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DIRETORIA-EXECUTIVA – DE 
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – DE/CRH 
Gerência de Provimento e Acompanhamento de Recursos Humanos – CRH / GEPAR 

 
 
A) Apresentação da Instituição 

 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), completou, em 

29 de maio de 2021, 85 anos de fundação. Sua Sede está localizada na Av 
Franklin Roosevelt 166 – Castelo, Rio de Janeiro. 
 

O IBGE é uma instituição da Administração Pública Federal, vinculada 
ao Ministério da Economia (ME). É o principal provedor de dados e 
informações estatísticas e de geociências do país, atendendo às necessidades 
dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das 
esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

A missão institucional do IBGE é: “Retratar o Brasil com informações 
necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”.  
Para tanto, oferece uma visão completa e atual do país, através do 
desempenho de suas principais funções: 

- Produção, análise, coordenação e consolidação de informações 
estatísticas e de geociências; 
- Coordenação do sistema das informações ambientais; 
- Documentação e disseminação de informações; e 

- Coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. 
Com Sede na cidade do Rio de Janeiro, o IBGE integra, em sua 

estrutura, a Presidência e órgãos de assessoramento superior, bem como 
quatro Diretorias e duas Coordenações-Gerais, quais sejam: Diretoria de 
Pesquisas, Diretoria de Geociências, Diretoria de Informática, Diretoria-
Executiva, Centro de Documentação e Disseminação de Informações e Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas. 

Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, o 
IBGE possui, além da Sede, 26 Unidades Estaduais (UEs) nas capitais dos 
Estados e 1 no Distrito Federal e 564 Agências de coleta de dados nos 
principais municípios. As Unidades Estaduais têm por competência: (i) 
representar a instituição no Estado; e (ii) planejar, coordenar, executar e 
controlar a realização de atividades técnicas e administrativas do IBGE, de 
acordo com a orientação e supervisão técnica normativa das Diretorias e 
Coordenações-Gerais da Sede. As Agências de coleta de dados estão 
subordinadas às Unidades Estaduais, de acordo com a sua localização 
geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Título do case: Programa de Integração e Acompanhamento dos 
Movimentados do BNDES para o IBGE 

 
Resumo: 
 

É sabido que na esfera pública, dadas as restrições orçamentárias 
vigentes, não tem sido possível a recomposição da força de trabalho dos 
órgãos por meio de concursos públicos nos últimos anos. Em consonância com 
essas diretrizes restritivas, a Administração Federal tem estimulado a 
movimentação de servidores e empregados públicos entre as instituições. 

Nesse contexto, foi firmado o Acordo de Cooperação BNDES-IBGE 
19.2.04751-1, de 27 de dezembro de 2019, com o objetivo de promover a 
movimentação temporária dos empregados públicos do BNDES para 
proporcionar a composição da força de trabalho do IBGE; troca de experiências 
e aprimoramento de capacitações técnicas entre equipes. 

Na sequência, foi realizado processo seletivo dos candidatos inscritos 
para concorrer à movimentação. A primeira fase da seleção foi conduzida pela 
área de Gestão com Pessoas do BNDES e os aprovados para a segunda fase 
passaram por entrevistas técnicas com os Diretores das áreas das vagas no 
IBGE, com o suporte técnico da Coordenação de Recursos Humanos. As 
entrevistas técnicas determinaram o resultado final da seleção. 

A movimentação dos empregados públicos do BNDES classificados na 
seleção para o IBGE foi formalmente autorizada pela Portaria do Secretário de 
Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME No. 10.116, de 16 de abril 
de 2020. 

Este trabalho tem por objetivo descrever a analisar o Programa de 
Integração e Acompanhamento dos empregados do BNDES movimentados 
para o IBGE. O programa foi originalmente planejado e organizado no formato 
presencial, prevendo evento integrativo e reuniões de acompanhamento nessa 
metodologia. Porém, com a situação de excepcionalidade que passamos a 
viver em função da pandemia da COVID-19, a programação foi rápida e 
totalmente reformulada para a modalidade à distância, com a utilização das 
plataformas de comunicação virtual institucionalmente disponibilizadas, o que 
confere um caráter inovador à iniciativa. 

 O programa teve como objetivos apresentar o IBGE; monitorar sua 
integração à instituição, às lideranças e à sua nova rotina de trabalho; 
estabelecer um canal permanente de comunicação entre o IBGE e os 
movimentados e produzir conhecimento relevante para subsidiar políticas de 
gestão de pessoas relativas aos movimentados. 

A direção do IBGE, satisfeita com os resultados alcançados com esse 
programa, passou a adotar a mesma metodologia para a integração dos 
Agentes Temporários que ingressaram nas 27 Unidades Estaduais e nas 564 
Agências do órgão a partir de junho de 2021. 
 
Palavras-chave: movimentação de pessoas, integração, realocação, 
valorização dos colaboradores, acompanhamento e desenvolvimento de 
pessoas. 

 
 



3 

 

 
B) Introdução 

 
Pode-se afirmar que o IBGE, por intermédio da Gerência de 

Provimento e Acompanhamento da Recursos Humanos da Coordenação de 
Recursos Humanos (CRH/GEPAR), possui vasta experiência acumulada na 
realização de programas de integração e acompanhamento de pessoas. Todos 
os servidores ingressantes por intermédio dos concursos públicos para o 
órgão, desde 2005, passaram pelo Programa de Integração e 
Acompanhamento de Novos Servidores - PINS. (Concursos Públicos IBGE 
2005, 2006, 2010, 2014 e 2016).  A cada edição do PINS a CRH/GEPAR 
identificava, por meio de pesquisas de satisfação e outros, necessidades de 
aprimoramento contínuo, o que, de fato, foi realizado. 

Todas as edições do PINS, entretanto, foram desenvolvidas no 
formato presencial. Na Sede, todos os ingressantes das diversas áreas eram 
reunidos em um único local, onde o evento integrativo era realizado. Já nas 27 
UEs todo o conteúdo do programa era disponibilizado para cada uma da 
Unidades, que realizavam o evento em local específico nas sedes das UEs, 
deslocando os ingressantes das Agências para as capitais, de modo a 
contemplar todos os novos servidores. 

Já as a ações de acompanhamento da integração dos novos eram 
realizadas através de pesquisas, que consistiam no preenchimento de 
questionários de levantamento de expectativas, aplicados no PINS, e de 
acompanhamento de sua integração, periodicamente. 

Entretanto, nos últimos anos, dadas as restrições orçamentárias e as 
diretrizes governamentais, não tem sido possível a recomposição da força de 
trabalho dos órgãos por meio de concursos públicos. Em consonância com 
essas diretrizes restritivas, a Administração Federal tem estimulado a 
movimentação de servidores e empregados públicos entre as instituições. 

Nesse contexto, foi firmado o Acordo de Cooperação BNDES-IBGE 
19.2.04751-1, de 27 de dezembro de 2019, com o objetivo de promover a 
movimentação temporária dos empregados públicos daquela organização para 
o IBGE. A principal motivação da direção a empreender negociações com o 
BNDES visando ao Acordo foi atrair profissionais altamente qualificados do 
quadro funcional do Banco para a composição, em caráter temporário, da força 
de trabalho em áreas estratégicas da instituição. O Acordo objetivava, ainda, 
proporcionar a troca de experiências e aprimoramento de capacitações 
técnicas entre equipes de ambas organizações. 

Desse modo, foi realizado o processo seletivo dos candidatos inscritos 
para concorrer à movimentação. A primeira fase da seleção foi conduzida pela 
área de Gestão com Pessoas do BNDES e os aprovados para a segunda fase 
passaram por entrevistas técnicas individuais com os Diretores das áreas das 
vagas no IBGE, com o suporte técnico da Coordenação de Recursos 
Humanos. As entrevistas técnicas determinaram o resultado final da seleção, 
que contemplou 6 (seis) empregados classificados para a movimentação para 
o IBGE. 

Os 6 (seis) movimentados do BNDES foram classificados para áreas 
estratégicas do IBGE, para desenvolver as seguintes atribuições: 
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•  DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E NEGÓCIOS - aprovados 2 
(dois). Atividades relacionadas ao controle do desenvolvimento dos projetos de 
acordo com as estratégias institucionais, dentro dos prazos dos cronogramas e 
datas de entrega; e atividades relacionadas ao estudo e análise de dados, 
estruturados ou não, visando à extração de conhecimento para possíveis 
tomadas de decisão. 

•  ECONOMIA E ANÁLISES SETORIAIS - aprovados 03 (três). 
Atividades de assessoramento ao desenvolvimento de estudos na área de 
produção de informações estatísticas e projetos de pesquisa relacionados ao 
funcionamento da economia brasileira. 

•   ASSESSORIA JURÍDICA -  aprovado 01 (um). Atividades   
relacionadas à assistência estratégica das unidades administrativas em 
assuntos de natureza jurídica e elaboração e/ou emissão de pareceres 
administrativos em geral, assegurando o cumprimento de leis e regulamentos. 

Cabe ressaltar que naquele momento todos órgãos vinham realizando 
suas atividades em tele trabalho recentemente, em função do isolamento social 
imposto pela crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, a partir de 
16 de março de 2020. O IBGE que, como a maioria dos órgãos da 
Administração Pública, ainda não havia aderido ao modelo de trabalho remoto, 
teve que implementar a modalidade à distância súbita e rapidamente. 

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o Programa de 
Integração e Acompanhamento dos Movimentados do BNDES, realizado ao 
longo dos 6 primeiros meses do seu exercício no IBGE. Tal programa consistiu 
num evento integrativo, objetivando a apresentação do IBGE e seus produtos e 
serviços, bem como de relevantes aspectos de sua vida funcional no Instituto, 
promovendo sua ambientação, no início de seu exercício. A seguir, 
mensalmente foram realizadas entrevistas individuais de acompanhamento de 
sua integração à instituição, às lideranças e às equipes de trabalho. Todas a 
ações empreendidas no programa foram desenvolvidas na modalidade à 
distância, o que confere um caráter inovador à iniciativa. 

INTEGRAÇÃO - O evento receptivo foi realizado quando do início do 
exercício das atividades no IBGE, no dia 18 de maio de 2020 e ocorreu em 3 
dias consecutivos, em meio período, uma vez não são recomendadas 
atividades remotas com duração maior do que 2/3 horas. A integração 
objetivou a apresentação do IBGE e seus produtos e serviços, bem como de 
relevantes aspectos de sua vida funcional no IBGE, promovendo sua 
ambientação institucional. 

ACOMPANHAMENTO - O processo de acompanhamento da integração 
é composto por entrevistas individuais, também à distância, realizadas em 
periodicidade mensal com as Gerentes da CRH/GEPAR com intuito de 
compreender as principais percepções dos movimentados sobre a sua inserção 
nas atividades das diversas áreas da instituição. Foram também aplicadas 
Pesquisas de Expectativas e de Acompanhamento de sua integração à 
instituição, às lideranças e às equipes de trabalho. 

A seguir, serão apresentados todas as técnicas e procedimentos 
adotados no programa, bem como os relatórios da evolução da integração e 
dos resultados alcançados em sua implementação.   
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C) Corpo do Trabalho 

 
Conforme mencionado na Introdução a este trabalho, o programa ora 

apresentado constituiu-se em 2 (dois) blocos de atividades, quais sejam 
INTEGRAÇÃO e ACOMPANHAMENTO. Na sequência, passaremos a detalhar 
as técnicas e procedimentos adotados ao longo do desenvolvimento das ações 
do programa. 

INTEGRAÇÃO 

O evento receptivo para os 6 (seis) novos colaboradores do IBGE, 
ocorreu durante 3 (três) dias, em reuniões de aproximadamente 2 (duas) horas 
de duração em cada dia, por intermédio da plataforma WeBex, da CISCO. 

No primeiro dia - 18.05.2020 - os recém movimentados foram 
recepcionados pelo Coordenador de RH - Bruno Taranto Malheiros, e pelos 
Gerentes da CRH/GEPAR; em seguida, a Presidente do IBGE à época - 
Susana Cordeiro Guerra - realizou uma breve palestra, dando as boas-vindas 
aos movimentados, explanando sobre a importância do IBGE para a 
sociedade; após isso, cada um dos Diretores e Coordenadores-Gerais realizou 
breve apresentação das respectivas áreas da instituição. 

No segundo dia - 19.05.2020 - os novos movimentados contaram com 
a presença do Coordenador de RH - Bruno Taranto Malheiros, que os 
recepcionou e apresentou 2 (dois) vídeos institucionais. O primeiro vídeo falava 
sobre a história dos brasileiros e os 80 anos do IBGE e o segundo vídeo 
relatou a importância do Censo na sociedade. Além disso, foram apresentados 
os processos de produção e disseminação de informações do IBGE. 

No terceiro dia - 20.05.2020 - foi realizada uma palestra sobre 
informações administrativas e a dinâmica de tele trabalho no IBGE – 
apresentação dos principais sistemas administrativos de interesse à vida 
funcional dos movimentados no IBGE (Sistema de Dados Administrativos, 
Sistema de Controle e Apuração de Frequência, Saúde, etc.) e ferramentas 
usadas no tele trabalho (WeBex, VPN e outros) – realizado pela equipe de 
Gerentes da CRH. Logo em seguida, foi apresentado o Programa de 
Integração e Acompanhamento, bem como a Pesquisa de Expectativas, pelas 
Gerentes da CRH/GEPAR, Rossana Patitucci Franco e Jordana Brock 
Nascimento.  O encerramento foi conduzido pelo Coordenador de RH - Bruno 
Malheiros. 

Logo após a realização do evento integrativo, foi aplicada a Pesquisa 
de Expectativas, por intermédio de questionários de autopreenchimento 
individuais. A data de campo da Pesquisa de Expectativas foi de 20 a 
27/05/2020. 

ACOMPANHAMENTO 

O processo de acompanhamento da integração foi composto por 
entrevistas individuais, realizadas em periodicidade mensal com as Gerentes 
da CRH/GEPAR, Rossana Franco e Jordana Nascimento, com intuito de 
compreender as principais percepções dos movimentados sobre a sua inserção 
nas atividades das diversas áreas da instituição. 

Foi aplicada, em complemento às entrevistas, uma Pesquisa de 
Acompanhamento –  após 2 (dois) meses de atuação dos profissionais no 
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IBGE. O resultado da pesquisa foi analisado e cotejado às informações das 
entrevistas de acompanhamento, resultando na produção de relatórios 
gerenciais à direção do IBGE sobre o processo de integração dos 
movimentados do BNDES à Casa. 

Os relatórios de resultados das pesquisas serão apresentados na 
seção “Resultados e Conclusões” deste trabalho. 

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS DE ACOMPANHAMENTO: 

As entrevistas individuais de acompanhamento ocorreram 
mensalmente durante sete meses, sendo que a primeira ocorreu após as 
primeiras duas semanas de atividades dos movimentados na instituição. Ao 
todo foram realizadas seis rodadas de entrevistas e as reuniões ocorreram via 
WeBex sendo conduzidas pelas Gerentes da CRH/GEPAR, conforme 
mencionado anteriormente. 

Participaram dessa fase do acompanhamento 5 (cinco) dos 6 (seis) 
movimentados já que um deles foi nomeado para o cargo em comissão de 
Diretor de Informática do IBGE, deixando então de participar do processo de 
acompanhamento, em função dos novos compromissos assumidos perante o 
órgão. Os entrevistados se mostraram bastante à vontade nas reuniões 
individuais, elogiando destacadamente o processo de acompanhamento de sua 
integração. 

É interessante destacar que a quarta rodada de entrevistas identificou 
a inadaptação funcional de um dos movimentados às suas funções no IBGE. 
Com vistas a realizar sua realocação, ele foi objeto de acompanhamento mais 
específico por parte da CRH/GEPAR, com o suporte da CRH e da Diretoria 
Executiva. Esse caso será melhor detalhado separadamente, a seguir. 

A última rodada de entrevistas ocorreu em dezembro, decorridos 
aproximadamente 7 (sete) meses de suas atividades no IBGE. Esta indicou, 
em linhas gerais, grande satisfação com as atividades que os movimentados 
vinham exercendo em suas áreas e com sua inserção na instituição, nas 
equipes de trabalho e com as respectivas lideranças. 

É importante destacar que, ao final de cada rodada de entrevistas de 
acompanhamento, foram elaborados relatórios com as principais informações 
relatadas em cada uma das entrevistas. 

Os resultados obtidos nas Pesquisas de Expectativas e de 
Acompanhamento da integração dos movimentados serão apresentados mais 
adiante, neste relato. 

UM CASO DE REALOCAÇÂO 

Conforme relatado anteriormente, um dos movimentados do BNDES 
foi objeto de acompanhamento mais específico por parte da CRH/GEPAR, com 
o suporte da CRH. 

Ao final do quarto mês de exercício de suas atividades na vaga de 
ECONOMIA E ANÁLISES SETORIAIS, numa das Coordenações da Diretoria 
de Pesquisas do IBGE, as Gerentes da CRH/GEPAR foram contatadas pelo 
movimentado X (será utilizada a letra X para preservar a individualidade do 
movimentado), que relatou estar tendo dificuldades de adaptação à natureza 
das responsabilidades a ele atribuídas. Graduado em Economia e Mestre em 
Sociologia e Economia, foi alocado a uma área que basicamente desenvolvia 
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atividades operacionais, que requeriam conhecimentos avançados em 
Contabilidade, área com que não possuía afinidades nem os conhecimentos 
necessários. Afirmou estar se esforçando muito para cumprir o que era 
esperado, porém sem obter êxito, o que gerava em X uma profunda sensação 
de desconforto. 

Nesse primeiro contato de acompanhamento individualizado, X foi 
aconselhado a tentar dialogar francamente com sua gestora imediata e com o 
titular da sua Coordenação sobre suas dificuldades em desempenhar as 
atribuições da área onde foi alocado. As Gerentes da CRH/GEPAR colocaram-
se à disposição de X para futuros contatos e/ou intermediação junto às 
lideranças, visando viabilizar a identificação de uma nova área da Diretoria cuja 
natureza das atividades desenvolvidas fosse compatível com o seu perfil 
profissional – tanto de formação e experiência quanto de competências 
comportamentais. 

 A conversa com a gestora imediata ocorreu na sequência, tendo essa 
gestora se comprometido a consultar o Coordenador da área, de modo a 
buscar a realocação de X a uma das outras áreas/projetos no âmbito da 
Coordenação.  Foi sugerido a X, decorridos alguns dias, alocá-lo em um projeto 
de desenvolvimento de um questionário único para as pesquisas da 
Coordenação. Essa alternativa não pareceu adequada às Gerentes da GEPAR, 
uma vez que a natureza da incompatibilidade do perfil de X às características 
das atividades permaneceria inalterada. 

A situação de inadequação na alocação de X e nas alternativas 
sugeridas pela Coordenação para solucionar o problema foram relatadas ao 
Coordenador de RH e, posteriormente, à Diretora-Executiva do IBGE pela 
GEPAR, em reuniões específicas sobre o tema. Uma vez que houve consenso 
quanto à necessidade da realocação de X a outra área da Diretoria de 
Pesquisas, a Diretora-Executiva passou a empenhar-se na articulação com a 
direção da DPE, promovendo a conscientização acerca da urgência da 
realização de reunião da CRH e da GEPAR com o Diretor de Pesquisas e seu 
Adjunto para que a questão fosse devidamente esclarecida, com vistas à 
solução. 

Na sequência, foi realizada reunião entre a direção da DPE e CRH 
sobre as possibilidades de realocação para o movimentado. As Gerentes da 
GEPAR apresentaram ao Diretor de Pesquisas e seu Adjunto toda a evolução 
da situação e foi acordada a realização de nova reunião, desta vez com a 
participação de X, para a apresentação das alternativas para sua realocação 
na Diretoria. 

Por fim, decorridas essas negociações, a realocação de X foi efetivada 
de forma exitosa. 

 
D) Resultados e Conclusões 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados por meio 

da (1) análise dos resultados apurados nas Pesquisas de Expectativas e de 
Acompanhamentos da Integração dos movimentados do BNDES para o IBGE, 
e (2) da avaliação que os participantes do Programa de Integração e 
Acompanhamento fizeram sobre as etapas do processo e sobre sua 
participação no mesmo. 

(1) Análise dos resultados da Pesquisa de Expectativas sobre o trabalho no 
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IBGE x Pesquisa de Acompanhamento da integração ao órgão 

 

De acordo com os resultados indicados pelos respondentes, suas 
expectativas com relação à movimentação para o IBGE eram as mais positivas 
possíveis. Em sua grande maioria, destacaram a relevância do trabalho do 
órgão para o país e estímulo que representava ter a oportunidade de contribuir 
para o aprimoramento da produção e análise das informações. O gráfico a 
seguir as representa bem: 

 

Nos resultados da Pesquisa de Acompanhamento, os respondentes 
sinalizaram que as maiores oportunidades e desafios efetivamente encontrados 
no IBGE, em sua maioria, foram (i) poder adquirir relevante conhecimento 
sobre uma área muito importante para o país tanto de forma geral como de 
forma específica, nas respectivas áreas de atuação. (ii) a troca com a equipe 
tem sido muito enriquecedora; (iii) poder ver com quanta dedicação e seriedade 
esse trabalho vem sendo feito; (iv) poder contribuir com as atividades. 
Os desafios apontados foram relacionados com o momento em que a 
movimentação acabou acontecendo e a necessidade de conhecer uma 
atividade e uma equipe nova de maneira totalmente remota, em período de 
distanciamento social, bem como entender o funcionamento da instituição 
nesta circunstância. De acordo com os respondentes, no escritório existiria a 
possibilidade de uma troca mais constante. Tais desafios têm sido contornados 
e resolvidos. 

Ainda na Pesquisa de Expectativas, os aspectos mais valorizados 
pelos movimentados para viabilizar a realização de um trabalho de qualidade 
no IBGE foram destacados:   
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Já nos resultados da Pesquisa de Acompanhamento, apenas um 
respondente assinalou o item “Compatibilidade da função a ser exercida com a 
minha formação acadêmica” como sendo aspecto de suas expectativas que 
não se concretizou na prática. A justificativa apontada foi “Creio que a crítica 
dos questionários das pesquisas econômicas sejam território mais familiar para 
contadores do que para economistas.” 

Pode-se inferir que este depoimento foi do movimentado objeto do 
processo de realocação detalhado na seção anterior deste relato. 

Já no que se refere à expectativa de permanência no IBGE dos 
movimentados, 100% indicaram dois anos conforme prevê o Acordo de 
Cooperação, sendo que alguns (2) sinalizaram o desejo de prorrogação por 
igual período e (1) mencionou até mesmo a possibilidade de permanecer lotado 
no IBGE por mais tempo, ”talvez mesmo até o final da carreira. Quem sabe? ” 

Meses depois, os resultados do acompanhamento apontaram que a 
expectativa de permanência do IBGE dos 100% dos movimentados continua 
inalterada. 

Finalmente, quanto à satisfação com o trabalho no IBGE de maneira 
geral, três respondentes atribuíram nota 9 e dois respondentes atribuíram nota 
8, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), em que 0 significa "nada satisfeito" e 10 
"plenamente satisfeito" 

 

(2) Avaliação do Programa de Integração e Acompanhamento 

 
Por ocasião de nossa decisão escrever um Case sobre o processo, 

solicitamos que os participantes nos encaminhassem suas avaliações sobre o 
processo como todo. Os relatos de avaliação foram elaborados livremente, não 
tendo sido utilizado um instrumento/formulário específico.   

A seguir, serão apresentados os depoimentos de três empregados 
movimentados do BNDES ao IBGE, relatando sua experiência com a 
integração à Instituição e o quanto o Programa de Acompanhamento auxiliou 
em sua adaptação bem-sucedida ao novo órgão. 
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Movimentado (i) 
 
“A experiência da movimentação do BNDES ao IBGE tem proporcionado a 
possibilidade de muita troca entre os conhecimentos que eu obtive nos anos 
profissionais anteriores e os que a equipe do IBGE desenvolveu ao longo dos 
anos. Essa troca tem sido intensa e tem agregado conteúdo aos trabalhos. 
O processo foi conduzido de forma muito profissional e bastante cuidadosa 
pela Área de Recursos Humanos do IBGE, contando com reuniões mensais 
nos primeiros seis meses, o que propiciou uma integração mais fácil à nova 
instituição, abrindo um espaço para se dialogar a respeito tanto do que estava 
funcionando quanto de eventuais correções de rumo que se fizessem 
necessárias. 
No meu caso pessoal, tudo correu muito bem e as reuniões com o RH com 
certeza facilitaram e ajudaram o processo de integração” 
 
Movimentado (ii) 
 
“O ingresso já em meio à pandemia se tornou uma dificuldade adicional às 
preocupações quanto à minha nova lotação. Todavia, o Programa de 
Integração e Acompanhamento dos movimentados do BNDES ao IBGE proveu 
acolhimento acima das minhas expectativas. Na realidade, eu nem imaginava 
que haveria tal acompanhamento oficial. 
A receptividade do corpo funcional do IBGE foi bastante positiva, mas o 
Programa de Integração foi sem dúvida fundamental para uma adaptação 
rápida e sem embaraços. Primeiramente, houve encontros coletivos e, após, 
acompanhamento individual. A dinâmica de encontros periódicos me pareceu 
apropriada (quanto ao intervalo, tempo de cada encontro e duração da etapa 
de encontros) e rendeu de modo proveitoso para contribuir com o meu 
desempenho profissional no órgão. 
Fiquei grato por ter participado do Programa, que me ajudou muito e elevou 
ainda mais a minha visão a respeito do IBGE. Toda a equipe de RH 
participante do Programa, especialmente Rossana e Jordana, está de 
parabéns. Acredito que o Programa deva prosseguir para casos de novos 
entrantes” 
 
Movimentado (iii) 
 
“Meu processo de integração ao IBGE foi iniciado de forma não presencial, 
através de uma série de reuniões à distância, via plataforma Webex. 
As primeiras reuniões foram realizadas com todo o Conselho Diretor do IBGE. 
O envolvimento da alta administração no processo causou-me excelente 
impressão inicial, ressaltando a importância de nossa integração ao IBGE. Na 
sequência, foram realizadas reuniões específicas sobre assuntos referentes a 
recursos humanos (CRH) e tecnologia da informação (DI). As informações 
prestadas foram bastante úteis para minhas atividades posteriores. Em 
seguida, nos foi sugerida a participação em cursos à distância sobre o IBGE e 
sobre os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais. O curso sobre os 
Princípios Fundamentais, em que pese tenha sido excelente e essencial para 
minhas atividades posteriores, não permitiu que os princípios fossem 
suficientemente apreendidos para minhas atividades cotidianas. Minha 
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impressão pessoal é que, para refinar sua compreensão e permitir o domínio 
do assunto, seria necessária uma longa experiência profissional no IBGE, 
propiciando tal domínio. Ou seja, me parece que o tema dos Princípios 
Fundamentais também requer treinamento on the job. 
Após as semanas iniciais de integração, iniciou-se um processo de 
acompanhamento mensal pela CRH/GEPAR com duração de seis meses. A 
duração do acompanhamento mostrou-se suficientemente longa para garantir 
que qualquer necessidade de correção de rumo pudesse ser notada e as 
medidas cabíveis adotadas. Felizmente, em meu caso, me senti adaptado à 
unidade na qual foi lotado (Gabinete DPE), não sendo necessária qualquer 
providência desse gênero. (...). Nas reuniões de acompanhamento, estiveram 
presentes sempre dois representantes da CRH, além de mim mesmo. 
Desenvolvi grande empatia pela equipe da CRH responsável por meu 
acompanhamento e isso facilitou nossas interações. 
O processo de acompanhamento permitiu que conhecesse melhor o IBGE, 
através da ótica de uma equipe diferente daquela com a qual trabalho 
cotidianamente. Sistematizando e relatando minhas atividades, percebi não só 
seu grau de importância para a instituição, mas também lacunas em minha 
formação, as quais me levaram posteriormente a buscar outros cursos 
complementares, a maioria deles realizado online no site da ENAP (R, 
LGPD, Governança de Dados, dentre outros).” 
 

Os feedbacks recebidos dos movimentados ao longo de todo o período 
do acompanhamento de sua integração ao IBGE, assim como aqueles 
recebidos da direção do IBGE são indícios significativos do sucesso da 
iniciativa. Cabe ser ressaltado, mais uma vez, que toda a programação, 
originalmente planejada e organizada no formato presencial, foi rápida e 
totalmente reformulada para a modalidade à distância, com a utilização de 
plataformas de comunicação virtual recém disponibilizadas pela instituição, o 
que confere um caráter inovador à iniciativa – como podemos concluir – 
exitosa. 

E) Considerações Finais 

Conforme já relatado, o IBGE possui vasta experiência acumulada na 
realização de programas de integração e acompanhamento de pessoas. Todos 
os servidores ingressantes por intermédio dos concursos públicos para o 
órgão, desde 2005. 

A importância da realização desses programas é indiscutível, assim 
como o êxito dos seus resultados, uma vez que proporcionam a adequada 
socialização organizacional das novas pessoas, bem como o monitoramento do 
processo de seu ajustamento e integração ao órgão, às lideranças e às 
equipes. 

O desafio de realizar esse processo com empregados já com suas 
carreiras consolidadas no BNDES que se propuseram a ser movimentados 
para ocupar cargos estratégicos no IBGE foi considerável, ainda mais naquele 
momento em que, em função do isolamento social imposto pela crise sanitária 
provocada pela pandemia da COVID-19, teve-se que implementar a 
modalidade à distância súbita e rapidamente na instituição. Ainda assim, pode-
se ressaltar os excelentes resultados obtidos com sua implementação no IBGE, 
conforme amplamente detalhado no presente trabalho. 
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A direção do IBGE, satisfeita com os resultados alcançados com esse 
programa, passou a adotar a mesma metodologia para a integração dos 
Agentes Temporários que ingressaram nas 27 Unidades Estaduais e nas 564 
Agências do órgão a partir de junho de 2021. 

Por fim, destacamos que as avaliações dos participantes do Programa 
de Integração de Acompanhamento dos Movimentados do BNDES foram 
extremamente positivas, até mesmo entusiasmadas e, com certeza, muito 
gratificantes. Sem dúvida, essas contribuições também apontam novos 
caminhos e aspectos a aprimorar. E, em se tratando de gestão de pessoas, 
sempre é possível avançar. 
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