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Conteúdo 

 

Nas organizações atuais, com um mercado altamente desafiador e 
competitivo, a busca pelo investimento em capital humano é peça chave 
para alavancar desempenho. Nesse contexto, a fim de poder atrair capital 
humano que permita o enfrentamento deste ambiente e desta forma 
manter-se no mercado, as empresas passaram a investir no 
desenvolvimento de sua marca como empregadora. Os candidatos a 
emprego parecem ser atraídos por empresas quando acreditam que elas 
possuam atributos positivos de trabalho. Este conjunto de atributos que o 
potencial colaborador percebe é o grau de atratividade da organização 
perante ao mercado de trabalho. Neste contexto, trabalhar o 
desenvolvimento desta atratividade organizacional passa a ser um fator 
gerador de vantagem competitiva para as organizações. 

A partir da revisão bibliográfica empreendida, nota-se que existem muitas 
publicações que apresentam resultados sobre questões relativas à 
atratividade do empregador no contexto de empresas privadas. Espera-se 
uma contribuição teórica deste estudo ao se fazer a transposição desta 
investigação para o contexto da organização pública. Essa análise pode 
auxiliar no sentido de verificar se esses conceitos, relativos a atratividade 
organizacional, têm a mesma relevância e impacto neste tipo de 
organização. Sob o contexto prático, a pesquisa busca trazer informações 
relevantes para o planejamento da comunicação entre a organização 
estudada e seus possíveis futuros servidores. Isso poderia atrair um público 
ainda mais comprometido com a coisa pública, com a boa gestão do erário 
e com a promoção da excelência no atendimento ao cidadão. O objetivo 
geral da pesquisa é, portanto, discutir os fatores de atratividade para 
servidores das carreiras técnico administrativas de educação. O estudo visa 
compreender como a UFPR se posiciona em termos de gestão de pessoas 
com sua marca empregadora, focando em seus aspectos de atratividade e 
assim identificar ações possíveis para o aprimoramento da mesma na 
instituição. 

 


