 

ao desempenho e aos resultados da organização, o mesmo pode refletir nas expectativas de 

carreira na organização e incentivar os profissionais a lidar com os desafios do cotidiano 

(PAROLIN; ALBUQUERQUE, 2010).  

Dado que a TCP propõe que a intenção é o principal determinante de um comportamento 

(AJZEN, 1991), como explicar o fato de POA estar relacionada com as intenções e não com o 

comportamento de permanência (retenção) dos profissionais de TI pesquisados? Para 

compreender esse resultado, é importante ponderar duas questões: o tipo de medida utilizado 

para a retenção de pessoas e a variação no tempo de trabalho entre os profissionais nas 
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organizações pesquisadas. Com relação à medida de retenção, como mencionado nos 

procedimentos metodológicos (seção 3.2.1 desta pesquisa), a retenção é medida por meio do 

tempo de permanência atual do profissional na organização (YAMAMOTO; 2011). Essa 

medida reflete parcialmente a retenção, que é representada pelo tempo total que o profissional 

permaneceu na organização. Assim, considerar o tempo de permanência atual envolve a 

incerteza sobre quanto tempo a mais o profissional continuará na organização - poderá 

permanecer mais um dia ou vários anos. Já a segunda questão a ser considerada se refere à 

variação no tempo de trabalho entre os profissionais de TI pesquisados (STEIL; CUFFA; 

IWAYA; PACHECO, no prelo). A amostra deste estudo é composta por profissionais que estão 

há menos de um ano em seu emprego público, bem como por profissionais com mais de 40 

anos de trabalho na organização pública. Apesar da exclusão dos valores extremos (outliers), 

esse resultado indica que o tempo de trabalho atual na organização é extremamente variado. 

 

6.2 NORMAS SUBJETIVAS 

 

Além das atitudes, conforme proposto pela TCP, outro determinante cognitivo das 

intenções foi identificado nesta pesquisa: as normas subjetivas (FIGURA 91). A relação entre 

normas subjetivas e as intenções foi identificada tanto na etapa quantitativa quanto na etapa 

qualitativa desta pesquisa. Por meio da Figura 91, a relação entre tais construtos é apresentada 

em caixas brancas e linhas contínuas (     ), pois foi constatada estatisticamente relação entre os 

mesmos. Além dessa relação, elementos das normas subjetivas que interferem na retenção 

(permanência dos profissionais) emergiram somente na etapa qualitativa da pesquisa, conforme 

descrito na seção 5.3.1. Esses elementos são apresentados em caixa cinza e linha pontilhada    

(      ), pois a relação entre esses elementos das normas subjetivas e a retenção não foi testada 

estatisticamente. 

 

Figura 91 - Relação entre normas subjetivas e as intenções e a retenção, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Os resultados revelam que quanto mais positiva for a opinião das pessoas - consideradas 

importantes para os profissionais de TI (normas subjetivas) - sobre a sua permanência na 

organização, maior a intenção desses profissionais de permanecer nas organizações públicas 

pesquisadas (H5a). O estudo de Coombs (2009) apresenta evidências que reforçam esse 

resultado no sentido de que “os fatores que influenciam as opiniões de pessoas importantes para 

o(a) profissional de TI também podem ter efeito significativo nas decisões” (COOMBS, 2009, 

p.239) desses indivíduos sobre permanecerem ou deixarem a organização em que trabalham. 

Entretanto, se a avaliação das pessoas importantes para os profissionais não é positiva quanto a 

sua permanência na organização, os mesmos estão mais propensos a pensarem em deixar o seu 

emprego (H9a). Esse resultado também é constatado em um estudo com profissionais de TI 

indianos (LACITY; IYER; RUDRAMUNIYAIAH, 2008). 

Acrescenta-se ainda que, por meio da narrativa dos profissionais entrevistados, foram 

identificados elementos referentes às normas subjetivas favoráveis e desfavoráveis ao 

comportamento de permanência dos profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas 

(retenção). Esse resultado foi inesperado, pois a TCP estabelece que as normas subjetivas são 

um determinante cognitivo da intenção e não do comportamento.  

 

6.3 CONTROLE COMPORTAMENTAL PERCEBIDO (CCP)  

 

Ajzen (2002) destaca que a tradução da intenção em comportamento é influenciada pelo 

controle de decisão do indivíduo sobre o comportamento. De acordo com a TCP, o CCP pode 

influenciar diretamente o desempenho de um comportamento e indiretamente, quando esta 

relação é moderada pela intenção (AJZEN, 2012). Este estudo testou essas relações, o qual 

revelou que CCP não influenciou nem as intenções comportamentais nem a retenção dos 

profissionais de TI nas organizações pesquisadas. Ou seja, o grau de facilidade ou dificuldade 

percebido pelos profissionais de TI em relação à sua permanência na organização não interfere 

em seu desejo (consciente e deliberado) de permanecer (H5b) ou sair da organização (H9b), 

nem na retenção desses profissionais (permanência atual na organização) (H13a). Na etapa 

qualitativa da pesquisa, a narrativa dos profissionais reforça a inexistência de elementos 

relacionados ao CCP com as intenções e a retenção.  

Para compreender as evidências encontradas neste estudo é necessário ponderar algumas 

questões. Primeiro, “o controle comportamental percebido pode, e normalmente o faz, variar 

entre situações e ações” (AJZEN, 1991, p.183). Além disso, Ajzen (2011, p.1121) verificou que 
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as intenções dos indivíduos podem ser “determinadas não apenas pelas atitudes, normas 

subjetivas e controle comportamental percebido, mas também por uma ou mais variáveis”. As 

evidências identificadas no presente estudo sugerem que, embora a decisão de permanecer ou 

sair da organização seja volitiva, esta representa uma decisão de alto impacto para a vida dos 

profissionais pesquisados. De forma complementar, Wright e Goodwin (2009) verificaram que 

tanto o planejamento de uma ação específica quanto a sua realização envolve questões de alto 

impacto para a vida do indivíduo, o que tende a resultar na probabilidade nula ou muito baixa 

de tal ação ocorrer. Essas questões de alto impacto envolvem fatores como ter reserva financeira 

suficiente em caso de não conseguir outro emprego (AJZEN, 2002).  

Acrescenta-se ainda uma possível interferência do mercado de trabalho atual no processo 

de formação da intenção dos profissionais de TI pesquisados para permanecerem ou saírem das 

organizações públicas pesquisadas. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) revelam que, “apesar de alguns indicativos de uma dinâmica recente mais 

favorável (com geração de empregos) (...), o mercado de trabalho brasileiro segue bastante 

deteriorado” (LAMEIRAS et al., 2019, p.1). Apesar de a administração pública estar entre os 

três setores da economia que apresentaram expansão no número de empregos com carteira no 

quarto trimestre de 2018, as taxas de crescimento positivas foram inferiores a 3% (LAMEIRAS; 

CARVALHO; CORSEUIL, 2019). Enquanto no primeiro trimestre de 2015 a taxa de ocupados 

(vínculos formais de trabalho) era de 51,4% nos setores público e privado, essa porcentagem 

recuou para 47,1% no último trimestre (julho/2019), o que representa o menor patamar 

registrado pela PNADC (IPEA51, 2019). De forma complementar, estudos demonstram que as 

mudanças nas condições do mercado de trabalho (especialmente a disponibilidade de 

empregos) influenciam positivamente a intenção de permanecer e podem levar os indivíduos a 

adiar a busca por outra oportunidade de trabalho (LEE; FERNANDEZ; CHANG, 2017).  

Além dessas características, o tipo de medida utilizada para a retenção (discutido na seção 

5.1 – atitudes) e a temporalidade dos dados (coletados e analisados em um período de tempo 

específico) podem ter contribuído para o resultado encontrado.  

 

 

 

                                                

51 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  
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6.4 DETERMINANTES INDIVIDUAIS OU SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Foram identificados determinantes individuais das intenções e da retenção dos 

profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas, conforme representado na Figura 

92.  

 

Figura 92 - Determinantes individuais das intenções e da retenção dos profissionais de TI nas organizações 

públicas pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

  
 

  

 
 

   

      

 

  

 Fonte: Autora (2020)  
 

As intenções dos indivíduos podem ser determinadas por outras variáveis, diferentes 

daquelas propostas pela TCP (atitudes, normas subjetivas e controle comportamental 

percebido) (AJZEN, 2011). São elementos que não fazem parte da TCP, mas que foram 

evidenciados como determinantes das intenções e/ou retenção em estudos anteriores. Ao 

contrário dos determinantes cognitivos medidos por meio de escala de percepção, os 

determinantes individuais foram medidos por meio de indicadores objetivos.  

As relações dos determinantes individuais com a retenção de pessoas (KYNDT et al., 

2009) e as intenções, respectivamente, ainda não foram totalmente investigadas. Estima-se que 

esses fatores influenciem diretamente as intenções e indiretamente o comportamento 

(permanência na organização, por exemplo) do indivíduo. Em geral, os estudos têm analisado 

esses fatores apenas como variáveis de controle (moderadoras) (KIM, 2005; AJZEN, 2011). 

Portanto, este estudo busca contribuir para o avanço científico sobre relações estatísticas ainda 

pouco exploradas, especialmente em organizações públicas.  
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Dentre os determinantes individuais, apenas o nível de escolaridade dos profissionais de 

TI não apresentou correlação estatisticamente significativa com a intenção de permanecer 

(H2d) e de sair (H6d) e a retenção (H10d), respectivamente. Embora 59,38% dos profissionais 

pesquisados possuam pós-graduação (completa ou incompleta), o nível de escolaridade não 

influencia a intenção e a retenção dos profissionais nas organizações públicas. Todos os 

profissionais pesquisados possuem ensino superior completo. Esta característica da amostra 

está associada ao fato de que grande parte dos concursos públicos para cargos específicos - 

como profissionais da área de TI - estabelece como pré-requisito de contratação o 

candidato/profissional possuir ensino superior completo.  

Quanto aos demais determinantes individuais (idade, filho(s), estado civil e sexo), 

verificou-se que quanto maior a idade dos profissionais de TI, maior a intenção dos mesmos 

em permanecer nas organizações públicas (H2b) e maior a capacidade destas de reter esses 

profissionais por mais tempo (H10b). Esse resultado também é constatado no estudo de Kim 

(2012) com profissionais de TI em organizações governamentais. Em dezembro de 2016, o 

Boletim Estatístico de Pessoal identificou que a idade média dos servidores das organizações 

públicas federais era 45 anos, mais especificamente 46 anos (homens) e 43 anos (mulheres). 

Para as sociedades de economia mista federais, a idade média dos servidores foi praticamente 

a mesma das empresas públicas federais (45 anos), mais especificamente 46 anos (homens) e 

41 anos (mulheres) (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO, 2017). No presente estudo, a idade média dos profissionais de TI foi 42 anos para 

organizações 100% públicas (sendo 41 anos para homens e 47 anos para mulheres) e 40 anos 

para sociedades de economia mista (sendo 38 anos para homens e 45 anos para mulheres). Os 

resultados encontrados confirmam as evidências encontradas em pesquisas anteriores 

(FOTTLER, 1978; GOVAERTS et al., 2011; KIM, 2012). O estudo de Govaerts et al. (2011) 

contribui para a compreensão do resultado do presente estudo, os quais destacam o papel do 

cenário econômico e a sua influência com “a dificuldade dos profissionais mais velhos em 

procurar uma nova oportunidade de trabalho e a sua propensão em permanecer na organização” 

(GOVAERTS et al., 2011, p.48).  

Ter filho(s) também influencia tanto a formação da intenção de permanecer (H2e) e de 

sair (H6e) quanto a retenção dos profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas 

(H10e). Verificou-se que há diferença estatisticamente significativa entre profissionais com e 

sem filhos. Mais especificamente, profissionais (homens e mulheres) com filhos apresentaram 

um tempo médio de permanência na organização pública de 15,83 anos (com desvio padrão de 
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12,31), enquanto profissionais sem filhos apresentaram um tempo de médio de 7,78 anos na 

organização (com desvio padrão de 6,26). Esses resultados podem estar relacionados com as 

evidências encontradas no estudo de Mello (2014), que verificou que a estabilidade e a 

segurança são fatores da retenção e que a busca por esses fatores está presente em funcionários 

públicos mais velhos e com filhos. Bello (2017) corrobora esse resultado ao evidenciar que a 

dependência de outros (filhos, por exemplo) consiste em “um indicativo da intenção de 

permanência de pessoas casadas e com filhos” (BELLO, 2017, p.153).  

Constatou-se também a existência de diferença estatisticamente significativa entre 

profissionais casados(as) e aqueles que possuem outro estado civil. Ou seja, profissionais de TI 

casados(as) têm intenção de permanecer (H2a) e, de fato, permanecem por mais tempo (tempo 

médio de permanência de 13,21 anos, com desvio padrão de 10,92) nas organizações públicas 

pesquisadas (H10a), quando comparados aos profissionais de TI com outro estado civil (tempo 

de médio permanência de 10,72 anos, com desvio padrão de 11,06). Verificou-se também que 

profissionais de TI solteiros(as) pensam mais em deixar a organização do que os profissionais 

com outro estado civil (H7a). Em sua revisão de literatura, Ghapanchi e Aurum (2011) 

identificaram que profissionais de TI casados estão menos propensos a deixar a sua 

organização. De forma complementar, evidências mostram que o estado civil impacta 

significativamente no tempo de permanência dos profissionais em seus empregos, de modo que 

“pessoas casadas tomam decisões de trabalho, mais frequentemente, com base em preocupações 

relativamente delicadas” (HUANG; LIN; CHUANG, 2006, p.493), como a responsabilidade 

por outros (filhos, por exemplo). Esse tipo de preocupação pode contribuir para que 

profissionais casados(as) queiram permanecer em seus empregos por mais tempo do que os 

profissionais com outro estado civil (HUANG; LIN; CHUANG, 2006). As estatísticas 

descritivas (dos profissionais de TI pesquisados) mostram que 67,90% dos profissionais 

casados declaram ter filho(s), enquanto 94,74% dos profissionais solteiros responderam que 

não possuem filho(s), fato que pode ter contribuído para que o escore da IP dos(as) profissionais 

casados(as) seja maior que o escore dos profissionais com outro estado civil.  

Por fim, verificou-se diferença estatisticamente significativa entre profissionais de TI 

mulheres e homens. Profissionais de TI mulheres apresentaram tempo médio de permanência 

(18,30 anos, com desvio padrão de 13,51) nas organizações públicas maior do que profissionais 

de TI homens (11,38 anos, com desvio padrão de 10,08). Esse resultado também é constatado 

em outros estudos com profissionais de TI em organizações governamentais (KIM, 2012) e 

funcionários públicos em geral (LEE; WHITFORD, 2007). Na iniciativa privada, o estudo de 
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Sousa-Poza e Henneberger (2004) sobre profissionais de diversos cargos também reforça os 

resultados encontrados no presente estudo. Essas evidências podem ser compreendidas dado 

que, nas organizações públicas, há uma maior equiparação salarial entre homens e mulheres, o 

que não ocorre necessariamente na iniciativa privada. Além disso, no setor público, as mulheres 

têm maiores condições de obter equilibro na relação trabalho – família (MOYNIHAN; 

LANDUYT, 2008). 

 

6.5 DETERMINANTES OCUPACIONAIS 

 

Foram identificados determinantes ocupacionais das intenções e da retenção tanto na 

etapa quantitativa quanto na etapa qualitativa desta pesquisa (FIGURA 93). Na etapa 

quantitativa, verificou-se relação estatisticamente significativa entre salário e as intenções e a 

retenção, respectivamente, a qual é representada por linha contínua (   ). Já a falta de 

investimento ou extinção do setor de TI foi um elemento que emergiu somente na etapa 

qualitativa, de modo que não foi testada estatisticamente a relação entre esse elemento e as 

intenções. Por este motivo, esse elemento é apresentado em caixa cinza e sua relação em linha 

pontilhada (      ). 

  

Figura 93 - Determinantes ocupacionais das intenções e da retenção dos profissionais de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Os resultados mostram que salário está relacionado com a intenção de permanecer (H3a) 

e de sair (H7a) e a retenção dos profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas 

(H11a). Conforme mencionado na seção 5.1 (sobre atitudes), o salário foi analisado tanto 

objetiva quanto subjetivamente nesta pesquisa. De forma objetiva, na etapa quantitativa, o 

salário foi medido por meio de faixas salariais estabelecidas com base no piso salarial de 2018. 

Grande parte (63,57%) dos profissionais pesquisados recebe salário com valores acima de R$ 
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7.000,00. Estudos anteriores (GHAPANCHI; AURUM, 2011; KLEIN; MASCARENHAS, 

2014) também identificaram o salário como um fator associado à intenção de permanecer e à 

retenção de pessoas nas organizações, respectivamente. 

No entanto, ainda não há um consenso na literatura sobre a influência do salário na 

retenção de pessoas nas organizações (KOSSIVI; XU; KALGORA, 2016). De acordo com os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, em 2018, a 

disparidade entre o salário de um funcionário público e o salário de um trabalhador da iniciativa 

privada no Brasil é de 43,33%52 (diferença média de 1.636,00) e 51%53 (diferença média de 

1.926,00). Ainda há grande discussão sobre a remuneração dos servidores públicos brasileiros 

(MORICONI, 2007). Em geral, as perspectivas salariais, segurança e estabilidade de trabalho 

tornam as organizações públicas alternativas atraentes para os profissionais se inserirem e 

permanecerem no mercado de trabalho (MARCONI, 2003; NOGUEIRA 2005). Por um lado, 

estudos (BARROS et al., 2000; PANIZZA; QIANG, 2005) sugerem que “os salários médios 

dos servidores públicos brasileiros são maiores que aqueles de trabalhadores com características 

semelhantes no setor privado” (MORICONI, 2007, p.01). Em contrapartida, diversas categorias 

de servidores públicos demonstram que não são bem remunerados e que “não recebem reajustes 

salariais há anos” (MORICONI, 2007, p.01). Um estudo sobre profissionais de TI em 

organizações governamentais constatou que as questões salariais não representam preocupação 

para esses profissionais. Isso se deve a esses profissionais estarem cientes de que seus salários 

podem não ser compatíveis com os salários da iniciativa privada, uma vez que essa disparidade 

é “compensada” pelos benefícios fornecidos aos funcionários pelo setor público (REID et al., 

2008). 

A falta de investimento ou extinção do setor de TI também foi considerada um 

elemento que contribuiria para que alguns dos profissionais pensassem em deixar a organização 

pública em que trabalham. O investimento no setor de TI das organizações públicas proporciona 

benefícios significativos para a sociedade por meio da melhoria dos serviços públicos, por 

exemplo (CORDELLA; BONINA, 2012). Dessa forma, torna-se essencial a disponibilidade e 

o acesso aos recursos necessários para os profissionais de TI exercerem suas atividades. São 

exemplos desses recursos: “a disponibilidade de equipamentos e materiais diversos, condições 

                                                

52 Diferença entre o salário de um funcionário público celetista (carteira assinada) e o salário de um trabalhador da 

iniciativa privada (com carteira assinada). 
53 Diferença entre o salário de um funcionário público estatutário e o salário de um trabalhador da iniciativa privada 

(com carteira assinada). 
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do ambiente físico para o trabalho e recursos financeiros e tecnológicos disponíveis para a 

execução das atividades” (PAROLIN; ALBUQUERQUE, 2010, p.519). Devido à relevância 

do setor de TI para a realização das atividades das organizações públicas, torna-se pertinente 

verificar o impacto dos investimentos no setor de TI nessas organizações. 

 

6.6 DETERMINANTES ORGANIZACIONAIS 

 

Nesta pesquisa também foram identificados determinantes organizacionais das intenções 

e/ou da retenção tanto na etapa quantitativa quanto na etapa qualitativa desta pesquisa 

(FIGURA 94). Na etapa quantitativa, verificou-se relação estatisticamente significativa entre 

regime de trabalho e retenção, a qual é representada em caixa branca e linha contínua (      ). Na 

etapa qualitativa, foram identificados elementos (benefícios sociais e estabilidade no emprego) 

que, na percepção dos entrevistados, contribuem para a sua intenção de permanecer e/ou sair 

das organizações públicas pesquisadas. Esses elementos são apresentados em caixa cinza e 

linha pontilhada (      ), pois a relação entre esses elementos das normas subjetivas e a retenção 

não foi testada estatisticamente.  

 

Figura 94 - Determinantes ocupacionais das intenções e da retenção dos profissionais de TI nas organizações 

públicas pesquisadas 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Autora (2020) 
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trabalho regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) (ou seja, são profissionais 
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também é um fator que está associado somente à retenção dos profissionais (H12b), e não às 

intenções dos mesmos em permanecer (H4b) ou sair (H8b) das organizações públicas 

pesquisadas. Neste estudo, os profissionais de TI celetistas apresentam um tempo médio de 
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profissionais de TI estatutários estão nas organizações públicas, em média, 8,99 anos (com 

desvio padrão de 9,95).  

O estudo de Cruz Filho (2018) sobre retenção de servidores públicos identificou que 79% 

desses profissionais deixam a organização pública antes de completar o período exigido para 

obter estabilidade no serviço público, que é de três anos. Estudos anteriores verificaram que 

quanto maior o tempo de trabalho nas organizações públicas, mais difícil será para os 

funcionários públicos deixar essas organizações. Este resultado se deve especialmente à 

progressão na carreira por tempo de trabalho e ao aumento consequente da remuneração 

(LAMBERT; HOGAN, 2009; MOYNIHAN; LANDUYT, 2008; WYNEN; BEECK; 

HONDEGHEM, 2013). As evidências encontradas no presente estudo podem ter sido 

influenciadas pela amostra desta pesquisa, composta por 179 (80%) profissionais celetistas e 

apenas 45 profissionais estatutários (20%). Desses 224 profissionais (estatutários e celetistas), 

houve predominância (89%) de profissionais que trabalham em organizações 100% públicas, 

sendo que apenas 11% fazem parte do quadro funcional de sociedades de economia mista.  

Via de regra, as entidades com personalidade jurídica de Direito público (como 

Administração direta, Autarquias e Fundações de Direito público) devem ter em seus quadros 

funcionais profissionais estatutários (servidores públicos) (VIOLIN, 2002), pois tais entidades 

exercem atividades típicas do Estado (SOUTO, 2000). Já as entidades com personalidade 

jurídica de Direito privado (como Empresas públicas e Sociedades de economia mista) devem 

adotar o mesmo regime das organizações privadas - ou seja, celetistas. Isso se deve a essas 

entidades possuírem empregos públicos e não cargos públicos, como as pessoas físicas de 

Direito Público (BRASIL, art. 173, §1º, II, CF88). No entanto, devido à atividade 

desempenhada pelos empregados públicos (celetistas) e aos princípios inerentes à 

Administração pública, os mesmos podem ser submetidos integralmente às regras aplicadas aos 

trabalhadores das organizações privadas. Por esse motivo, embora as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, por exemplo, tenham personalidade jurídica de Direito privado, 

as mesmas apresentam peculiaridades de Direito público. Uma dessas peculiaridades se refere 

à exigência de concurso público para a contratação de seus profissionais, conforme consta nos 

termos do art. 37, II da Constituição da República. Essa exigência se baseia na necessidade de 

“assegurar os princípios da isonomia, moralidade, publicidade e eficiência” nessas contratações 

(BRASIL, art. 37, II, CF88). 

No regime celetista, o vínculo entre o Estado e o empregado público é formalizado por 

meio de contrato de trabalho baseado na CLT. Comparado ao regime estatutário, não é garantida 

https://jus.com.br/tudo/sociedades
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ao empregado celetista a estabilidade (BRASIL, Orientação Jurisprudencial nº 229 da Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais - inserida em 20/06/2001). No entanto, a dispensa 

desse empregado só poderá ocorrer antes do término da vigência do contrato se estiver 

devidamente fundamentada e justificada de acordo com os termos da lei (descrito na Lei 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990) (BRASIL, 1990). 

Com relação aos benefícios (sociais), pesquisas anteriores têm evidenciado uma 

correlação positiva entre esse determinante e a retenção de pessoas (CARRARA; NUNES; 

SARSUR, 2014; YAMAMOTO, 2011). Entretanto, apesar de os profissionais pesquisados 

afirmarem que recebem benefícios, esta variável não contribui para a intenção de permanecer 

(H4c) e de sair (H8c) e a retenção desses profissionais nas organizações públicas pesquisadas 

(H12c). Ou seja, o fato de os profissionais de TI receberem benefícios não interfere em seu 

desejo (consciente e deliberado) e em seu comportamento de permanecer ou sair das 

organizações pesquisadas. O fato de as organizações públicas oferecerem benefícios aos seus 

profissionais de TI não significa necessariamente que esses profissionais se sentirão valorizados 

por essas organizações (THOMPSON et al., 2004), ainda mais quando se trata de benefícios 

estabelecidos por lei, sendo assim, obrigatórios às organizações oferecê-los aos funcionários. 

Além desta característica, o tipo de medida utilizada para a retenção (discutido na seção 5.1 – 

atitudes) e a temporalidade dos dados (coletados e analisados em um determinado período de 

tempo) podem ter contribuído para o resultado encontrado.  

Com relação à estabilidade no emprego, verificou-se a recorrência nos discursos dos 

entrevistados com relação à importância desse elemento quando se trata da intenção de 

permanecer nas organizações públicas pesquisadas. Em seu estudo com servidores públicos, 

Ribeiro (2011) identificou a estabilidade como elemento prioritário desses profissionais na 

escolha do ingresso em uma organização pública. Os resultados encontrados reforçam o fato de 

o setor público ser considerado uma alternativa de destaque para o ingresso e a permanência no 

mercado de trabalho devido às condições salariais, estabilidade e condições de trabalho 

(MARCONI, 2003; NOGUEIRA, 2005).  

Essa evidência, conciliada à relação constatada entre idade (mais velho/a) e intenção de 

permanecer e retenção, respectivamente, reforçam as evidências do estudo de Moynihan e 

Landuyt (2008), o qual traz que servidores públicos com mais idade e maior tempo de trabalho 

nas organizações públicas estão mais propensos a permanecer nessas organizações. “O 

argumento de que os empregos no setor público são mais seguros é frequentemente usado nas 

discussões sobre políticas relacionadas ao salário do setor público” (FONTAINE et al., 2019, 
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p. 5). Entretanto, devido à baixa representatividade de estudos sobre as estimativas do valor da 

segurança no emprego (FONTAINE et al., 2019), sugere-se estudos futuros que auxiliem na 

compreensão desses aspectos inerentes aos profissionais atuantes em organizações do setor 

público. De forma complementar, um estudo com profissionais públicos da área da saúde 

revelou que a busca pela estabilidade no emprego auxilia na compreensão do motivo pelo qual 

profissionais insatisfeitos não necessariamente deixam o seu emprego (YAM; RAYBOULD; 

GORDON, 2018).  

 

6.7 DETERMINANTE AMBIENTAL  

 

Na etapa qualitativa da pesquisa foi identificado apenas um “determinante” ambiental, 

que consiste no deslocamento para o trabalho. Para alguns entrevistados, se o trajeto casa – 

trabalho – casa se tornasse difícil (demorado), este seria um fator que contribuiria para que esses 

profissionais pensassem em deixar a organização pública em que trabalham. A mobilidade está 

entre os grandes problemas presentes no cotidiano das pessoas. Devido ao nível de 

congestionamentos das cidades, o acesso ao trabalho passou a ser uma atividade que tem 

consumido uma proporção significativa do tempo das pessoas (COSTA;  MACEDO; SILVA, 

2006; FETRANSPOR, 2009). 

O estado de Santa Catarina ocupa a sexta posição dentre os estados com a maior frota do 

país. Estima-se que o crescimento da frota de veículos no estado seja 3% maior ao ano. Em 

2018, foram registrados 180 mil novos veículos nas vias públicas catarinenses (DETRAN, 

2019). De forma complementar, o estudo de Vale (2018) constatou que os atrasos causados pelo 

congestionamento geram um “custo de bem-estar” equivalente a R$ 747,00 por ano para o 

trabalhador, ou seja, quase um salário mínimo (R$ 954,00 - considerando agosto de 2018). Por 

estar associado ao bem-estar das pessoas, o tempo despendido para o trajeto casa-trabalho tem 

sido um fator considerado na tomada de decisão das pessoas sobre a localização de sua 

residência e de seu emprego. A fim de reduzir o tempo de deslocamento e evitar 

congestionamento, as pessoas estariam dispostas a mudar de emprego e/ou de residência 

(LEVINSON; KUMAR, 1994; PEREIRA; SCHWANEN, 2013).  
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6.8 INTENÇÃO DE PERMANECER E DE SAIR DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM SANTA CATARINA 

 

O modelo proposto neste estudo tem como plano de fundo a teoria do comportamento 

planejado, a qual estabelece que a intenção é um dos elementos centrais para determinar um 

comportamento (AJZEN, 1991, 2011), uma vez que esse determinante explica de 20% a 30% 

a variância do comportamento de um indivíduo em diferentes domínios (ARMITAGE; 

CONNER, 2001; SHEERAN, 2002; AJZEN, 2012). Em geral, “quanto mais forte a intenção 

de se envolver/engajar em um comportamento, mais provável será a sua realização” (AJZEN, 

1991, p.181).  

A Figura 95 demonstra que, no presente estudo, a intenção de permanecer (H13b) e de 

sair (H13c) apresentaram baixa correlação com a retenção dos profissionais de TI nas 

organizações públicas pesquisadas.  

 

Figura 95 - Determinantes ocupacionais das intenções e da retenção dos profissionais de 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autora (2020) 

 

Este estudo também constatou que determinantes54 exercem influência tanto nas 

intenções (de permanecer e de sair da organização) quanto na retenção dos profissionais de TI 

em organizações públicas. Em contrapartida, foram identificados determinantes que 

influenciam as intenções dos profissionais de TI e não o comportamento de permanência 

(retenção), como burnout e percepção de oportunidades de aprendizagem. Esses resultados 

sugerem que por mais que os profissionais desejam permanecer ou sair da organização, os 

mesmos não necessariamente transformam essa intenção em comportamento (ORBELL; 

SHEERAN, 1998). Além disso, o fato da intenção não ser convertida em comportamento pode 

estar associado às propriedades da intenção, que são: estabilidade temporal, certeza e 

acessibilidade (COOKE; SHEERAN, 2013).  
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A estabilidade da intenção é considerada um importante indicador da probabilidade de 

que a intenção será transformada em comportamento (AJZEN, 2011; COOKE; SHEERAN, 

2013; SHEERAN; ABRAHAM, 2003). A estabilidade pode ser medida por meio de avaliações 

periódicas das intenções (AJZEN, 2011; COOKE; SHEERAN, 2013; SHEERAN; WEBB, 

2016). Já a acessibilidade indica o quanto a intenção de um indivíduo pode ser convertida em 

comportamento. Pode ser medida “por meio da latência entre a apresentação de uma intenção 

e a resposta” do indivíduo sobre a intenção (COOKE; SHEERAN, 2013, p.750) de realizar ou 

não o comportamento. Estudos mostram que as intenções são mais facilmente transformadas 

em comportamentos quando estes são de fácil execução (SHEERAN; TRAFIMOW; 

ARMITAGE, 2003). A intenção de permanecer e de sair de uma organização estão associadas 

a comportamentos complexos e que envolvem fatores contextuais (SHEERAN; WEBB, 2016) 

que podem interferir na tradução dessa intenção em uma ação efetiva (comportamento). Neste 

estudo foram identificados elementos que exemplificam a complexidade para o indivíduo tomar 

uma decisão que pode ter alto impacto em sua vida. 

A terceira propriedade da intenção se refere à certeza, que consiste na confiança do 

indivíduo sobre realizar o comportamento desejado (COOKE; SHEERAN, 2013), como 

permanecer ou sair da organização. Cooke e Sheeran (2013) verificaram que quando o 

indivíduo tem intenções estáveis e está menos suscetível a fatores contextuais (que podem 

influenciar as intenções), há maior probabilidade de ele transformar suas intenções em 

comportamento(s).  O estudo de Ajzen e Kruglanski (2019) constatou que, embora as pessoas 

tenham atitudes favoráveis em relação a um comportamento e percebam a pressão social 

(normas subjetivas) para realizarem esse comportamento, isso só acontecerá se a realização do 

comportamento representar, para as pessoas, um meio para atingirem uma meta no momento. 

Sem isso, elas “não podem formar uma intenção de exercer ou iniciar esse comportamento” 

(AJZEN; KRUGLANSKI, 2019, p.777).  

A síntese dos resultados encontrados em ambas as etapas desta pesquisa é apresentada 

por meio do Quadro 13. Foram identificadas cinco categorias de determinantes das intenções e 

da retenção, as quais são: determinantes individuais, ocupacionais, organizacionais, ambientais 

e outros. Na sequência, esses resultados são apresentados no modelo de retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas localizadas em Santa Catarina (FIGURA 96). 
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Quadro 13 - Síntese dos determinantes das intenções (de permanecer e de sair) e da retenção identificados neste estudo 

Categorias de 

determinante 

INTENÇÃO DE PERMANECER INTENÇÃO DE SAIR RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TI 

Etapa quantitativa Etapa qualitativa Etapa quantitativa Etapa qualitativa Etapa quantitativa Etapa qualitativa 

Individual 

Estado civil (casado/a) - Estado civil (solteiro/a) - Estado civil (casado/a) Estado civil (casado/a) 

Idade (mais velho) Idade (mais velho) Idade (mais novo) - Idade (mais velho) Idade (mais velho) 

Sexo (mulheres) - Sexo (homens) - Sexo (mulheres)  

Filho(s) (sim) Filho(s) (sim) Filho(s) (não) - Filho(s) (sim) Filho(s) (sim) 

Ocupacional 

Salário Salário Salário 
Possibilidade de maior 

salário 
Salário Salário 

Burnout - Burnout - - Burnout 

Satisfação no trabalho Satisfação no trabalho Satisfação no trabalho - Satisfação no trabalho Satisfação no trabalho 

- Carreira - Carreira - - 

- - - 
Falta de investimento 
ou extinção do setor de 

TI 

- - 

Organizacional 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

Oportunidades de 

aprender mais 
- 

Percepção de 

oportunidades de 

aprendizagem 

- 
Estabilidade no 

emprego 
- 

Estabilidade no 

emprego 
- - 

 
Horário flexível de 

trabalho 
- - - 

Horário flexível de 

trabalho 

- Benefícios - - - - 

- 

Impacto da 

organização na 

sociedade 

- - - - 

- - - - Regime de trabalho - 

Ambiental - - - 
Deslocamento para o 

trabalho 
- - 

Outros 

Normas subjetivas Normas subjetivas Normas subjetivas - - Normas subjetivas 

- - - - 
Intenção de 

permanecer 

Intenção de 

permanecer 

- - - - Intenção de sair Intenção de sair 

  Fonte: Autora (2020) 
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Figura 96 - Modelo de retenção de profissionais de TI em organizações públicas 
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Este estudo verificou a recorrência de determinantes tanto na etapa quantitativa quanto 

na etapa qualitativa da pesquisa, bem como emergiram novos elementos a partir das narrativas 

dos entrevistados. Como estes elementos foram identificados nas entrevistas, este estudo não 

testou estatisticamente a relação de tais elementos com as intenções e a retenção, 

respectivamente.  

Por fim, o foco desta pesquisa são os profissionais de TI, os quais possuem habilidades 

especializadas e difíceis de serem substituídas (MCKNIGHT; PHILLIPS; HARDGRAVE, 

2009). Pesquisas têm destacado a importância de estudos sobre retenção de profissionais de TI 

em organizações públicas brasileiras (CARREIRO, 2015). Isso se deve à “(...) importância da 

tecnologia da informação para a efetiva execução de atividades governamentais relevantes, 

como suporte em ações das áreas social e previdenciária, e ao seu papel estratégico nas 

organizações públicas federais” (CARREIRO, 2015, p.06). Desta forma, os resultados 

encontrados – em ambas as etapas da pesquisa -, podem auxiliar no desenvolvimento de 

estratégias e políticas de retenção dos profissionais de TI das organizações públicas 

investigadas. De forma complementar, Potrich (2019) investigou os impactos da perda de 

conhecimento em organizações públicas. Este estudo revelou a rotatividade de pessoal se refere 

ao principal elemento gerador de perda de conhecimento, e que ações voltadas para a retenção 

de profissionais podem mitigar essa perda nas organizações. 
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7  CONCLUSÃO  

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais desta tese, as quais envolvem as 

principais conclusões da pesquisa, suas implicações teóricas e empíricas, bem como sugestões 

de estudos futuros. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal examinar as relações entre os determinantes e 

a retenção de profissionais de TI em organizações públicas localizadas em Santa Catarina. Este 

objetivo tem como base a revisão de literatura, por meio da qual foi identificada uma lacuna de 

pesquisa quanto à investigação dos determinantes da retenção de profissionais de TI de 

organizações públicas brasileiras a partir da teoria do comportamento planejado. As evidências 

encontradas sobre os determinantes da retenção, detalhadas no capítulo anterior, são 

representadas por meio modelo conceitual testado (FIGURA 95), o qual atende aos objetivos 

propostos para esta pesquisa.  

Por meio das hipóteses testadas, verificou-se que a retenção dos profissionais pesquisados 

é influenciada, principalmente, por fatores individuais/sociodemográficos (estado civil, idade, 

sexo e filho(s)), seguidos dos ocupacionais (salário e satisfação no trabalho) e outros (cognitivos 

– intenção de permanecer e intenção de sair), e, em menor proporção, por fatores 

organizacionais (regime de trabalho). Destaca-se também que as relações constatadas neste 

estudo reforçam as evidências da literatura de que a satisfação consiste em um elemento 

atitudinal que influencia consideravelmente a formação das intenções dos profissionais de TI 

de permanecer e sair das organizações públicas pesquisadas. Contudo, não foram confirmadas 

as hipóteses de que o controle comportamental percebido influencia a intenção de permanecer 

(H5b) e de sair (H9b), bem como a retenção dos profissionais pesquisados (H13a). 

Na etapa qualitativa prevaleceram as seguintes categorias de elementos (razões) que, na 

percepção dos profissionais de TI entrevistados, contribuem para que os mesmos permaneçam 

nas organizações públicas pesquisadas. Esses elementos são idade filho(s), salário, burnout, 

satisfação no trabalho, percepção de oportunidade de aprendizagem, horário flexível de 

trabalho, normas subjetivas, intenção de permanecer e de sair das organizações públicas 

pesquisadas. 

Outro aspecto constatado neste estudo se refere ao processo de formação da intenção dos 

profissionais de permanecer ou sair das organizações públicas pesquisadas envolver aspectos 

com alto impacto na vida dos mesmos. A permanência nas organizações públicas pesquisadas 

consiste em um comportamento que os profissionais de TI demonstraram não possuir controle 
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total. Ou seja, é um comportamento que não depende apenas dos profissionais de TI 

pesquisados desejarem (de forma consciente e deliberada) ou não permanecer nessas 

organizações, de modo que tal comportamento pode sofrer interferência de elementos diversos. 

 

7.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS  

 

Os resultados encontrados por meio desta pesquisa somam-se à literatura sobre a retenção 

de pessoas nas organizações. Em um contexto mais específico, os estudos sobre retenção de 

profissionais de TI em organizações públicas ainda são pouco representativos. De forma inédita, 

esta tese analisou o tema em questão a partir da teoria do comportamento planejado. Evidências 

empíricas demonstraram que a intenção é um forte determinante cognitivo para explicar o 

comportamento de um sujeito (AJZEN, 1991, 2011). Desta forma, este estudo apresenta 

contribuições à literatura ao utilizar a intenção de permanecer e de sair das organizações para 

analisar a retenção de pessoas, uma vez que a literatura no campo organizacional ainda é pouco 

representativa quanto ao uso das intenções comportamentais, especialmente no contexto 

público brasileiro. 

Ao utilizar a estratégia de pesquisa explanatória sequencial foi possível identificar 

resultados comuns às duas etapas da pesquisa (quantitativa e qualitativa), bem como elementos 

complementares identificados em apenas uma das etapas da pesquisa, que contribuíram para 

uma maior compreensão dos demais resultados e/ou surgem como oportunidades de estudos 

futuros. Além disso, o modelo conceitual testado neste estudo apresenta elementos que 

expandem os determinantes propostos pela TCP e auxiliam na compreensão da permanência 

voluntária de profissionais de TI em organizações do setor público. Esses elementos externos à 

TCP foram: percepção de oportunidades de aprendizagem, salário, carreira, benefícios, impacto 

da organização na sociedade, horário flexível de trabalho, estado civil, idade, sexo, filho(s), 

regime de trabalho, falta de investimento ou extinção do setor de TI, estabilidade no emprego 

e deslocamento para o trabalho. 

Acrescenta-se ainda que, em geral, os estudos têm analisado os fatores 

individuais/sociodemográficos apenas como variáveis de controle (moderadoras) (KIM, 2005; 

AJZEN, 2011). Neste sentido, as evidências encontradas nesta tese agregam ao conhecimento 

sobre a relação estatística entre os determinantes individuais e a retenção de pessoas e as 

intenções, respectivamente.  
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Por fim, destaca-se a validação das escalas de medida dos construtos normas subjetivas e 

controle comportamental percebido para o contexto das organizações públicas brasileiras. 

Também foi realizada a validação da escala de medida de burnout (Inventário de Oldenburg) 

para o contexto público nacional, uma vez que os estudos não tratam da validação desse 

instrumento no contexto público brasileiro.  

Em suma, nesta pesquisa, a retenção foi medida por meio do tempo de permanência atual 

dos profissionais de TI nas organizações públicas pesquisadas. As evidências encontradas 

revelam que a permanência nessas organizações está associada às intenções comportamentais 

(de permanecer e de sair) dos profissionais de TI. A formação destas intenções é influenciada 

por dois dos elementos propostos pela TCP (atitude, representada pelo construto satisfação no 

trabalho, e normas subjetivas), o que reforça os achados de estudos anteriores com populações 

e contextos diversos. Em contrapartida, para o contexto investigado, o terceiro elemento da 

TCP – controle comportamental percebido – não influencia nem as intenções, nem a retenção 

dos profissionais nas organizações. Além dos elementos da TCP, esta tese identificou elementos 

externos a essa teoria e que também auxiliam na explicação tanto da formação das intenções 

(de permanecer e de sair) quanto da retenção de profissionais de TI nas organizações públicas 

pesquisadas. 

A partir das evidências encontradas, o avanço das pesquisas sobre retenção de pessoas 

pode se beneficiar de estudos futuros sobre aspectos mais amplos identificados a partir desta 

pesquisa: 

 Reaplicar o modelo conceitual testado neste estudo com amostras maiores e em diferentes 

esferas públicas de Santa Catarina (por exemplo: outras organizações e/ou órgãos públicos 

pertencentes a diferentes níveis e esferas) a fim de comparar os resultados aqui encontrados 

sobre as organizações públicas localizadas no estado catarinense. Vale ressaltar que com um 

maior número de respondentes, é possível elevar o nível de confiabilidade dos achados 

(HAIR et al., 2009; FIELD, 2009). De forma complementar, torna-se pertinente também um 

estudo comparativo entre profissionais de TI gestores e não gestores a fim de identificar a 

percepção dos fatores que têm contribuído para que esses profissionais permaneçam nas 

organizações públicas. A reaplicação do modelo conceitual também pode ocorrer por meio 

de estudos comparativos entre profissionais de TI de organizações públicas e organizações 

privadas localizadas em Santa Catarina. Para isso, os estudos comparativos podem utilizar a 

análise de redes sociais, que permite investigar os padrões de interação entre os indivíduos. 
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É uma ferramenta amplamente utilizada para analisar processos de tomada de decisão 

(CARRINGTON; SCOTT, 2011). 

 Examinar a influência de cada categoria de determinantes nas intenções e retenção, 

respectivamente; 

 Examinar se a estabilidade no emprego e os determinantes individuais desempenham função 

moderadora nas relações entre os demais determinantes analisados e as intenções (de 

permanecer e de sair) e retenção dos profissionais de TI em organizações públicas, 

respectivamente; 

 Realizar estudos longitudinais, os quais podem auxiliar na verificação do efeito preditivo do 

controle comportamental percebido e das intenções (de permanecer e de sair) sobre a atual 

permanência dos profissionais nas organizações (COOKE; SHEERAN, 2013; MOQUIN; 

RIEMENSCHNEIDER; WAKEFIELD, 2019). 

Também emergiram outras questões mais específicas que ultrapassam o escopo desta 

pesquisa e que, portanto, consistem em oportunidades para novas pesquisas, a saber: 

 A partir de uma escala de percepção (auto-resposta), verificar se variáveis como salário e 

benefícios exercem influência nas intenções (de permanecer e de sair) e na retenção, 

respectivamente; 

 Testar estatisticamente as “relações” dos elementos/razões que emergiram somente na etapa 

qualitativa da pesquisa; 

 Embora ultrapassem os pressupostos da TCP, foram identificados elementos das normas 

subjetivas favoráveis e desfavoráveis à permanência dos profissionais entrevistados nas 

organizações públicas. Devido a esse achado, sugere-se que essa “relação” seja testada a fim 

de identificar sua força e sentido para a retenção de pessoas; 

 Verificar se existe diferença estatisticamente significativa entre o tempo de permanência de 

profissionais de TI com pós-graduação (completa e incompleta); 

 Por fim, novos estudos podem ir além das evidências encontradas nesta pesquisa ao 

identificar possíveis fatores moderadores da relação entre controle comportamental 

percebido e as intenções e a retenção, respectivamente.  

 

7.2  IMPLICAÇÕES PRÁTICAS  
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Além das contribuições teóricas, este estudo apresenta contribuições práticas que podem 

auxiliar os gestores das organizações públicas pesquisadas na implementação de ações 

direcionadas à gestão de seus profissionais de TI.  

Neste estudo, a partir da percepção dos entrevistados, ter estabilidade no emprego faz 

com que os profissionais de TI pesquisados permaneçam nas organizações públicas 

pesquisadas. Contudo, as evidências encontradas neste estudo também revelam que razões 

como a possibilidade de salário maior e/ou outra oportunidade de aprender mais, aliada à 

estabilidade em outra organização, fariam com que os profissionais pensassem em deixar o seu 

atual emprego. Esses resultados, em conjunto com as relações estatísticas constatadas (entre os 

demais construtos investigados e as intenções e a retenção, respectivamente), contribuem para 

que os gestores tenham conhecimento da percepção dos profissionais de TI sobre a gestão de 

pessoas de sua organização e, com isso, possam desenvolver e/ou propor melhorias nas ações 

relacionadas às questões identificadas sobre a permanência desses profissionais nas 

organizações. Os resultados encontrados também auxiliam os gestores na compreensão de seu 

próprio papel nessa questão da permanência de seus profissionais de TI nas organizações 

públicas investigadas. 

Ao mesmo tempo, é importante ponderar que as organizações públicas pesquisadas 

dependem de um alinhamento com as políticas do governo estadual e/ou federal, o que faz com 

que as mesmas nem sempre consigam agir de forma deliberada em questões como mudanças 

significativas no plano de cargos, salários e carreira de seus profissionais. Acrescido a isso está 

o fato de que, por mais que se tente predizer, as intenções (de permanecer e sair das 

organizações) podem sofrer influências de “razões não lineares, podendo variar repentinamente 

com a ocorrência de eventos críticos ou inesperados” (BELLO, 2017, p.179). 

 

7.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A partir das evidências encontradas neste estudo e das implicações teóricas e práticas 

apresentadas, este estudo mostrou-se justificável, uma vez que o mesmo apresenta 

contribuições sobre o tema retenção de pessoas nas organizações. No entanto, este estudo 

apresenta algumas limitações, as quais são detalhadas na sequência. 

A coleta e análise dos dados desta pesquisa possui natureza transversal, o que traz 

algumas restrições quanto às conclusões acerca das relações entre os construtos investigados 

(AHUJA; KATILA, 2001), pois os resultados analisados se referem a um período específico de 
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tempo. Como uma parcela dos construtos investigados neste estudo é cognitiva 

(atitude/satisfação no trabalho, intenção de permanecer e de sair, normas subjetivas, controle 

comportamental percebido, por exemplo), um estudo que não é longitudinal tende a captar 

parcialmente aspectos capazes de explicar as relações testadas (SIMPSON; SIGUAW; ENZ, 

2006).  

Outro aspecto a ser considerado consiste no período em que ocorreu a coleta de dados 

para a etapa quantitativa. Esta foi realizada no segundo semestre de 2018, período em que 

ocorreram as eleições a nível estadual e nacional. Este fato interferiu negativamente para uma 

maior amplitude quanto à amostra investigada, pois ocorreram mudanças internas 

representativas em grande parte das organizações públicas pesquisadas, como a 

alteração/realocação dos ocupantes de cargos como presidência das organizações e gestores em 

diversas áreas funcionais dessas organizações. Essas mudanças alteraram, direta ou 

indiretamente, o funcionamento das organizações públicas pesquisadas como um todo. 

 Vale ponderar que o cálculo amostral indicou que o tamanho da amostra é adequado para 

o desenvolvimento das análises propostas neste estudo e que as evidências encontradas são 

válidas e contribuem para a literatura sobre o tema e para as organizações públicas pesquisadas. 

Contudo, os resultados são específicos ao contexto investigado e, portanto, não podem ser 

generalizados para outras organizações (sejam públicas ou privadas). A amostra deste estudo 

não tem caráter probabilístico, portanto não generalizável. Além disso, os resultados se referem 

à percepção dos profissionais de TI, e não dos gestores, sobre a sua permanência em 

organizações públicas localizadas em Santa Catarina 

Por fim, a retenção foi medida por meio do tempo de permanência atual dos profissionais 

nas organizações públicas pesquisadas. Essa medida não reflete completamente a retenção, pois 

não se sabe por quanto tempo o profissional continuará trabalhando na organização (poderá 

permanecer por mais um dia ou muitos anos). Apesar desta restrição, o tempo de permanência 

atual do profissional na organização ainda é considerado a medida mais apropriada para estudos 

com profissionais que permanecem empregados na sua atual organização (STEIL; CUFFA; 

IWAYA; PACHECO, no prelo).  
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ANEXO 01 – INSTRUMENTO DE PESQUISA SOBRE INTENÇÃO DE 

PERMANECER NA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA PROPOSTO POR COOMBS (2009) 

 

Variáveis/Construtos investigados e seus respectivos itens 

Construto Itens do questionário 
Alfa de 

Cronbach 

Seção 
01 

Intenção (de permanecer) 

Para mim, continuar trabalhando para o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) como um profissional de informática em 

saúde é muito provável. 
0,93 Eu pretendo continuar trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde. 
Eu planejo continuar trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde. 

Seção 

02 
Atitude 

Para mim, continuar trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde seria agradável. 

0,86 
Minha atitude em relação ao trabalho para o SNS como 

um profissional de informática em saúde é positiva. 
Para mim, continuar trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde seria prazeroso. 

Seção 

03 
Norma subjetiva 

A maioria das pessoas que são importantes para mim acha 

que eu deveria continuar trabalhando para o SNS como 

um profissional de informática em saúde. 

0,69 
A maioria das pessoas, cujas opiniões eu valorizo 

aprovariam eu continuar trabalhando para o SNS como 

um profissional de informática em saúde. 
Se eu continuasse trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde, a maioria da minha 

família e/ou amigos ficaria orgulhosa. 

Seção 

04 
Controle comportamental 

percebido 

Continuar ou não trabalhando para o SNS como um 

profissional de informática em saúde depende só de mim. 

0,56 
Eu estou confiante de que, se eu quisesse, eu poderia 

continuar trabalhando para o SNS como um profissional 

de informática em saúde. 
Seria difícil para mim continuar trabalhando para o SNS 

como um profissional de informática em saúde. 

Seção 

05 
Identificação com o SNS 

Eu acredito fortemente nos princípios do SNS. 
0,62 Eu sou o tipo de pessoa que se sente em casa trabalhando 

para o SNS. 

Seção 
06 

Crenças 

comporta-

mentais 

Características 
positivas de 

trabalho  

Eu terei tarefas desafiadoras no trabalho. 

0,79 
Trabalharei como parte de uma equipe. 
Terei tarefas interessantes no trabalho. 
Terei poder para tomar decisões sobre o meu trabalho. 

Pressão/ 
Horas 

Trabalharei sob alta pressão. 

0,83 
Trabalhei por longas horas (além das horas contratadas, 

por exemplo). 
Estarei sobrecarregado. 

Igualdade 

Trabalharei onde há políticas claras sobre igualdade de 

gênero. 
0,91 

Trabalharei onde há políticas claras sobre igualdade de 

raça. 

Desenvolvimen
to técnico 

Terei a oportunidade de usar nova tecnologia. 
0,76 Terei a oportunidade de ser treinado para usar nova 

tecnologia. 
Fonte: Traduzido de Coombs (2009, p.236) 
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ANEXO 02 – INSTRUMENTO DE PESQUISA SOBRE INTENÇÃO DE SAIR DA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA PROPOSTO POR KIM (2005) 

 

Variáveis/Construtos investigados e seus respectivos itens 

Construto Itens do questionário 
Alfa de 

Cronbach 

Satisfação 

no trabalho 

Exaustão no 

trabalho 

Eu me sinto emocionalmente do meu trabalho. 

0,86 
Eu me sinto esgotado (cansado) do trabalho. 
É fisicamente forçado para mim passar um dia de trabalho 

devido às demandas do meu trabalho. 

Clareza da função 

Há metas planejadas e objetivos claros para o meu trabalho. 

0,88 
Eu sei quais são as minhas responsabilidades. 
Eu sei exatamente o que é esperado de mim. 
A explicação é claro do que deve ser feito. 

Conflito de 

função 

Trabalho com dois ou mais grupos que operam de forma 
bastante diferente. 

0,79 Recebo pedidos incompatíveis de duas ou mais pessoas. 
Eu faço coisas que podem ser aceitas por uma pessoa e não 

aceitas por outras. 

Ambiente 

de trabalho 

Gestão 

participativa 

Quando surge um problema/questão importante que me 

preocupa, meu gestor busca minhas ideias antes de uma 

decisão ser tomada. 

0,87 

Nosso gestor está disposto a aceitar as opiniões dos 

trabalhadores em decisões importantes sobre questões 

relacionadas ao trabalho. 
Eu me sinto envolvido em decisões importantes na minha 

unidade de trabalho. 
Os funcionários que serão afetados pelas decisões são 

questionados pelos seus inputs. 
Sinto-me livre para sugerir mudanças em minhas 

atribuições ou projetos. 

Recursos 

Eu tenho recursos adequados para realizar uma tarefa 

atribuída. 
0,91 

Recebo uma tarefa com recursos e materiais adequados 

para executá-la. 

Práticas de 

recursos 

humanos 

Satisfação com a 

remuneração e as 

recompensas 

Acho que meu nível de remuneração é justo. 

0,89 
Em geral, as recompensas que recebo aqui são bastante 

justas. 
Geralmente estou satisfeito com a remuneração e os 

benefícios que recebo. 

Oportunidades 

para crescimento/ 
promoção 

Esta organização me oferece uma oportunidade justa de 

crescimento ou promoção. 0,83 
Posso ver oportunidades de progresso nesta organização. 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Recebi o treinamento necessário para estar atualizado. 

0,89 
Esta empresa se interessa pelo meu desenvolvimento e 

progresso de carreira. 
Minhas necessidades de desenvolvimento estão sendo 

abordadas. 

Intenção de rotatividade 
Muitas vezes penso em sair deste trabalho. 

0,78 
Provavelmente vou procurar um emprego no próximo ano. 

Fonte: Traduzido de Kim (2005, p.151-152) 
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ANEXO 03 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA ETAPA QUANTITATIVA 

DA TESE 

 

Pesquisa: Retenção de Profissionais de TI 

 

Olá, 

 

Estamos te convidando para participar da pesquisa intitulada "RETENÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EM ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS EM SANTA CATARINA". 

Sua ajuda será muito importante para o desenvolvimento deste estudo! 

A seguir está o link com o Termo de Concordância, um documento importante que traz 

informações de contato e garante os seus direitos como participante desta pesquisa e formaliza 

os meus deveres enquanto pesquisadora. Nesse documento, você também encontrará maiores 

detalhes a respeito desta pesquisa. 

Em nenhum momento desta pesquisa você será identificado(a). 

Estima-se que em 10 minutos você conclua o preenchimento do questionário. 

Lembrando que o foco desta pesquisa são profissionais de TI (estatutários e celetistas) que 

trabalham em organizações 100% públicas ou sociedades de economia mista localizadas no 

estado de Santa Catarina. 

 

Desde já agradeço a sua contribuição para esta pesquisa!! 

 

*Obrigatório 

 

1. O Termo de Concordância está disponível para leitura e download por meio do link:  

https://drive.google.com/file/d/1CKrR1Cr-jD7k_LQx-pscBLFhJPZMz0VO/view. 

Após a leitura deste termo e de sua concordância em participar da pesquisa, assinale 

“concordo em participar desta pesquisa” e então será direcionado(a) para a página de 

início da pesquisa. Caso não tenha interesse em participar, clique em “discordo em 

participar desta pesquisa” e a pesquisa não será iniciada. Sua participação somente 

ocorrerá se você concordar com o termo. * Marcar apenas uma oval.  
 

Concordo em participar desta pesquisa. Ir para a pergunta 2.  

Discordo em participar desta pesquisa. Pare de preencher este formulário.  

 

2. Caso você tenha interesse em receber os resultados desta pesquisa de doutorado e/ou 

ser convidado(a) para assistir a defesa final, por favor insira seu e-mail ou telefone para 

contato: _________________________________________________________________ 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CKrR1Cr-jD7k_LQx-pscBLFhJPZMz0VO/view
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Abaixo estão listados vários sentimentos que alguém poderia ter em relação à empresa 

onde trabalha. Gostaríamos de saber o quanto você sente estes sentimentos, de acordo 

com a escala abaixo: 

1 - Nada 

2 - Pouco 

3 - Mais ou menos 

4 - Muito 

5 - Extremamente 

 

A empresa onde trabalho faz-me sentir...  

3. 01. Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da 

organização têm se tornado mais similares.  

* Marcar apenas uma oval.  

 1          2          3          4           5   

Nada                                                               Extremamente  

4. 02. A razão de eu preferir esta organização em relação a outras é por causa do 

que ela simboliza, de seus valores.  

* Marcar apenas uma oval.  

1          2          3          4           5   

Nada                                                               Extremamente  

5. 03. Eu me identifico com a filosofia desta organização.  

* Marcar apenas uma oval.  

1          2          3          4           5   

Nada                                                               Extremamente  

 

 

04. Nesta organização eu recebo:  
6. *Marque todas que se aplicam.  

 

Aumento anual de salário  

Participação nos lucros  

Bônus anual em função do meu desempenho  

Feedback construtivo sobre o meu desempenho  

Horário flexível  

Plano de saúde extensivo à família  

Outro: ___________________________________ 

 
 



237 

   

 

A seguir estão frases que podem representar alguns dos seus pensamentos. Por favor, 

avalie o quanto você concorda ou discorda de cada um dos itens, de acordo com a escala 

abaixo: 

1 - Nunca  

2 - Raramente  

3 - Às vezes  

4 - Frequentemente  

5 - Sempre  

 

7. 05. Penso em sair da empresa onde trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                   1          2        3         4        5   

     Nunca                                                      Sempre 

 

8. 06. Planejo sair da empresa onde trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                   1          2        3         4        5   

     Nunca                                                      Sempre 

 

9. 07. Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                   1          2        3         4        5   

     Nunca                                                      Sempre 

 

10. 08. Eu tenho a intenção de permanecer trabalhando nesta empresa.  

* Marcar apenas uma oval.  

                   1          2        3         4        5   

     Nunca                                                      Sempre 

 

 

Por favor, responda cada pergunta para indicar o quanto você concorda ou discorda 

das seguintes afirmativas, de acordo com a escala abaixo:  

1 - Discordo fortemente  

2 - Discordo  

3 - Nem discordo nem concordo  

4 - Concordo  

5 - Concordo totalmente  

 

11. 09. A maioria das pessoas importantes para mim acha que eu deveria 

continuar trabalhando nesta organização.  

* Marcar apenas uma oval.  

                1             2            3            4           5   

Discordo fortemente                                                                     Concordo totalmente 

 

12. 10. A maioria das pessoas, cujas opiniões eu respeito, aprovaria o fato de eu 

continuar trabalhando nesta organização.  

* Marcar apenas uma oval. 



238 

   

 

* Marcar apenas uma oval.  

                1             2            3            4           5   

Discordo fortemente                                                                     Concordo totalmente 

 

13. 11. De modo geral, eu quero fazer o que a maioria das pessoas importantes para 

mim acha que eu deveria fazer em relação ao meu emprego nesta organização.  

* Marcar apenas uma oval.  

                1             2            3            4           5   

Discordo fortemente                                                                     Concordo totalmente 

 

 

Por favor, responda cada pergunta para indicar o quanto você concorda ou discorda das 

seguintes afirmativas.  
14. 12. Se eu quiser, eu poderia continuar trabalhando nesta organização.  

* Marcar apenas uma oval.  

                1             2            3            4           5   

Discordo fortemente                                                                     Concordo totalmente 

 

15. 13. Continuar ou não trabalhando nesta organização depende só de mim. 

* Marcar apenas uma oval.  

                1             2            3            4           5   

Discordo fortemente                                                                     Concordo totalmente 

 

16. 14. Para mim, continuar trabalhando nesta organização é:  

* Marcar apenas uma oval.  

       1        2         3        4         5   

   Muito difícil                                                        Muito fácil 

 

 

As frases abaixo falam a respeito de alguns aspectos do seu trabalho atual. Por favor, 

indique o quanto você se sente satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com cada um dos aspectos, de 

acordo com a escala abaixo: 

1 - Totalmente insatisfeito(a)  

2 - Muito insatisfeito(a)  

3 - Insatisfeito(a)  

4 - Indiferente  

5 - Satisfeito(a)  

6 - Muito satisfeito(a)  

7 - Totalmente satisfeito(a)  

 

No meu trabalho atual sinto-me...  

17. 15. Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 
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18. 16. Com o número de vezes que fui promovido(a) nesta empresa.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

19. 17. Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

20. 18. Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

21. 19. Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

22. 20. Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

23. 21. Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

24. 22. Com a capacidade de meu trabalho absorver-me.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

25. 23. Com as oportunidades de ser promovido(a) nesta empresa.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

26. 24. Com o entendimento entre eu e meu chefe.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 
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27. 25. Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

28. 26. Com a maneira como meu chefe me trata.  

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

29. 27. Com a variedade de tarefas que realizo. 

 * Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

30. 28. Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho. 

* Marcar apenas uma oval.  

                         1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

31. 29. Com a capacidade profissional do meu chefe.  

* Marcar apenas uma oval.  

                        1        2        3         4         5         6          7   

Totalmente insatisfeito(a)                                                                             Totalmente satisfeito(a) 

 

 

As frases abaixo falam das oportunidades de aprendizagem que a organização pode ou 

não oferecer a seus funcionários. Pensando na sua organização de trabalho atual, avalie o 

quanto você concorda ou discorda de cada um dos itens.  

 

32. 30. Incentiva a participação ativa do funcionário no processo de aprendizagem.  

* Marcar apenas uma oval.  

   1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

33. 31. Cria oportunidades de avaliar a aprendizagem.  

* Marcar apenas uma oval.  

   1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

34. 32. Estimula o desenvolvimento de novas habilidades e atitudes no trabalho. 

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 
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35. 33. Avalia se as ações de treinamento contribuem para o desempenho no trabalho.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

36. 34. Cria situações de aprendizagem que motivam o funcionário.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

37. 35. Preocupa-se em levantar necessidades de desenvolvimento de equipes.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

38. 36. Projeta necessidades futuras de treinamento.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  
totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

39. 37. Oferece cursos conduzidos por instrutores/professores bem qualificados.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

40. 38. Estimula o funcionário a escolher eventos de treinamento dos quais ele necessita. 

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

41. 39. Incentiva a escolarização dos funcionários.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

42. 40. Desenvolve programas de educação continuada.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 
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43. 41. Estimula o compartilhamento de conhecimento na organização.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

44. 42. Prepara o funcionário para exercer atividades mais complexas e de maior  

responsabilidade.  

* Marcar apenas uma oval.  

    1          2         3         4          5          6          7          8         9         10 
Discordo                                                                                                                                                  Concordo  

totalmente                                                                                                                                                 totalmente 

 

 

A seguir são apresentadas afirmativas sobre sentimentos em relação ao seu trabalho. Se 

já teve esses sentimentos, por favor, assinale o que melhor descreve a frequência com que 

você se sente dessa forma, de acordo com a escala abaixo:  

1 - Discordo plenamente  

2 - Discordo parcialmente  

3 - Concordo parcialmente  

4 - Concordo plenamente  

 

45. 43. Com frequência faço coisas novas e interessantes no meu trabalho.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

 

46. 44. Cada vez falo mais e com mais frequência de forma negativa sobre meu trabalho. 

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

47. 45. Ultimamente, tenho realizado meu trabalho de forma quase mecânica.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

48. 46. Considero meu trabalho um desafio positivo.  

* Marcar apenas uma oval 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

49. 47. Com o passar do tempo, venho me desinteressando pelo meu trabalho.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  
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50. 48. Sinto-me cada vez mais empenhado no meu trabalho.  

* Marcar apenas uma oval 

                   1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

51. 49. Muitas vezes sinto-me farto das minhas tarefas.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

52. 50. Há dias em que me sinto cansado antes mesmo de chegar ao trabalho.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

53. 51. Depois do trabalho, preciso de mais tempo para sentir-me melhor do que precisava  

antigamente.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

54. 52. Consigo suportar muito bem as pressões do meu trabalho.  

* Marcar apenas uma oval 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

55. 53. Durante o meu trabalho, sinto-me emocionalmente esgotado.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

56. 54. Depois das tarefas profissionais, tenho energia para as minhas atividades de lazer.  

* Marcar apenas uma oval. 

                  1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

57. 55. Depois do trabalho, sinto-me cansado e sem energia.  

* Marcar apenas uma oval. 

                   1       2       3       4          

Discordo totalmente                                                         Concordo totalmente  

 

 

56. Por favor, use o espaço abaixo para nos dizer as razões pelas quais você permanece 

trabalhando nesta organização.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

57. Por favor, use o espaço abaixo para nos dizer as razões pelas quais você poderia deixar 

esta organização no futuro.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Informações pessoais e profissionais 

 

58. Idade (em anos completos)*  

________________________________________________________________________ 

 

59. Sexo  

* Marcar apenas uma oval.  

Homem  

Mulher  

 

60. Estado civil  

* Marcar apenas uma oval.  

Solteiro(a)  

Casado(a)/União estável  

Viúvo(a)  

Divorciado(a)/Separado(a)  

  

61. Você tem filho(s)?  

* Marcar apenas uma oval.  

Não  

Sim  

 

62. Nível de escolaridade  

* Marcar apenas uma oval.  

Graduação completa Ir para a pergunta 66.  

Pós-Graduação incompleta  

Pós-Graduação completa  

 

63. Nível de Pós-Graduação (múltipla escolha)  

* Marque todas que se aplicam.  

 

Especialização/MBA  

Mestrado  

Doutorado  

Pós-doutorado  

Não se aplica  
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64. Qual é o cargo que você ocupa nesta organização?  

* Por exemplo: Administrador(a), gerente, analista, técnico.  

________________________________________________________________________ 

 

65. Quais são suas principais áreas de atuação?  

*Marque todas que se aplicam.  

Banco de dados  

Redes  

Infraestrutura de TI  

Comunicação de dados (teleprocessamento)  

Projetos de TI  

Suporte técnico  

Desenvolvimento de sistemas  

Segurança da informação  

TI e governança eletrônica  

Teste  

Outro: _____________________________________ 

 

66. Organização em que você trabalha *  

______________________________________________________________________ 

 

67. Localização (cidade) desta organização *  

______________________________________________________________________ 

 

70. Tempo de trabalho nesta organização (em meses e anos) *  

Por exemplo: 2 anos, 3 meses  

______________________________________________________________________ 

 

71. Tipo de vínculo que você possui com esta organização  

*Marcar apenas uma oval.  

Contrato CLT  

Estatutário  

Outro: ___________________________________ 

 

72. Assinale a faixa de salário mensal que você recebe nesta organização  

* Marcar apenas uma oval.  

 

entre 1.000,00 - 2.999,99  

entre 3.000,00 - 4.999,99  

entre 5.000,00 - 6.999,99  

entre 7.000,00 - 8.999,99  

entre 9.000,00 - 10.999,99  

acima de 11.000,00  
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ANEXO 04 - ORGANIZAÇÕES 100% PÚBLICAS LOCALIZADAS EM SANTA 

CATARINA 

 

CAIXA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

CIDASC - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE 

SANTA CATARINA 

DATAPREV – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

EPAGRI/CEPA - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE 

SANTA CATARINA  

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

UDESC – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
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ANEXO 05 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA LOCALIZADAS EM SANTA 

CATARINA 

 

BESCOR - BESC S/A CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS  

BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

BANCO DO BRASIL 

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO  

CELESC – CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA 

CIDASC – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE 

SANTA CATARINA 

CODESC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA  

COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CORREIOS – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS  

SCGAS - COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA 
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APÊNDICE 01– AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESQUISA POR JUÍZES 

AVALIADORES (ESPECIALISTAS) 

 

Questionário de Validação do Instrumento de Pesquisa sobre Normas Subjetivas e 

Controle Comportamento Percebido 
 

 

Nome completo: ___________________________________________________________ 

Formação: ________________________________________________________________ 

Área de atuação: ___________________________________________________________ 

 

 

Eu, Denise de Cuffa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convido-o(a) para 

participar do processo de validação dos instrumentos de pesquisa sobre normas subjetivas e 

controle comportamental percebido. Esses instrumentos serão investigados na minha tese, cujo 

objetivo é propor um modelo de retenção de profissionais de tecnologia da informação 

(estatutários e celetistas) em organizações públicas e de economia mista localizadas no estado 

de Santa Catarina. 

Compreender o comportamento de permanência ou saída dos indivíduos contribui para a 

sua retenção nas organizações (BAIRI; MANOHAR; KUNDU, 2011). A teoria do 

comportamento planejado, desenvolvida por Ajzen (1991), busca predizer e explicar um 

comportamento, tendo a intenção como seu principal determinante cognitivo (AJZEN; 

FISHBEN, 1977; GARCIA, 2003). A intenção possui três determinantes cognitivos: atitudes, 

normas subjetivas e controle comportamental percebido (AJZEN, 1991). A hipótese principal 

da pesquisa é a de que quanto mais favoráveis as atitudes e as normas subjetivas, e maior o 

controle comportamental percebido em relação ao comportamento (permanência na 

organização), maior será a intenção do sujeito de realizá-lo (FIGURA 01) (AJZEN, 1991). 
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Figura 01 – Teoria do Comportamento Planejado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Adaptado de Ajzen (1991) 

 

Normas subjetivas consistem na “pressão social percebida para realizar ou não o 

comportamento” e “é determinada pelo conjunto de crenças normativas prontamente acessíveis 

sobre as expectativas de referentes importantes” (AJZEN, 1991, p.443). Já o controle 

comportamental percebido se refere ao grau de facilidade ou dificuldade percebida pelo 

indivíduo para realizar um comportamento que deseja (AJZEN, 1991). A partir da definição 

dos dois construtos acima, utilize sua experiência como pesquisador(a) e/ou profissional de 

mercado para avaliar, numa escala de 1 a 5 pontos (1 - pouquíssima, 2 - pouca, 3 - média, 4 - 

muita e 5 - muitíssima), cada um dos itens do instrumento de pesquisa com base nos seguintes 

critérios: 

 

Critérios de avaliação Descrição dos critérios de avaliação 

Clareza de linguagem 
A linguagem é suficientemente clara, compreensível e adequada para a 

população pesquisada? Em que nível? 

Pertinência prática Os itens propostos são pertinentes a população pesquisada? Em que nível? 

Relevância teórica 
O conteúdo deste item é representativo do que se quer medir, considerando a 

teoria em questão? 

Dimensão avaliada 
Você acredita que os itens propostos pertencem a que dimensão (fator)? 

Normas subjetivas 

  Fonte: PASQUALI (2013) 
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  Por favor, avalie os itens com base na escala abaixo: 

1 - Pouquíssima 2 - Pouca 3 - Média 4 - Muita 5 - Muitíssima 

 

Itens do instrumento de 

pesquisa 

Critérios de avaliação 

Observação Dimensã

o teórica 
Clareza Pertinência prática Relevância teórica 

1.A maioria das pessoas 

importantes para mim acha que: NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

2.A maioria das pessoas, cujas 

opiniões eu respeito, aprovaria a 

minha permanência nesta 

organização. 

NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

3.De modo geral, eu quero fazer o 

que a maioria das pessoas 

importantes para mim acha que eu 

deveria fazer. 

NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

4.Estou confiante de que, se eu 

quisesse, eu poderia continuar 

trabalhando nesta organização. 
NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

5.Continuar ou não trabalhando 

nesta organização depende 

inteiramente de mim. 

NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

6.Para mim, continuar trabalhando 

nesta organização é: NS CCP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

NS – Normas Subjetivas 

CCP – Controle Comportamental Percebido 
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APÊNDICE 02 – PLANILHA DE APROVAÇÃO/AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA POR JUÍZES AVALIADORES 

(ESPECIALISTAS) 

 

Dimensão 

teórica 

 

Itens dos instrumentos 

CVCi CVCc 

CVCt 

kappa 

médio 
Observações  

Clareza 
Pertinência 

prática 

Relevância 

teórica 
Clareza 

Pertinência 

teórica 

Relevância 

teórica 

Dimensão 

teórica 

Especialista 

01 

Especialista 

02 

Especialista 

03 

Normas 

subjetivas 

1. A maioria das pessoas 

importantes para mim acha que:         

 

    

2.    A maioria das pessoas, 

cujas opiniões eu respeito, 

aprovaria a minha permanência 

nesta organização. 

          

3.    De modo geral, eu quero 

fazer o que a maioria das 

pessoas importantes para mim 

acha que eu deveria fazer. 

          

Controle 

Comporta-

mental 

Percebido 

4.    Estou confiante de que, se 

eu quisesse, eu poderia 
continuar trabalhando nesta 

organização. 

       

 

  

 

5.  Continuar ou não 

trabalhando nesta organização 

depende inteiramente de mim. 
          

6. Para mim, continuar 

trabalhando nesta organização 

é: 

           

CVCi - coeficiente de validade inicial de cada item  

CVCc - coeficiente de validade final de cada item 

CVCt - coeficiente de validade total para cada critério           

Kappa médio - coeficiente para verificar a concordância de mais de dois juízes. É utilizado apenas para a dimensão teórica (é uma variável categórica)   
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APÊNDICE 03 – AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESQUISA POR 

PROFISSIONAIS DE TI DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

Eu, Denise de Cuffa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convido-o(a) para 

participar do processo de avaliação do instrumento de pesquisa que utilizarei na minha tese, 

cujo objetivo é propor um modelo de retenção de profissionais de tecnologia da informação 

(estatutários e celetistas) em organizações públicas e de economia mista localizadas no estado 

de Santa Catarina. A partir desse modelo proposto busca-se identificar os fatores 

(pessoais/sociodemográficos, ocupacionais e organizacionais) que influenciam a retenção dos 

profissionais de TI pesquisados em organizações públicas catarinenses. 

 

Por favor, informe seus dados abaixo: 

Qual a sua formação: __________________________________________________________ 

Em qual organização você trabalha: ______________________________________________ 

Cargo que ocupa na organização:_________________________________________________ 

 

Na página seguinte consta o questionário para você avaliar o instrumento de pesquisa que 

utilizarei na minha tese a partir da clareza de seus itens e suas escalas de medida. O tempo 

estimado para o preenchimento do questionário de avaliação é de aproximadamente 10 minutos. 

Abaixo são apresentados os itens e suas escalas de medidas que serão utilizados na minha 

pesquisa. Por favor, leia atentamente os itens e suas escalas e os avalie, atribuindo um valor de 

1 (pouquíssima) a 5 (muitíssima), com relação à clareza de cada item e sua escala (apresentados 

na primeira coluna). Se necessário, faça sugestões de melhorias no campo subsequente. 
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Itens e suas escalas de medida 
Clareza do item e  

de sua escala 

Sugestões de 

melhorias 

1. A maioria das pessoas importantes para mim acha que eu deveria continuar trabalhando nesta organização. 

 

 

1  

(Discordo fortemente) 

2 

(Discordo) 

3 
(Discordo 

parcialmente) 

4 
(Nem concordo 

nem discordo) 

5 
(Concordo 

parcialmente) 

6 

(Concordo) 

7 

(Concordo fortemente) 

1 2 3 4 5 

 

2. A maioria das pessoas, cujas opiniões eu respeito, aprovaria o fato de eu continuar trabalhando nesta 
organização. 

 

1  
(Discordo fortemente) 

2 
(Discordo) 

3 

(Discordo 
parcialmente) 

4 

(Nem concordo 
nem discordo) 

5 

(Concordo 
parcialmente) 

6 
(Concordo) 

7 
(Concordo fortemente) 

1 2 3 4 5 

 

3. De modo geral, eu quero fazer o que a maioria das pessoas importantes para mim acha que eu deveria fazer em 
relação ao meu emprego nesta organização. 

 

1  
(Discordo fortemente) 

2 
(Discordo) 

3 
(Discordo 

parcialmente) 

4 
(Nem concordo 

nem discordo) 

5 
(Concordo 

parcialmente) 

6 
(Concordo) 

7  
(Concordo fortemente) 

1 2 3 4 5 

 

4. Se eu quiser, eu poderia continuar trabalhando nesta organização. 
 

 

 

1  

(Discordo fortemente) 

2 

(Discordo) 

3 

(Discordo 

parcialmente) 

4 

(Nem concordo 

nem discordo) 

5 

(Concordo 

parcialmente) 

6 

(Concordo) 

7  

(Concordo fortemente) 

1 2 3 4 5 

 

5. Continuar ou não trabalhando nesta organização depende só de mim. 
 

1  
(Discordo fortemente) 

2 
(Discordo) 

3 

(Discordo 
parcialmente) 

4 

(Nem concordo 
nem discordo) 

5 

(Concordo 
parcialmente) 

6 
(Concordo) 

7 
(Concordo fortemente) 

1 2 3 4 5 

 

6. Para mim, continuar trabalhando nesta organização é: 
 

1  
(Extremamente difícil) 

2 
(Muito difícil) 

3 
(Difícil) 

4 
(Nem fácil 

nem difícil) 

5 
(Fácil) 

6 
(Muito fácil) 

7  
(Extremamente fácil) 

1 2 3 4 5 

 

 

1 - Pouquíssima 2 - Pouca 3 - Média 4 - Muita 5 - Muitíssima 
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APÊNDICE 04 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRO E ESCLARECIDO (etapa 

quantitativa da tese) 

 

Eu, Denise de Cuffa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convido-o(a) 

para participar do meu trabalho de tese de doutorado, cujo objetivo é propor um modelo de 

retenção de profissionais de tecnologia da informação (estatutários e celetistas) em 

organizações públicas e de economia mista localizadas no estado de Santa Catarina. A partir 

desse modelo proposto busca-se identificar os fatores (pessoais/sociodemográficos, 

ocupacionais e organizacionais) que influenciam a retenção dos profissionais de TI pesquisados 

em organizações públicas catarinenses.  

O estudo possui duas etapas de coleta de dados, sendo esta a segunda fase. Seu objetivo 

é explorar os determinantes da retenção identificados na etapa primária da pesquisa, a partir da 

percepção dos profissionais de TI participantes dessa etapa anterior. Será realizada uma 

entrevista individual com os profissionais com uma duração estimada de uma hora. Ao final da 

pesquisa, poderá ser enviada a tese concluída e digitalizada com os resultados da pesquisa aos 

participantes que tiverem interesse e disponibilizarem seu e-mail neste termo. Os resultados da 

pesquisa serão apresentados ao final do ano de 2019 na Universidade Federal de Santa Catarina, 

sendo assim você poderá assistir a apresentação da defesa da tese do doutorado.  

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do conhecimento científico 

sobre o tema investigado. Com esse estudo busca-se apresentar contribuições na confirmação e 

expansão dos resultados sobre a retenção de pessoas e seus determinantes identificados em 

trabalhos teóricos já realizados. A compreensão dos determinantes também possibilita a 

realização de recomendações às organizações públicas quanto o desenvolvimento de diretrizes 

de gestão de pessoas. 

É importante destacar que sua participação é voluntária e não remunerada, de modo que 

você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso gere qualquer 

tipo de ônus ou constrangimento para você. Não são previstas despesas para a sua participação 

nesta pesquisa, pois a coleta de dados desta etapa do estudo será realizada de forma online (via 

skype) ou presencialmente. Finalmente, destaca-se que qualquer dado que você preencher a seu 

respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-lo pessoalmente e garante-se 

total anonimato.  
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Após a leitura do presente termo e de sua concordância em participar da pesquisa, 

solicitamos que assinale “concordo” e então será direcionado para a página de início da 

pesquisa. Caso não tenha interesse em participar, clique em “discordo” e a pesquisa não será 

iniciada. Sua participação somente ocorrerá se você concordar com este termo. Este é um 

documento importante que traz informações de contato e garante os seus direitos como 

participante desta pesquisa. Você terá acesso e poderá retirar seu consentimento sempre que 

solicitado. 

Eu, ________________________________, portador(a) do CPF ______________ 

declaro meu consentimento em participar desta pesquisa. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

    (     ) Concordo       (     ) Discordo 

 

 

__________________________________________________,  _____/____/2018.  

Cidade                                                                                            Data 

 

Caso tenha interesse em obter o acesso a esta tese de doutorado concluída e/ou assistir 

à defesa final deste trabalho, favor inserir seu e-mail:_______________________________ 

 

 

________________________________                _________________________________                  

Pesquisadora Responsável                                      Orientadora Responsável 

Denise de Cuffa                                                        Andrea Valéria Steil 

denise_cuffa@hotmail.com                                     andreasteil@egc.ufsc.br 

(48) 3721-8550   (48) 3721-8550 

 

 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Psicologia – Bloco C 

Laboratório de Processos de Aprendizagem, Conhecimento e Gestão em Organizações e Trabalho (LABPOT) 

Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Conhecimento, Aprendizagem e Memória Organizacional (KLOM) 

Campus Universitário – Trindade 
Florianópolis, Santa Catarina. 88040-400 
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APÊNDICE 05 – PROTOCOLO DE ENTREVISTA (etapa qualitativa da tese)  

 

Construtos investigados Perguntas 

Estado civil 
- O seu estado civil/ter filho(s) possui relação com a sua permanência nesta empresa? Por quê? 

Filho(s) 

Escolaridade - O seu nível de escolaridade possui relação com a permanência nesta empresa? 

- E em relação à sua idade, esta influencia no fato de você continuar trabalhando nesta empresa? Idade 

Sexo - O fato de você ser homem/mulher está relacionado à sua permanência nesta empresa? Como você vê/percebe isso? 

Benefícios 

- Qual é a sua avaliação sobre os benefícios ofertados pela empresa na qual você trabalha? 

- Quais são os (benefícios) mais significativos para você? 

- Quais são irrelevantes? Por quê? 

Percepção de oportunidades de 

aprendizagem 

- Como você vê/percebe as oportunidades de aprender no trabalho nesta empresa? 

- Quais seriam essas oportunidades de aprender? Quando ocorrem? 

- Como você avalia as oportunidades de aprendizagem que você tem nessa empresa? 

Satisfação no trabalho: 

- colegas, chefia (SEM relação c/ 

retenção), salário, promoções, 

natureza do trabalho 

- Qual é a sua percepção sobre o seu trabalho (colegas, chefia, salário, promoções, trabalho que realiza) nesta empresa? 

Burnout: 

- exaustão emocional 

- desligamento do trabalho 

- Como você se sente (físico e emocionalmente) em relação ao seu trabalho nesta empresa? (exaustão emocional) 

 O que mais afeta o seu emocional no ambiente de trabalho? Como você lida com essas questões? 

 Qual o nível de estresse no seu cotidiano de trabalho? 

 Como você se sente após o (dia de) trabalho? 

 Como você percebe as pressões no trabalho? 

- O que o seu trabalho significa para você? (desligamento do trabalho) 
 Com o que você se identifica no seu trabalho? Fale sobre. 

 O que você gostaria de mudar no seu trabalho? Fale sobre. 

Intenção de permanecer - Por que você permanece trabalhando nesta empresa? 

Intenção de sair - Por que você deixaria/sairia (d)esta empresa? 

Normas subjetivas 

- (Fala introdutória). Quais são as pessoas importantes/que você leva em consideração para as suas decisões na vida (seja pessoal 
e/ou profissional)? 

- O que você acha que essas pessoas pensam sobre a sua permanência ou saída desta empresa?  

- Há pessoas que desaprovam a sua permanência nesta empresa? Quem são? Por quê? 
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APÊNDICE 06 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (etapa 

qualitativa da tese) 

 

 

Eu, Denise de Cuffa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convido-o(a) 

para participar da minha pesquisa de doutorado intitulada “RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS EM SANTA 

CATARINA”. O objetivo da pesquisa é propor um modelo de retenção de profissionais de 

tecnologia da informação (TI) em organizações públicas em Santa Catarina. O estudo possui 

duas etapas de coleta de dados, sendo esta a segunda fase. Seu objetivo é explorar os 

determinantes da retenção identificados na etapa primária da pesquisa.  

A pesquisa visa identificar os fatores (pessoais/sociodemográficos, ocupacionais e 

organizacionais) que influenciam a retenção de profissionais de tecnologia da informação em 

organizações públicas localizadas no estado de Santa Catarina. Os dados serão coletados por 

meio da realização de entrevista individual que terá um tempo estimado de 1 hora a 1h30min. 

A pesquisadora também poderá colher notas pessoais das impressões e dos demais aspectos que 

chamarem a sua atenção durante as entrevistas. Com essa finalidade, estou convidando os 

profissionais estatutários ou celetistas que atuam na área de TI de organizações 100% públicas 

ou sociedades de economia mista localizadas em Santa Catarina, a participarem 

voluntariamente da pesquisa. Ao final do projeto, poderá ser enviada, aos participantes que 

tiverem interesse e disponibilizarem o e-mail neste termo, a tese de doutorado concluída e 

digitalizada com os resultados da pesquisa. Estes serão apresentados ao final do ano de 2019 na 

Universidade Federal de Santa Catarina (campus Reitor João David Ferreira Lima, bairro 

Trindade, Florianópolis), sendo assim você poderá, caso haja interesse, assistir à apresentação 

da defesa da tese. 

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do conhecimento sobre os 

fatores que influenciam a retenção de profissionais de TI em organizações públicas que atuam 

no estado de Santa Catarina. A compreensão desses fatores também possibilita a realização de 

recomendações às organizações públicas quanto ao desenvolvimento de diretrizes de gestão de 

pessoas. É importante destacar que sua participação é voluntária e não remunerada, de modo 

que você poderá desistir a qualquer momento da pesquisa, sem que isso gere qualquer prejuízo. 

Esta pesquisa aborda questões relacionadas à sua tomada de decisão sobre questões 

relacionadas ao trabalho. Com isso, pode ocorrer algum tipo de desconforto ao refletir sobre 
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sentimentos que você perceba como negativos. Caso isso ocorra, a pesquisadora orientadora 

desta pesquisa é psicóloga e estará disponível para conversar e esclarecer possíveis dúvidas em 

qualquer momento desta etapa da pesquisa e realizar os encaminhamentos necessários.  

Os dados coletados ficarão em posse da pesquisadora para a privacidade das informações 

levantadas. Caso você tenha eventuais prejuízos materiais ou imateriais em decorrência da sua 

participação nesta pesquisa, você poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação 

vigente. No caso de despesas extras advindas da sua participação nesta pesquisa, a pesquisadora 

responsável arcará com o ressarcimento das mesmas. 

Destaca-se também que qualquer informação fornecida por você será avaliada e utilizada 

exclusivamente pela pesquisadora para esta pesquisa, de modo que se garanta o sigilo, a 

privacidade e o anonimato das informações coletadas. Faz-se necessário enfatizar que qualquer 

dado que você preencher a seu respeito durante esta pesquisa será tratado a fim de não o 

identificar pessoalmente e garante-se o seu total anonimato. No entanto, apesar de todos os 

cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado de maneira involuntária e 

não intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da lei. 

Todos os procedimentos adotados para os dados fornecidos por você ocorrerão conforme 

a Resolução nº510/2016, que trata da ética nas pesquisas que envolvem seres humanos. Vale 

ressaltar que a pesquisadora estará à disposição para realizar quaisquer esclarecimentos 

necessários seja antes, durante ou após a sua participação nesta pesquisa. Você também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, que é 

responsável por avaliar os aspectos éticos das pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão 

das mesmas, a qualquer momento O telefone do CEPSH é (48) 3721-6094 e o Comitê está 

localizado no seguinte endereço: Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, localizado na Rua 

Desembargador Vitor Lima, nº 222, bairro Trindade, Florianópolis, CEP 88.040-400. 

Após a leitura do presente termo e do seu consentimento em participar da pesquisa, 

solicito que assine abaixo e preencha os seus dados. Sua participação somente ocorrerá se você 

concordar com este termo, que possui duas vias, sendo uma de sua posse e outra da 

pesquisadora. Este é um documento importante que traz informações de contato e garante os 

seus direitos como participante desta pesquisa. Você terá acesso ao registro do consentimento 

em qualquer etapa da pesquisa. 

Quanto ao registro das informações das sessões por meio de gravação de áudio eu: 

(     ) Autorizo a gravação.             (     ) Não autorizo a gravação. 

 



259 

   

 

Eu, .................................................................................................., portador(a) do CPF 

........................................ declaro meu consentimento em participar desta pesquisa. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre os procedimentos nela envolvidos. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que isso 

leve a qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Cidade: ..................................................................................... Data: ............./........../201.......... 

 

 

Caso tenha interesse em obter acesso a esta tese de doutorado concluída e/ou assistir à 

defesa final desta pesquisa, favor inserir seu e-mail para contato:  

....................................................................................................................................................... 

 

 

__________________________       

Participante da pesquisa 

 

 

 

Pesquisadora Responsável                                  
Denise de Cuffa 

denise_cuffa@hotmail.com 

(48) 3721-8550 / (44) 98839-1598 
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº630 
4º andar, sala 402  
Pantanal – Florianópolis/SC 
CEP: 88.040-001  

  

 

            
Orientadora Responsável 

Andrea Valéria Steil 

andreasteil@egc.ufsc.br 

(48) 3721-8550 

Rua Roberto Sampaio Gonzaga, s/n 

Trindade – Florianópolis/SC.  

CEP: 88040-970 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) - Departamento de Psicologia 

Sala 6 B – Bloco C 
 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara) – Rua Desembargador Vitor Lima.  

Bairro Trindade - Florianópolis, SC. 88040-400 
Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 
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