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RESUMO 

 

Nos últimos anos, vem sendo divulgado, pelos mais variados meios de comunicação, a 

importância da gestão de pessoas nas empresas, seja ela pública ou privada e que o fator 

humano representa o reflexo do sucesso ou do fracasso, diante de qualquer trabalho 

desenvolvido. Assim sendo, as empresas devem estruturar-se e planejar-se tendo como foco 

principal ações estratégicas que incluem a valorização das pessoas, através do aproveitamento 

do potencial de cada funcionário nas equipes e a criação permanente de clima de participação 

e envolvimento criativo na empresa. O presente estudo, de abordagem qualitativa, teve como 

objetivo analisar a prática da montagem de equipes de desenvolvimento de software em 

empresas públicas levando em consideração as características técnicas e pessoais, dentro do 

arcabouço legal e institucional do setor público no Brasil, partindo do seguinte 

questionamento: como montar equipes de desenvolvimento de projetos de software em 

empresas públicas, levando em consideração as características técnicas e pessoais e o 

arcabouço legal e institucional do setor público brasileiro? Na busca por respostas coerentes 

foi utilizado um referencial teórico, uma pesquisa de campo com entrevista semi-estruturada e 

a categorização e analise das verbalizações. Este estudo concluiu que há problemas estruturais 

nas empresas públicas oriundos da sua historicidade, que inviabilizam determinadas tomadas 

de decisão, mas que podem ser superados a partir de um trabalho de mudança cultural e de 

cursos de capacitação abordando as diversas formas de trabalho coletivo, levando em 

consideração as características técnicas e pessoais para a montagem de equipes. Estes cursos 

podem contribuir fortemente para a mudança de perspectiva no emprego público numa visão 

atual voltada para o trabalho qualificado, associado à qualidade de vida dos funcionários, 

mesmo dentro do marco regulatório da gestão pública brasileira. Desta forma, os fatores 

organizacionais, outrora limitantes, podem passar a influenciadores e incentivadores de uma 

nova visão de trabalho nas empresas públicas.  

 

Palavras-Chave: Equipes, Montagem de Equipes, Empresa Pública, Gestão de Pessoas, Boas 

Práticas 
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ABSTRACT 

 

The importance of people management in either public or private companies has become 

known by many different means of communication in the last few years and the human factor 

represents the reflex of success or failure before any developed task. This way, companies 

should be structured and planned in such a way that its main focus becomes strategic actions 

that include the valorization of people through the potential boosting of each employee in the 

teams and the permanent upbringing of participation atmosphere and creative involvement in 

the company. The main objective of this project which has a qualitative approach was to 

analyze the practice of software development of team organization in public companies taking 

into consideration the personal and technical characteristics within the legal and institutional 

framework of the Brazilian public sector  The main question is: How to set up development 

groups of software project in public companies taking into consideration the personal and 

technical characteristics and the legal and institutional framework of the Brazilian public 

sector? Searching for coherent answers, a theoretical reference has been used as well as a 

research including a semi-structured interview and categorization and analysis of the 

verbalizations. This work has come to the conclusion that there are structural problems in the 

public companies arising from its history that make difficult some decision making, however 

they can be overcome starting with a cultural change activity and capability courses covering 

the great variety of collective work taking into consideration the personal and technical 

characteristics for the group organization. These courses can strongly contribute to a 

perspective change in the public employment in a current sight aimed at a qualified work 

associated to the quality of life of the employees even within the controlled boundary of 

Brazilian public management. This way, the organizational factors, formerly limited, might 

become motivators and instigators of a new work sight in public companies. 

 

Key-Words: Teams, Setting up Teams, Public Company, People Management, Good 

Practices. 
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1  INTRODUÇÃO  

 O perfil do profissional desejado pelas organizações neste novo milênio pressupõe 

adaptabilidade, mudanças, flexibilidade e capacidade de aprender continuamente. Os órgãos 

públicos, ao longo da sua história vêm passando por processos constantes de transformação 

para melhor desempenhar seu papel na Sociedade.  Para isso faz-se necessário o 

acompanhamento das inovações nas diversas áreas, em especial a de tecnologia da 

informação, em busca da melhoria dos serviços oferecido a toda a sociedade, que se traduz na 

valorização e no resgate do exercício da cidadania. Assim sendo, o equilíbrio e o sucesso de 

uma empresa dependem do equilíbrio pessoal e profissional daqueles que fazem parte dela e 

que, diariamente, trabalham para tornar realidade os produtos e serviços de seus idealizadores. 

 A montagem de equipes tem forte influência no desempenho de qualquer projeto, em 

especial de software, e pode contribuir de forma positiva ou negativa para seu sucesso. 

Mesmo assim algumas empresas, por razões as mais diversas, fazem a escolha de suas 

equipes levando em consideração apenas as características técnicas, certamente visando uma 

produção mais técnica e definida por poucos. Outras empresas procuram montar suas equipes 

baseadas nas características pessoais, desconsiderando as necessidades técnicas que devem ser 

supridas para o desempenho de atividades. Por ultimo, há empresas que ao formar equipes 

procuram analisar tanto os aspectos técnicos quanto os pessoais, com o intuito de montar um 

ambiente de trabalho produtivo e com funcionários satisfeitos.   

 Foi neste contexto que este estudo denominado “Montagem de times de 

desenvolvimento de software em empresas públicas: um estudo focado nas características 

pessoais e técnicas” delineou uma pesquisa de campo levando em consideração a seguinte 

questão: “Como montar equipes de desenvolvimento de projetos de software em empresas 

públicas, levando em consideração as características técnicas e pessoais e o arcabouço legal e 

institucional do setor público brasileiro?”. 

Na tentativa de encontrar respostas coerentes para esta questão foram traçados alguns 

caminhos para a concretização do estudo, cujo objetivo geral foi analisar a prática da 

montagem de equipe de desenvolvimento de software em empresas públicas levando em 

consideração as características técnicas e pessoais, dentro do arcabouço legal e institucional 

do setor público no Brasil. Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

estudar a prática da montagem de equipes em órgãos públicos e os principais problemas 

institucionais e legais para um enfoque de seleção baseado em características pessoais e 
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técnicas; propor boas práticas para montagem de equipes, de desenvolvimento de software em 

órgãos públicos, que contemplem características técnicas e pessoais durante as fases de 

contratação de pessoas, montagem e desenvolvimento da equipe; e, por último, analisar a 

aderência das boas práticas em relação ao arcabouço organizacional e legal do setor público 

brasileiro. Tendo como referencial o pressuposto que norteou esta pesquisa “que é possível 

construir um referencial de boas práticas para montagem de equipes utilizando características 

pessoais e técnicas mesmo dentro das condições legais, institucionais e culturais de empresas 

públicas no Brasil”.  

A idéia central deste pressuposto é que a montagem de uma equipe de forma 

inadequada contribui fortemente para a desmotivação das pessoas envolvidas, podendo 

ocasionar a paralisação do projeto, o atraso no cronograma, a produção de um software sem 

qualidade e, conseqüentemente, a insatisfação do cliente.  

Este estudo foi estruturado em capítulos sendo que o primeiro apresenta uma visão 

geral em torno do que será apresentado nos demais capítulos, ou seja, é a parte introdutória do 

estudo.  

O capítulo 2 apresenta o arcabouço teórico utilizado como base para o estudo, que 

inclui a análise do papel que a informação, o conhecimento, a organização e as 

transformações inerentes à conjuntura global têm na formação de equipes de sucesso tanto na 

empresa privada como na pública. 

O capítulo 3 faz um delineamento completo da metodologia que foi empregada no 

estudo. Inicia pela escolha do método; passa pelos objetivos; o delineamento da pesquisa 

focando o tipo de pesquisa, a seleção do caso, o universo pesquisado, os sujeitos da pesquisa e 

o instrumento utilizado na pesquisa de campo.  

 O capítulo 4 aborda a análise dos resultados da pesquisa, abordando entre outros 

assuntos os fatores de influência positiva na formação de equipes, os fatores limitantes 

encontrados nas empresas públicas e a proposição de boas práticas para montagem de equipes 

em empresas públicas nas etapas de contratação, montagem da equipe e desenvolvimento da 

equipe sem fugir do arcabouço legal e institucional brasileiro.  

 Finalmente, o capítulo 5 apresenta a conclusão geral do estudo numa perspectiva de 

continuação da temática visando o aprofundamento e a descoberta de novas idéias e 

pesquisas, que levem em consideração tanto as características pessoais quanto as 

características técnicas na montagem de equipes, e assim, contribuir para minimizar os riscos 

e aumentar a probabilidade de sucesso nos projetos de software no setor público. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

A busca de uma nova abordagem para a administração pública tem sido um desafio 

constante entre aqueles que de alguma forma gerenciam ou lideram uma equipe de trabalho 

em órgão público. Muitas vezes, se defrontam com a questão legal prevista nas diversas leis 

que dão suporte a contratação de um funcionário público ou com determinados resquícios do 

passado.  

Nestes desafios, a informação, o conhecimento e as transformações inerentes à 

conjuntura global têm papel fundamental na formação de equipes de sucesso em qualquer 

empresa, principalmente na pública, foco desta dissertação. 

Neste referencial teórico, se pretende analisar os seguintes desafios: a gestão do capital 

humano em empresa pública; a seleção de pessoas para o serviço público; a montagem de 

equipes de desenvolvimento de software em empresas públicas; o desenvolvimento de 

equipes em empresa pública; a evolução da montagem de equipes; e alguns estudos 

desenvolvidos com montagem de equipes, como pode ser visualizado no esquema da figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 – Esquema do referencial teórico  

 
Fonte: a autora  
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2.1. GESTÃO DO CAPITAL HUMANO EM EMPRESAS PÚBLICAS  

A necessidade de fortalecer a imagem do serviço público junto à sociedade e de 

reorientar os mecanismos de gestão para resultados tem provocado iniciativas voltadas para a 

redução das diferenças entre mercado de trabalho público e privado. 

O artigo de Marini (2005) destaca algumas tendências no ambiente que circula o 

emprego público: 

• Uniformidade e padronização, típicos da era industrial, dão lugar à diversidade e 

flexibilização dos contratos de trabalho, com tendências de redefinição e 

descentralização dos locais de trabalho; 

• Do “homo faber” ao “homo sapiens”, que significa reduzir a importância do trabalho 

menos qualificado que tende a ser mecanizado, ou externalizado, e destacar a gestão 

do capital intelectual como diferencial competitivo; 

• Paradoxos no mercado de trabalho – redução do emprego nos níveis operacionais e 

crescimento da demanda por trabalho qualificado – colocam para os governos o 

desafio de reconversão laboral; 

• Reconfiguração das jornadas de trabalho em decorrência de necessidade de 

flexibilização dos regimes para aumentar capacidade de resposta, incorporação 

massiva das mulheres no mercado de trabalho, necessidade de compatibilizar a vida 

profissional com a pessoal vêm estimulando novas modalidades de trabalho virtual ou 

à distância. 

No entendimento do teórico Bergue, a gestão de pessoas no setor público é definida 

como sendo: 

 

Esforço orientado para o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas 
nas organizações públicas, em conformidade com os ditames constitucionais e 
legais, observadas as necessidades e condições do ambiente em que se inserem. 
(2005, p. 18). 

 

Como afirma Bergue, para gerenciar pessoas no setor público é necessário estar mais 

atento à questão legal e às condições que são oferecidas na empresa pública. 

A pesquisadora Di Pietro (2001, p. 78) convencionou os recursos humanos no setor 

público como sendo agentes públicos “todas as pessoas que prestam serviço ao Estado e às 

pessoas jurídicas da administração indireta (autarquia, fundações, empresas públicas e 

sociedade de economia mista)”.  
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Bergue (2005) destaca os servidores públicos estatutários como sendo “aqueles que 

ocupam cargos públicos e cujo vínculo laboral com o ente estatal é regulado por estatuto 

próprio – o estatuto dos servidores públicos, instituído na forma de lei específica” (p. 20). 

O regime estatutário possui determinadas peculiaridades. Neste regime o servidor é 

nomeado através de um ato unilateral, ingressando numa situação jurídica já delineada, sem 

poder modificá-la, pois são regidos por um estatuto que é uma lei. 

O acordo estabelecido entre empregado e empregador, ente público, serve apenas para 

formar o vínculo entre ambos e para que o servidor possa tomar posse no cargo para o qual foi 

nomeado. Porém, a ele não serão dadas condições de discutir as respectivas condições de 

trabalho e vantagens previamente instituídas. 

O regime estatutário foi introduzido no país em 1939, no Governo de Getúlio Vargas e 

trouxe várias garantias para os servidores como a admissão apenas por concurso público; 

fixação do número de cargos e dos vencimentos em lei; e estabilidade funcional. O servidor 

estatuário tem estabilidade, mas não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. 

A esses servidores aplicam-se alguns dos dispositivos da Constituição Federal, como 

por exemplo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, décimo terceiro salário, repouso 

semanal remunerado, entre outros. 

Os ataques ao instituto da estabilidade, no âmbito do serviço público, assentam-se 

fundamentalmente na crença de que o servidor público, em casos específicos, quando adquire 

tal direito, passa a ter uma postura mais “relaxada”, reduzindo seu ritmo de trabalho, baseado 

na crença de estar fora de alcance da possibilidade de perda do cargo. “O cargo público gera 

direito à estabilidade, uma vez declarado apto ao final do período de estágio probatório, na 

forma do art. 41, § 4º, da Constituição Federal” (BERGUE, 2005, p. 29). 

Se o servidor não desempenha suas atribuições a contento, o assunto deve ser tratado, 

em primeira instância, como um problema de gestão. Outra possibilidade para o baixo 

desempenho é a dissonância entre os perfis de pessoa e aquele exigido para o desempenho do 

cargo. Nesse caso, trata-se de problema localizado essencialmente no processo admissional, 

especificamente na fase de seleção. 

Por fim se pode concluir que, a postura benevolente, por parte de alguns servidores 

públicos, não pode ser atribuída exclusivamente à estabilidade, tampouco generalizada, mas a 

um conjunto de fatores, que merecem ser investigados. 
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2.2. SELEÇÃO DE PESSOAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO  

A seleção de pessoal para trabalhar no serviço público percorre algumas importantes 

etapas. Inicia com a publicação do edital de abertura do concurso que é levado ao 

conhecimento do público pelos meios de comunicação disponíveis. O referido edital resume 

as principais informações que os candidatos potencialmente interessados em ingressar no 

serviço público necessitam para informar-se acerca do processo seletivo. 

A elaboração e publicação do edital de concurso público encerram algumas 

peculiaridades, tais como: exigência das condições de investidura no ato da nomeação; 

fixação do número máximo de candidatos a serem admitidos; fixação de nota mínima a ser 

atingida nas provas ou fases; reserva de vagas para portadores de deficiência e outros.  

Assim sendo, na administração pública, o instrumento fundamental de seleção de 

pessoas é o concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preconiza o art. 37, 

inciso II, da Constituição da República: 

 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;  

 

O concurso público presta-se à garantia de eficiência e moralização no processo de 

ingresso de pessoal no serviço público. Diz-se que esse instrumento é moralizador, em 

essência, pelo fato de ser público. Mais que isso, por garantir igualdade relativa de acesso aos 

cargos e empregos públicos para aqueles que atendam aos requisitos estabelecidos em lei para 

seu provimento. 

As provas se configuram como elemento central do processo seletivo e podem ser 

escritas, práticas ou de títulos, de acordo com a legislação vigente. 

Constituem, portanto, modalidades de provas passíveis de serem aplicadas em 

concurso público: provas práticas, provas escritas (de caráter eliminatório) e provas de títulos 

(de caráter classificatório). Pode-se referir, ainda, em casos bastante específicos, em que a 

natureza das atividades assim exigir a possibilidade de aplicação de exames psicotécnicos. 

Quando se remete a história dos órgãos públicos, vem com clareza a época em que os 

cargos eram ocupados a partir do apadrinhamento, paternalismo, entre outras práticas. O 

advento do concurso público vem contribuir com uma forma mais democrática e criteriosa em 

se tratando de seleção de pessoas. Porém, no decorrer dos anos tem demonstrado uma ênfase 
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maior para as características técnicas em detrimento de outras, a exemplo das características 

pessoais. Uma demanda que vem sendo estudada e divulgada no mundo inteiro como uma 

necessidade primordial nas relações interpessoais inerentes ao trabalho em equipe. 

Alguns problemas têm sido detectados na seleção para órgãos públicos, entre outros se 

pode destacar a constante necessidade de novas contratações em virtude daqueles 

selecionados nos concursos anteriores terem almejado a aprovação em outros concursos em 

virtude do oferecimento de melhores condições de trabalho e salarial. Este fato vem sendo 

corriqueiro nos órgãos públicos necessitando assim de uma reflexão maior sobre possíveis 

reformulações ou abertura nos editais dos concursos públicos. 

Pode-se concluir a importância política e social dos concursos públicos diante de 

determinadas posições e atitudes vivenciadas no passado, mas necessita de uma adequação 

aos novos tempos. 

 

2.3. MONTAGEM DE EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM EMPRESAS 

PÚBLICAS  

O trabalho de montagem de uma equipe não é tarefa fácil, ainda mais se tratando de 

empresa pública, mas é relevante para o bom andamento da empresa. Um dos recursos que 

poderá ser utilizado na formação da equipe é uma conversa informal com os novos servidores, 

pois dos antigos já é conhecedor, uma tentativa de descobrir as características pessoais 

necessária ao bom desempenho das atividades.  

Evidentemente que, neste processo de montagem e desenvolvimento de equipe é 

necessário que o gestor tenha e demonstre algumas características pessoais entre elas se 

destacam a motivação, motivar é proporcionar motivo a uma pessoa, estimulando-a a agir da 

maneira desejada. 

Para Bresser Pereira: 

 

É pressuposto da administração pública gerencial a idéia de que os servidores que 
conhecem com clareza a missão de sua organização e sentem possuir uma razoável 
autonomia para lograr atingi-la estarão motivados para o trabalho, 
independentemente da remuneração que venha a receber (1999, p. 137). 

 

Contudo, nas organizações públicas, os fatores motivadores são pouco trabalhados. 

Em muitos casos, por falta de perspectivas de ascensão na carreira, pelo fato de a 

remuneração do servidor não acompanhar o custo de vida, ou de o tipo de atividade estar mais 
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associada ao cumprimento de normas e regulamentos, por não ter condições de outro 

incentivo econômico, senão seu próprio salário, ou ainda por se dar pouca ênfase ao 

treinamento, essas organizações têm dificuldades de motivar seus quadros de pessoal. 

De acordo com Kwasnicka (1981, p. 57) 

 

Alguns cientistas comportamentais têm pensado na reestruturação do trabalho como 
solução para torná-lo mais motivador. Para lutar contra os burocratas, que dão uma 
abordagem mais mecânica ao trabalho, esses cientistas têm sugerido técnicas como: 
expansão dos cargos e responsabilidades, iniciando programa de transferência e 
promoção planejada. 

 

De acordo com o autor, o funcionário quando motivado pode corresponder 

perfeitamente aos objetivos propostos pela empresa, demonstrando, assim, a viabilidade do 

investimento no servidor público. 

O gestor precisa despertar o seu poder de liderança, entende-se por liderança a 

influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por meio do processo de 

comunicação humana, com vigor, a diversos objetivos, ou seja, consiste em uma relação entre 

um individuo e um grupo.  

Segundo Bergue (2005). 

 

As pessoas detêm diferentes expectativas em relação à sua vida e ao trabalho, bem 
como impõem-se diferentes objetivos nesses mesmos campos, cabe ao gestor 
público compreender os mecanismos responsáveis pela estimulação das pessoas, 
procurando empregá-los de forma a definir uma rota de convergência entre os 
objetivos institucionais e os individuais. (BERGUE, 2005, p. 261).  

 

Contudo, percebe-se que, todo trabalho objetiva a satisfação, do indivíduo, da 

coletividade, ou ainda do alcance das metas da empresa, assim sendo, a identidade de muitos 

gestores públicos é reconhecida por seu estilo de liderança. Esta característica pessoal pode 

ter uma influência direta no clima e no comportamento das pessoas, de forma positiva ou 

negativa, dependendo da sua competência para lidar com as dificuldades características desse 

momento.  

Além da importância da descoberta das características pessoais e técnicas nesta fase de 

montagem de equipe se pode pensar em uma análise do currículo, onde as características de 

domínio técnico são comprovadas, e, a partir desta análise pode-se também deduzir, a 

presença de outras características pessoais. Por exemplo, se no currículo informar que o 

funcionário realizou atividades de gerência por um determinado período, pode-se deduzir que 

há um forte indício desta pessoa ter a característica de liderança muito presente. 



 

 

 9 

Esta etapa da montagem da equipe vem interligada com o planejamento de cursos de 

capacitação, tanto para os recém chegados como para os existentes, pois a atual conjuntura 

governamental, ao contrário das anteriores, tem demonstrado uma preocupação efetiva com a 

qualidade do serviço público oferecido. Para tanto, o Decreto 5.707\061 que trata da melhoria 

do serviço público é inovador pelos conceitos que utiliza, considerando capacitação como um 

processo permanente e deliberado de aprendizagem para o desenvolvimento de competências 

institucionais e individuais. Coloca o foco da capacitação na melhoria, eficiência e eficácia do 

serviço público. 

De acordo com Chiavenato (1999, p. 294), “o treinamento é considerado um meio de 

desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e 

inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais”. 

Na perspectiva deste autor o treinamento ou capacitação é uma maneira eficaz de 

agregar valores às pessoas e ao seu público alvo enriquecendo assim o patrimônio humano da 

empresa. 

Em tese, as áreas das empresas públicas, já possuem seu planejamento. E, dentre as 

medidas do que foi planejado deve constar a atualização do servidor público através da sua 

capacitação para desempenhar as atividades pertinentes ao cargo que irá exercer ou que esteja 

defasada, como se pode perceber no aparato legal previsto no art. 39, § 2º, da Constituição da 

República. 

 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 

 

É importante, analisar a capacitação que será adotada, pois esta deve abranger desde o 

domínio técnico de suas atividades à estimulação de características pessoais que auxilie no 

trabalho em equipe. 

Para Levy (1997), a capacitação, nos moldes do paradigma gerencial, faz-se necessário 

considerar o desenho institucional que o Estado vai construindo. Com base no Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado (1995), a proposta é de atender aos diferentes perfis 

                                              
1 O Decreto Federal nº 5.707, de 23 de Fevereiro de 2006, institui a política e as diretrizes para o 
desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta 
dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
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profissionais, inseridos nas diferentes instituições, destinadas à formulação e controle das 

políticas públicas e às que executam essas políticas.  

Ainda, de acordo com Levy. 

 

A organização contemporânea demanda uma permanente capacidade de inovação, 
em lapsos de tempo cada vez mais curtos, exigindo para tanto uma aproximação 
muito maior entre os diferentes níveis hierárquicos e setores. A contribuição de cada 
indivíduo passa assim a ser preciosa e, conseqüentemente, seu desenvolvimento – 
conhecimentos, habilidades e atitudes – um recurso estratégico da instituição. (1997, 
p. 5) 

 

Para esse autora é mister a importância dada hoje à capacitação de todas, seja das altas 

ou médias chefias, visto requerer comportamentos e conhecimentos adequados à condução 

dos processos de mudanças. 

Segundo o Decreto 5.707/06, a política de recursos humanos busca propiciar a todos 

os servidores públicos, pelo menos uma capacitação por ano; gerar estímulos para que o 

servidor se torne responsável pela sua própria capacitação; valorizar o capital intelectual do 

próprio órgão, bem como as ações internas e de curta duração; utilizar as capacitações como 

referências para promoção; aplicar avaliação de desempenho, como subsídio para detectar as 

deficiências de capacitação, do mesmo modo fazer avaliação de resultados constantemente. 

A nova política de capacitação do governo federal serve como diretriz para os 

governos estaduais e municipais implementarem as suas políticas de capacitação em 

conformidade com as demandas locais, como afirma Levy. 

 

Embora apresente um perfil doutrinário muito aproximado em todos os lugares que 
está sendo introduzida, a administração gerencial possivelmente adquirirá diferentes 
tons de acordo com a história institucional, as tradições políticas e a coalizão de 
forças que apóiam a reforma, em cada realidade nacional e subnacional (1997, p. 4) 

 

A participação em cursos que buscam descentralização dos serviços, delegação de 

poder, agilidade dos serviços, qualidade e flexibilidade, implicam na melhoria do atendimento 

da empresa pública, seja externo ou interno. 

 

2.4. DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES EM EMPRESA PÚBLICA  

A etapa de desenvolvimento é um processo complexo e lento, fazendo-se necessário 

investimentos continuados em educação e neste processo encontra-se a necessidade do 

(re)planejamento dos cursos de capacitação ou de participação de todos, em eventos tipo 
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palestras, seminários e outros ligados a área de tecnologia da informação. Desta forma, o 

desenvolvimento dos projetos ganha força e agilidade dado o entusiasmo, a dedicação e a 

vontade de está se atualizando para se manter informado. Provando assim, que é possível uma 

(re)educação na empresa pública.  

Segundo Newcomer (1999) faz-se necessária a introdução de uma cultura de educação 

continuada, tendo em vista o dinamismo das mudanças no contexto atual, tornando, assim, 

necessário a ampliação das características pessoais e técnicas nos gestores públicos. Estes 

devem possuir perfil inovador e propiciar aos servidores públicos. Fazendo uso e adaptação 

de ferramentas da empresa privada na pública, objetivando o desenvolvimento de 

planejamento adequado, mensuração de desempenho, utilização de dados sobre desempenho e 

avaliação para melhorar programas, solução de conflitos e negociação, criação de consenso e 

motivação de pessoal. 

Com o corpo gerencial envolvido e capacitado, a empresa pública terá servidores que 

vão fomentar e multiplicar a visão, missão e objetivos, sendo fonte de inspiração para o 

fortalecimento do senso de equipe, fundamental para o desenvolvimento das relações de 

trabalho, agindo desta forma, como facilitador. 

Acerca dos incentivos para melhoria do serviço público, faz-se destacar o art. 39, § 7º, 

da Constituição Federal. 

 

Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a 
aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 
de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a 
forma de adicional ou prêmio de produtividade.  

 

É importante salientar que a possibilidade de recompensas constitui componente de 

acentuada relevância na gestão de pessoas, notadamente no âmbito do serviço público, onde 

sua legitimação é condição de eficácia, impondo-se, para tanto, que seja orientada 

especialmente por mecanismos de aferição de merecimento e balizada por critérios de justiça. 

O plano de carreira pode ser considerado como uma forma de recompensa aos 

funcionários públicos. Porém nem todas as categorias desfrutam desse direito, pois a 

conquista do mesmo, normalmente, dar-se-á através de luta coletiva onde os embates são 

freqüentes e muitas vezes a elaboração do documento não corresponde aos anseios de 

categoria. 

Conforme expressa Kaye e Jordan-Evans (2000, p. 164); 
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Desafios, oportunidades de crescimento, flexibilidade, trabalho pleno de significado, 
um bom chefe e reconhecimento (muitas vezes sem estar relacionado ao dinheiro) 
são exemplo de aspectos mais importantes para a maioria de seus funcionários. 
Quando esses aspectos não se encontram disponíveis, as pessoas talentosas deixam a 
organização. 

 

Acredita-se que, mesmo enfrentando limitações para conceder incentivos econômicos, 

por restrições orçamentárias e por demanda de investimento em outras prioridades de 

governo, é necessário e possível motivar nossos servidores públicos com outras formas de 

incentivo. Destaca-se, neste caso, a capacitação permanente dos servidores. 

De acordo com Carvalho (2001, p. 11) 

 

O desenvolvimento contínuo e integral do indivíduo processa-se através de três 
principais fatores: educação, que é a contínua reconstrução da experiência pessoal de 
cada um de nós por toda a vida; instrução, que é a formalização do processo 
educativo em seus vários graus e o treinamento cuja finalidade central é 
proporcionar ao indivíduo um desempenho adequado em seu trabalho. 

 

A implementação do paradigma gerencial caminha junto com as dinâmicas das 

demandas sociais, bem como com o surgimento de novos recursos gerenciais, tecnológicos e 

burocráticos.  

Neste contexto, diversas pesquisas têm demonstrado que a montagem de equipes pode 

contribuir tanto para o sucesso quanto para o fracasso de projetos, como é o caso da pesquisa 

desenvolvida por França, Lucena, da Silva e Moura (2008). 

França, Lucena, da Silva e Moura (2008) desenvolveram uma pesquisa qualitativa 

com gerentes de projetos de equipes de desenvolvimento de software, cujo objetivo é 

identificar quais são os critérios utilizados pelos gerentes de projeto, através da análise de 

projetos de sucesso e fracassados. 

 Esta pesquisa foi realizada em empresas privadas de diferentes níveis de maturidade, 

os requisitos identificados são categorizados de acordo com a sua natureza, tais como: 

critérios operacionais, que são determinados pela própria demanda sobre o projeto, a partir de 

fatores externos, e enquadra os requisitos de perfil técnico e custo da equipe; critérios táticos, 

que são influenciados apenas pela estratégia da organização e permite ao gerente total 

controle sobre a formação da equipe, e enquadra os requisitos de disponibilidade e 

produtividade; critérios estratégicos, que são utilizados de acordo com a cultura da 

organização e enquadra os requisitos de comportamento e personalidade, como pode ser 

observado na figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Categorização dos critérios para forma ção de equipes  

 
Fonte: França, Lucena, da Silva e Moura (2008) 

 

A problemática que gira em torno dos projetos de software é explicada por França, 

Lucena, da Silva e Moura (2008).  

 

Problemas de projeto são causados fundamentalmente pela não-aplicação ou a 
aplicação desordenada destes critérios. Portanto, é possível afirmar que a má 
administração dos critérios de formação de times, contribui significativamente para 
o fracasso do projeto, ou o inverso, a utilização correta desses critérios aumenta a 
probabilidade do sucesso de um projeto. 

 

Com isso, os pesquisadores apresentam um conjunto de requisitos para formação de 

equipes que pode contribuir para a diminuição de certos insucessos em projetos de software 

relacionados ao trabalho em equipe. 

Conclui-se que o sucesso de um programa de mudança para a montagem de equipes 

reside, fundamentalmente, na capacidade do gestor público conceber uma proposta que 

oriente a organização segundo seus propósitos institucionais e objetivos de planejamento. 

 

2.5. EVOLUÇÃO DA MONTAGEM DE EQUIPES 

A conquista do sucesso profissional é meta para a maioria das pessoas. Muitos 

acreditam que para alcançá-lo, basta ter uma boa formação acadêmica e talento. Mas com a 
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dinamização do mercado de trabalho, que se tornou mais exigente nos últimos tempos, o 

profissional precisa mais do que isso para alcançar o sucesso desejado. 

A base do sucesso está se deslocando do foco quantitativo dos negócios e se 

direcionando para o conhecimento humano. 

Ao estudar as organizações e os sistemas de trabalho desde a época da Revolução 

Industrial, é possível verificar como começaram a se construir os primeiros modelos de 

estruturas organizacionais, e como estes modelos evoluíram até a consolidação do trabalho em 

equipes autogerenciadas. 

O quadro 2.1 apresenta as características das principais épocas para a evolução das 

equipes até as equipes autogerenciadas. 

 

Quadro 2.1 – Evolução dos modelos de estruturas org anizacionais  

Período Modelo Características Trabalho em equipes 
1903-1930  
 

Científico Definido por Taylor e também por Fayol, o 
Modelo Científico se caracterizou pela 
padronização e racionalização do trabalho. 

Praticamente nulo. 
 

1930-1940  
 

Humanístico 
 

Definido por Mayo, o Modelo Humanístico 
se caracterizou pela preocupação com o 
clima organizacional, motivação e relações 
pessoais. 

Simples, com objetivos 
definidos pela gerência e sem 
participação efetiva dos 
funcionários. 

1940-1945  
 

Comportamental Definido principalmente por Mayo foca o 
comportamento decisório das pessoas. 

Destaca as vantagens do 
trabalho em equipes. 

1940-1950  
 

Sistêmico 
 

Definido por Katz e Kahn, o Modelo 
Sistêmico abrange a interdependência e 
interação entre os vários sistemas da 
empresa. Cita também os sistemas de 
informação e a importância do objetivo de 
empresa nos sistemas. 

Este modelo defende a 
integração da empresa em prol 
do objetivo geral, uma das 
principais características do 
trabalho em equipes 

1950-1965 
 

Administração por 
Objetivos 
 

Definido por Humble, o Modelo de 
Administração por Objetivos busca o 
cumprimento de metas e o alcance de 
objetivos. 

Este modelo destaca que os 
objetivos departamentais 
devem ser congruentes com o 
objetivo geral da empresa. 

1969-1974 Contingencial 
 

Definido por Chandler, o Modelo 
Contingencial foca as situações a adaptação 
da empresa às várias situações que está 
sujeita.  

O modelo defende o 
empowerment e cita que a 
única maneira da empresa 
prosperar é com equipes. 

1974-1981 Estratégico 
 

Definido por Porter, o Modelo Estratégico 
foca a definição de estratégias para cada 
objetivo da empresa. 

Este modelo cita a importância 
das equipes para a vantagem 
competitiva da empresa.  

1980 
 

Equipes 
Autogerenciadas 

 

Define a estrutura organizacional na 
empresa em equipes com autonomia em 
busca de metas a serem cumpridas 

As equipes evoluíram até este 
nível, em que são praticamente 
empresas dentro de outra 
empresa. 

Fonte: a autora  
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Segundo Motta (1980), uma das idéias centrais do movimento da Administração 

Científica é a de que o homem é um ser eminentemente racional e que, ao tomar uma decisão, 

conhece todos os cursos de ação disponíveis, bem como as suas respectivas conseqüências. 

Conforme Weisford (1987), Taylor foi a primeira pessoa na história a fazer uma tentativa 

sistemática de melhorar tanto a produtividade como a qualidade de vida no trabalho nas 

fábricas. Mas apesar disso, o trabalho em equipes não fazia parte do pensamento e dos 

conceitos da administração científica. A melhoria para os funcionários era focada para o 

trabalho individual, de modo que este fosse menos prejudicial do que era nas décadas 

anteriores. 

A partir da década de 60, os gestores começaram a perceber que esta relação entre a 

especialização do trabalho e a produtividade estava cedendo, os resultados não eram mais os 

esperados, e a empresa não correspondia mais às expectativas dos donos e da alta gerência, 

mostrando que talvez a exagerada especialização do trabalho estivesse causando algum efeito 

negativo para a organização. E realmente estava. As empresas haviam destacado na divisão do 

trabalho a facilidade com que é possível aumentar a produtividade reduzindo custos com 

pessoal, conforme comenta Schermerhorn (1999). Além disso, a total alienação que os 

funcionários deveriam ter para executar as suas tarefas de modo mais eficaz possível estava os 

deixando cansados e se sentindo inferiores, desmotivando e desiludindo muitas das pessoas 

que trabalhavam nesses setores altamente especializados. O absenteísmo e a rotatividade dos 

funcionários estavam aumentando muito nessas empresas. A especialização causa 

subjetivação, que suga esforços e gera dificuldade de cooperação interdepartamental, o que 

impede a visão sistêmica e a obtenção de sinergia (CHIAVENATO, 2000). 

Nos anos 80, o modelo estratégico se apresentou como o conjunto de planos, políticas, 

programas e ações desenvolvidas por uma empresa ou unidade de negócios para ampliar ou 

manter, de modo sustentável, suas vantagens competitivas frente aos concorrentes.  

Na montagem de uma equipe de sucesso os membros devem deixar claro sua missão e 

suas metas; trabalhar de maneira criativa; concentrar-se nos resultados; manter explícitas 

funções e responsabilidades; participar com idéias, sugerindo melhorias; anseiam-se nas 

potencialidades individuais; apoiar-se na liderança e em cada um dos membros; desenvolver 

um ambiente de trabalho em grupo (harmonia); solucionar as discordâncias (evitar 

sentimentos como raiva e rancor); evitar conflitos; tomar decisões objetivas e avaliar sua 

própria eficiência. Pode-se perceber que a montagem de uma equipe de sucesso está 
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intrinsecamente ligada à capacidade das pessoas em se comunicarem de maneira aberta e 

franca, criando clima de confiança mútua. 

Segundo a definição de Belbin (1993), o papel em equipe é a forma como um 

indivíduo tende a se comportar, a contribuir e a interrelacionar-se com os outros integrantes 

dentro de um contexto de trabalho em equipe.  

O autor define o papel em equipe como sendo a tendência de se comportar, contribuir 

ou se relacionar com os outros de uma determinada maneira. O termo team-role indica que 

apesar de certas personalidades terem maior tendência para desempenhar certos papéis, cada 

pessoa pode, durante diferentes épocas, ou influenciada pelos papéis de outros membros da 

equipe, atuar em um ou mais papéis. 

O gestor de uma equipe de sucesso deve ser possuidor de diversas características 

importantes entre elas se destacam: ter visão estratégica; estar motivado e saber motivar; ter 

liderança, saber lidar e criar momentos de demonstração da sua liderança; cumprir e fazer 

cumprir os acordos determinados em reunião e está totalmente sintonizado com as metas e os 

princípios da empresa. A frase “Cumprir minha parte, não faço mais nada”, tão inofensiva em 

outros tempos de serviço público está fora de uso. As palavras de ordem agora são outras mais 

decisivas inovadoras e criadoras de situações positivas para a equipe.  Stoffel (1997, p.13) cita 

a seguinte frase de Ko Nishimura “As pessoas são muito mais capazes do que pensam que são 

e estão dispostas a fazer muito mais do que você pensa que farão”. Acredite no potencial das 

pessoas, não duvide da capacidade delas! Conquiste o comprometimento da equipe! 

Sabe-se que pessoas motivadas trabalham mais alegres e comprometidas com o 

ambiente de trabalho e esse comprometimento se dá através de bom relacionamento entre os 

colegas e os demais membros da equipe. 

 

2.6. ESTUDOS DESENVOLVIDOS COM MONTAGEM DE EQUIPES 

Equipes sincronizadas  

Vale lembrar que a vida de cada membro da equipe não se limita apenas ao 

trabalho. Há fatores familiares que influenciam no comportamento das pessoas, necessidades 

e interesses diferentes e cada qual com a sua importância. O que não se pode perder de vista, é 

a percepção da vontade de melhorar sempre no desempenho das tarefas e contribuir para que 

os objetivos da empresa sejam alcançados da forma mais agradável possível. 
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É de extrema importância que se inclua no planejamento, encontros com a equipe, 

para que se desperte nas pessoas o interesse de compartilhar idéias e ser útil no 

desenvolvimento das atividades. Se as pessoas da sua equipe de trabalho forem consideradas 

parceiras dos projetos, com certeza a produtividade será melhor, porque haverá 

comprometimento conjunto em atingir os objetivos. Quando os membros da equipe sentem-se 

útil, valorizado, motivado e respeitado passam a produzir mais e melhor. Envolvem-se com o 

coração no trabalho, nos projetos da equipe, assumem a missão de co-responsável e se 

esforçam para obter o melhor resultado possível. 

Para se obter bom desempenho, precisa preocupar-se em manter um ambiente físico 

saudável, uma boa interação das diferentes atividades, a reciprocidade entre os membros que 

compõem o ambiente e a confiabilidade das informações transmitidas pelos outros envolvidos 

em tarefas relacionadas. 

 

Sinergia, fator relevante no ambiente de trabalho em equipe 

O conceito de sinergia, introduzido por Igor Ansoff no livro Corporate Startegy, 

procura provar que duas empresas juntas valem mais do que a soma das duas separadas. Se 

não existir sinergia (ou se for negativa) não valerá a pena concretizar-se uma fusão ou 

aquisição. O conceito pode ser aplicado em outras áreas, como alianças estratégicas, acordos 

de cooperação, relações das empresas com fornecedores ou clientes e equipes de trabalho 

pluridisciplinares.  

Há autores que falam sobre a importância da sinergia (equilíbrio entre pedir, 

dar e receber colaboração) dos grupos para alcançar os objetivos dentro das constantes 

mudanças. Sempre num grupo há os mais corajosos e os menos corajosos; o espelho deverá 

ser aquele que está à frente, batalhando para vencer e atingir o equilíbrio no cumprimento dos 

objetivos propostos.  

Toda mudança deve ser centrada no conhecimento e trabalhada em nível 

comportamental. Os objetivos devem ser apresentados de forma clara para que todos possam 

entender às necessidades. É importante o reconhecimento do trabalho e do esforço de cada 

funcionário em acompanhar o processo de mudança. O apoio para que os membros da equipe 

enfrentem novos desafios com otimismo, deve ser contínuo. É de extrema importância para o 

funcionário sentir-se reconhecido pelo seu esforço como pessoa e como profissional. Assim 

ele contribuirá cada vez mais para melhorar o ambiente interno. Trabalhar de forma criativa, 
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determinada, comprometido com o bom andamento dos serviços, com a equipe e com os 

resultados, criará um sincronismo que levará a atingir sucesso dos projetos. 

 

Administração participativa (Teoria Z) 

Willian G. Ouchi é autor do clássico “Teoria Z – Como as empresas podem enfrentar o 

desafio japonês”, publicado em 1985. Ouchi prestou uma enorme contribuição para as 

organizações produtivas ao mostrar que a razão para o incrível avanço tecnológico e 

produtivo do Japão do pós-guerra, que assustou o mundo contemporâneo, não foi a tecnologia 

e sim um modo especial de administrar pessoas. 

A Administração Participativa consiste na participação de todos os atores da produção, 

do presidente ao mais simples operário do chão-da-fábrica, trabalhando num ambiente 

classificado como “excelente” e convivendo em uma harmonia altamente motivadora, 

produzindo, inovando e satisfeitos em suas realizações. 

Um dos fatores mais relevantes para o bom desempenho grupal está associado ao 

aproveitamento das contribuições individuais como dinâmica interior que impulsiona o querer 

e o assumir determinada ação. Existe uma relação positiva entre o grau de participação e os 

sentimentos de satisfação, responsabilidade e comprometimento. As pessoas dão valor e 

tendem a apoiar o que elas ajudam a criar. Por sua vez, o sentimento de frustração resultante 

da não-participação pode prejudicar seriamente o rendimento de um grupo, dos empregados 

de uma empresa. Segundo Crainer (1999, p. 142), 

 

A queixa comum contra as Teorias X e Y é que elas são mutuamente exclusivas, 
duas partes incompatíveis de um espectro infindável. Para combatê-las, McGregor, 
pouco antes de morrer, estava desenvolvendo a Teoria Z, que sintetizava os ditames 
organizacionais e pessoais. O conceito da Teoria Z foi posteriormente aproveitado 
por William Ouchi, analisando métodos de trabalho dos japoneses. 

 

As premissas da Teoria Z mudaram significativamente a forma de pensar e de tratar as 

pessoas (trabalhadores). Concluiu-se que produtividade não vem através de trabalho árduo e 

sim de incentivos, confiança e sutileza, elementos inextricavelmente ligados entre si. Os 

sociólogos têm sustentado que estes elementos são ingredientes essenciais da nova sociedade 

industrializada, cujo processo se auto-alimenta e promove um enorme senso de 

responsabilidade no grupo. Um processo de gestão participativa envolve a colaboração de 

todos na empresa, do presidente ao chão de fábrica. Os trabalhadores são chamados para 

participar e colaborarem na definição das políticas, diretrizes, processos, produtos, inovações 

e metas da organização e o resultado será altamente satisfatório. 
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Administração estratégica de comunicação interna 

A crescente competitividade entre as empresas vem despertando a necessidade da 

busca de aprendizagem contínua e produtiva, visando uma pronta adaptação e a obtenção de 

desempenho máximo passa a ser resultante da valorização dos funcionários. 

Nesse cenário, o marketing interno, também chamado de endomarketing, passa a ser 

um diferencial para todas as empresas, sendo considerado uma importante ferramenta de 

gestão, geradora de vantagem competitiva e melhoria da sua imagem no mercado. “O 

principal objetivo do marketing interno é fazer com que todos os funcionários tenham uma 

visão compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens como gestão, metas, 

resultados, produtos, serviços e mercados nos quais atua.” (BRUM, 1998). 

     O grau de comprometimento do público interno com o negócio está também 

relacionado ao nível de conhecimento que possuem sobre a empresa e seus valores, que 

implicará diretamente no seu fracasso ou sucesso. 

     A importância do marketing para as empresas deve-se ao fato de que o marketing 

interno mantém os focos nos objetivos do marketing externo, mas voltando sua atenção para 

dentro da empresa. Todas as ações são planejadas, desenvolvidas e implementadas com base 

no seu público interno, visando à transmissão de informação, conhecimento, metas e 

objetivos.  

Por marketing se deve entender como “um conjunto de ações planejadas e 

implementadas estrategicamente com o objetivo de identificar necessidades e desejos do 

público consumidor, seja de bens ou de serviços, para melhor satisfazê-lo, revertendo esses 

esforços em lucro para a empresa.” (GARCIA et al, 2006, p.17). 

 De acordo com Bekin (2004, p.47), “endomarketing consiste em ações gerenciadas de 

marketing eticamente dirigidas ao público interno (funcionários) das organizações em 

empresas (...), observando condutas de responsabilidade comunitária e ambiental”. Não há 

porque se desenvolver um plano de marketing com estratégias que visam o crescimento da 

empresa e a satisfação do cliente externo, se o seu cliente interno não tiver conhecimento para 

garantir o sucesso desse plano.  

A relação da empresa com o mercado bem como os serviços prestados, passa a ser um 

serviço realizado pelo seu público interno. “Toda empresa em qualquer organização tem um 

mercado interno de empregados que deve receber a primeira atenção.” (GRÖNROOS, 1995, 

p.278). 
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Kotler (2000, p.44) diz que o marketing interno deve preceder o marketing externo. 

“Não faz sentido prometer serviço excelente antes dos funcionários da empresa estarem 

prontos para fornecê-lo.” 

De acordo com as citações acima, a utilização da ferramenta marketing interno começa 

quando os funcionários são considerados o primeiro mercado interno para as empresas. Os 

funcionários passam a serem vistos como parceiros ao sucesso do negócio e não como mera 

força de trabalho remunerado.  

A relação entre empresas e funcionários vem se estreitando cada vez mais, vendo-os 

como precursores para o atingimento dos objetivos e metas globais com base em um 

relacionamento produtivo, saudável e duradouro. De acordo com Cerqueira (2002, p.2) “hoje, 

o ser humano, está conscientizado de que não é um fator qualquer da produção, mas sim o 

fator principal do processo produtivo”. 

Certamente no passado o fator determinante de qualquer administração era baseado no 

paternalismo, na subserviência e na desinformação dá lugar a um ambiente pautado na 

confiança, transparência e comunicação.  

A comunicação é uma importante ferramenta para o desempenho de qualquer 

organização, além de ser uma prática rotineira nas relações, seja ela entre empresa e mercado, 

e entre empresa e seus clientes, internos e externos. 

 

Melhoramento de desempenho em equipe 

A inserção dentro de um contexto social, político, econômico e cultural leva as 

organizações a fazerem modificações na sua estrutura visando tanto interferir nestes contextos 

como adaptar-se a eles. Para tal, interpretam os contextos internos e externos de modo a 

assegurar sua competitividade e sobrevivência. 

O modelo de melhoramento de desempenho em equipe, foca seus estudo nas 

qualidades pessoais e assegura que uma equipe de alto desempenho estaria bem completa se 

seus membros fossem portadores das seguintes características: apoio; confiança; paciência; 

comprometimento; humor; compatibilidade; cooperação; adaptabilidade; amizade; coragem; 

entusiasmo; generosidade. Uma equipe que demonstre tudo aquilo que o ser humano tem de 

melhor em seu potencial, para o atingimento dos objetivos.  

Esta equipe poderia ser aferida com o valor máxima de pontuação (dez pontos) em 

cada uma dessas qualidades seria de verdade uma equipe de alto desempenho. Assim sendo, o 

desafio estar centrado na condução desta equipe a esse estado absoluto de sucesso. Alguns 



 

 

 21 

diriam com as pessoas certas e muita sorte. Outras poderiam não acreditar nesse bom 

desempenho da equipe, porque sabem que atrito e competição interna podem comprometer a 

bom desempenho. Contudo, por mais raro que possa ser, tanto nos negócios quanto no 

esporte, tais equipes existem. 

Pode-se dizer que no início do século XXI ainda é mais difícil tirar o melhor de uma 

equipe. Segundo WHITMORE (1974), as razões para isso incluem o seguinte: 

 

As pessoas não trabalham mais em grupos organizados, mas estão continuamente 
formando e reformando equipes. Algumas equipes se espalham pelas fronteiras 
geográficas, deixando os contatos menos freqüentes e mais problemáticos. As 
escalas de tempo dentro das quais se espera que as equipes se formem e ajam para 
atender um desafio de negócios são mais curtas do que antes. Os próprios desafios 
ganharam em complexidade. Nem todos os grupos de pessoas que colaboram 
precisam estar em equipe para alcançar seus objetivos. (p. 159) 

 

Com base nesta metodologia, as pessoas serão estimuladas a demonstrarem atitudes 

para adquirirem mais conhecimentos, que se aprimoram em habilidades no desenvolvimento 

de seu trabalho.  

De acordo com Whitmore (1974) liderança, é saber mostrar para as pessoas que elas 

são mais capazes do que pensam, é fazer com que as pessoas reconheçam seu próprio 

potencial, precisam saber que seus sucessos se devem aos seus próprios esforços, e a gestão 

por competências estimula este objetivo, do líder incentivar e colocar responsabilidade nas 

mãos da cada colaborador. Eles precisam ter a confiança, a permissão, o incentivo e o apoio 

para fazer escolhas e tomar decisões. 

 

As pessoas em primeiro lugar 

O processo de educação ou aprendizagem organizacional num cenário de competição 

muda em forma e em conteúdo. Na forma, por disponibilizar o conhecimento com velocidade 

e na dosagem a Internet se apresenta como fantástica difusora de informação e conhecimento. 

Assim sendo o livro intitulado as pessoas em primeiro lugar: como promover o alinhamento 

de pessoas, desempenho e resultados em tempos turbulentos de Dermeval Franco (2003) faz 

abordagens interessantes sobre a montagem de equipe. Ele inicia abordando a importância da 

educação na empresa, quando muitos nem lembra deste fator tão importante. Tanto líderes 

quanto liderados devem passar por estes estágios de aprendizagem.  

 

Primeira aprendizagem: Ensinar a todos os funcionários que eles fazem marketing, 
porque “dentro das empresas só existem custos, o lucro está lá fora, no mercado” – 
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Peter Drucker. O mundo está complexo para deixar esta responsabilidade somente 
para um departamento. A contabilidade faz marketing, o almoxarifado faz 
marketing, o RH, o financeiro... Todos fazem marketing.  
Segunda aprendizagem: Hoje, como diz Clemente Nóbrega, consultor de marketing, 
“A empresa é uma aposta. Eu aposto que vou produzir algo que o mundo atribui 
valor e paga por ele. Caso contrário, eu não existo como empresa”. A partir desse 
ensinamento, vamos educar os funcionários sobre o conceito de empresa, negocio, 
ética, responsabilidade social e empreendedorismo.  
Terceira aprendizagem: Visão, missão e valores não são feitos para ficar num belo 
quadro na parede, mas diluído no sangue dos funcionários. São elementos 
fundamentais para incorporar o espírito de equipe. Treinar, treinar e teimar nesta 
aprendizagem.  
Quarta aprendizagem: Descobrir as competências essenciais da empresa, os fatores 
chaves de sucesso e desdobrar estas competências para todos os funcionários. 
Avaliar, treinar e remunerar por estas competências. Estaremos alinhando as pessoas 
aos resultados da organização.  
Quinta aprendizagem: Usar os recursos da tecnologia para ensinar, mas como meio e 
não como fim em si mesmo. Isto significa priorizar o “olho no olho” para educar as 
pessoas a trabalhar neste novo ambiente onde o fator mercado assume a dianteira das 
prioridades empresariais. (FRANCO, 2003 p. 09). 

 

São ensinamentos básicos, despojados do complicado jargão empresarial, e por isso 

mesmo de grande valor porque fazem parte de experimentações bem sucedidas ao longo de 

muitos anos de prática em metodologias de intervenção organizacional.  

Faz indagações relevantes entre elas se destacam:   

 

Qual o projeto a ser realizado?  
É necessário formar um time?  
Como vamos estabelecer o compromisso da equipe? 
Quais as recompensas para os membros do time? 
Qual será o papel da liderança na gestão deste time? 

 

A resposta é surpreendente e audaciosa.  

 

Se você não tem boas respostas para as cinco perguntas, não comece a formar uma 
equipe, porque obterá resultados ruins, como baixa produtividade, estresse, conflito 
e dispersão. Porém, uma reflexão inteligente sobre estas perguntas se constituirá 
numa base sólida para a formação de equipe. O primeiro passo é escolher as pessoas 
certas. Este aspecto merece uma consideração importante, porque você não quer 
colocar na empresa gente sem qualificação e a competência necessária para 
desenvolver o seu projeto. Pessoas cooperativas, com espírito de equipe e felizes são 
requisitos-chave para o sucesso do seu time. O próximo passo é treinar o pessoal. 
Um banho de cultura e dos valores da empresa, e de seu funcionamento global – 
objetivos, metas, estratégias, planejamento, relacionamento com clientes, 
fornecedores, concorrentes, mercado, produção, finanças, etc. – é decisivo para o 
time conhecer e compreender a empresa e quais as expectativas desta em relação ao 
seu desempenho. Assim como você também deve saber o que cada um dos 
integrantes do time espera de você – como líder – e da empresa. O treinamento é a 
única maneira de suprir a diferença entre o esforço individual e o esforço coletivo. 
Se nós pensamos no treinamento como prático, os benefícios ficam mais evidentes. 
(IDEM p.17 e 18). 
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São respostas complexas numa época onde é urgente comprometer as pessoas com o 

sucesso da organização. Hoje, o comprometimento é um fator chave. Porém, este objetivo 

será atingido muito mais pelo processo grupal do que individualizado.  

 

Equipes autogerenciadas  

A necessidade de se possuir pessoas motivadas e interessadas em desafios é essencial 

e dentre todas as possibilidades que a organização possui para propor este tipo de trabalho, a 

mais completa e que abrange a maior parte das soluções são as equipes autogerenciadas 

(EAGs), pois proporcionam ferramentas que permitem aproveitar o potencial humano 

coletivo, onde as pessoas possuem reais possibilidades de compartilhar e interagir 

plenamente, com liberdade para se expressar, sugerir, modificar, implantar, questionar 

decisões ou projetos, assumir responsabilidades, ter autonomia, enfim, sentir-se proprietárias 

do próprio trabalho. É importante citar que a autonomia proposta pelas equipes 

autogerenciadas de forma alguma traz algum tipo de anarquia organizacional, mas isso não 

significa destruir ou anular os centros de poder, pois a administração é compatível com a 

hierarquia. 

Nos anos 80 Porter definiu o Modelo Estratégico, como o conjunto de planos, 

políticas, programas e ações desenvolvidas por uma empresa ou unidade de negócios para 

ampliar ou manter, de modo sustentável, suas vantagens competitivas frente aos concorrentes. 

Para Ohmae (1982, p. 56), “[...] Sem competidores não haveria necessidade de estratégia, pois 

o único propósito do planejamento estratégico é tornar a empresa apta a ganhar, tão 

eficientemente quanto possível, uma vantagem sustentável sobre seus concorrentes. [...]”.  

Desta maneira, pode-se dizer que, além de lutar por sua missão perante a sociedade, e 

buscar lucros para seus investidores, a empresa precisa sobreviver, e para isto, deve sempre 

possuir uma vantagem competitiva no mercado. E a vantagem competitiva é o produto 

principal gerado por um ambiente focado no trabalho em equipes, assim define-se o conceito 

de equipes autogerenciadas. 

Segundo Manz e Sims (1996), as equipes devem possuir grau de independência, 

autonomia, flexibilidade, poder de decisão. Essas características definem equipes que decidem 

suas tarefas para alcançar os objetivos definidos, formando equipes que se autogerenciam. As 

equipes autogerenciadas definem substituições de pessoal e possuem arbítrio da definição dos 

seus cronogramas, decidem quais serão seus líderes, garantem a disponibilidade de material, 

executam controle de qualidade, preparam orçamentos, recomendam mudanças para o setor e 
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sugerem algumas para outros setores, avaliam o aumento salarial, realizam reuniões de 

segurança e também avaliam o desempenho da empresa.  

As equipes diferem em suas coesões, ou seja, o nível em que os integrantes 

permanecem concordantes um aos outros e são estimulados a permanecerem juntos. 

Segundo Tracy (1994, p. 67) “[...] a coesão é importante porque se descobriu que está 

relacionada à produtividade do grupo”. Destaca ainda que é possível aumentar a coesão de um 

grupo diminuindo-o de tamanho, incentivando a definição conjunta de metas e objetivos, 

aumentando o tempo que os participantes estão juntos, aumentando o prestígio do grupo e 

também estimulando a competição saudável com outros grupos. 

As características das equipes autogerenciadas vêm se desenvolvendo ao longo da 

história das organizações, como visto anteriormente. Em 1980, por exemplo, logo que Jack 

Welch assumiu o cargo de CEO (Chief Executive Office) da General Eletric, ele analisou a 

estrutura da empresa e “... não só eliminou os níveis hierárquicos gerenciais como também 

eliminou os muros que haviam separado funções e pessoas importantes dentro da empresa” 

(KRAMES, 2002, 167). 

Esse modelo de trabalho em equipes permite que as empresas se desenvolvam mais 

rapidamente, fazendo com que possuam melhores soluções para as necessidades dos seus 

clientes, pois estimulam principalmente a utilização da criatividade conjunta das pessoas. E é 

exatamente neste aspecto que se pode provar a importância de vantagem competitiva que este 

modelo pode trazer às empresas brasileiras. Sendo bem estudado, bem implantado e 

conseqüentemente bem acompanhado, o conceito de equipes autogerenciadas traz uma gama 

imensa de possibilidades aos empreendedores (tanto gestores como integrantes das equipes) 

brasileiros. É possível definir equipes como o “grupo de duas ou mais pessoas que interagem 

para atingir objetivos específicos” (QUICK, 1995 p. 35). 

O trabalho em equipe hoje é uma das formas mais produtivas no âmbito 

organizacional. 

 

Equipes 100% de sucesso 

Os estudos focados na área administração ocupam um vasto lugar na literatura que 

foca organizações estratégicas contemporâneas dado seus objetivos serem a melhora na 

qualidade da administração do capital humano. O estudo desenvolvido por Batitucci (2002) é 

uma destas ferramentas que procura o completo envolvimento das pessoas na tomada de 
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decisões, tornando-as mais comprometidas e responsáveis pelos rumos da organização na qual 

trabalham.  

A figura 2.2 demonstra claramente a interligação entre os componentes da equipe 

denominadas de corporação, equipe, bando e grupo. Esta nomenclatura faz deste estudo um 

diferencial nos objetivos comuns e interdependentes. 

 

Figura 2.3 – Nomenclaturas diferenciais entre corpo ração, equipe, bando e grupo  

 
Fonte: Batitucci (2002)   

 

A figura acima está representada na capa do livro de Batitucci (2002) e demonstra que 

quando a redução da interdependência entre os membros da equipe e os objetivos não são 

comuns, tem-se um bando. Quando a interdependência está em elevada os objetivos também 

não são comuns, tem-se uma corporação. À medida que se tem, objetivos em comum e uma 

interdependência reduzida tem-se um grupo. Assim sendo, quando se tem mais 

interdependência e objetivos em comum, tem-se uma equipe. 

Batitucci (2002) também aborda em seu livro uma série de instrumentos vivenciais 

voltados para o conhecimento de si mesmo e do outro como um caminho que pode facilitar a 

prática da interdependência funcional. Há, também, instrumentos específicos voltados para o 

envolvimento com a missão e com os objetivos maiores da empresa. Estes instrumentos, 

aplicados dentro de uma tecnologia grupal e coletiva, mostram com bastante precisão os 

níveis atuais de excelência da empresa ou da área de trabalho enfocada e os eventuais ajustes 

que precisam ser feitos a partir da elaboração de planos de ação possíveis.  

Interdependência 

Objetivos Comuns  

 

 
 

 



 

 

 26 

 Caminhos básicos de aprofundamento do conhecimento de si mesmo e do outro:  

1- estudo e conhecimento das estruturas cerebrais básicas que formam a base de nossas 

aptidões e do nosso comportamento e que definem fundamentalmente as diferenças 

individuais; 2- análise dos componentes que formam o relacionamento interpessoal, a partir 

das variáveis "feedback" e "abertura", que são as portas de saída e de entrada da nossa 

individualidade para o mundo exterior; 3- explicitação dos canais de comunicação utilizados 

prioritariamente por cada indivíduo com base nos estímulos gerados pelos cinco sentidos 

básicos, e a grande importância de que o canal utilizado pelo indivíduo emissor da mensagem 

seja idêntico ao utilizado pelo receptor. 

O autor também define o perfil ideal dos profissionais de uma equipe 100%. 

 

Apresentam características e comportamentos mais voltados para a prática das 
seguintes condições atitudinais: sensibilidade de percepção, relatividade, 
interdependência e transparência; gerenciais: identificação com ideologias e estilos 
mais relacionais, finalistas, participativos e negociais; psicológicos: comportamentos 
predominantemente orientados pelo hemisfério cerebral emocional, intuitivo, 
flexível, extrovertido e criativo, e por uma relação mais aberta e receptiva com o 
outro, concretizada por meio dos canais de comunicação cinestésico e intuitivo. 
Batitucci (2002, p. 96). 

 

O autor ainda observa três fundamentos essenciais e imprescindíveis para um projeto 

de sucesso. 

 

1. Configuração fechada: não é sério realizar o desenvolvimento de equipes com 
participantes de várias empresas, vindos de todos os cantos, com as mais 
variadas realidades e necessidades. Igualmente, não faz sentido realizar estes 
projetos por meio de matrículas externas. Nesses casos, é impossível trabalhar 
os vetores básicos que geram o trabalho cooperativo: missão e 
interdependência. Assim, esses projetos devem ser operacionalizados dentro de 
uma mesma empresa, dirigidos a uma área específica de trabalho ou a várias 
áreas que têm relações e interfaces comuns no processo laborativo. 

2. Configuração verticalizada: do mesmo modo, não se pode desenvolver equipes 
funcionais sem a participação e a presença da estrutura de poder e de liderança 
de modo integrado com todos os demais membros da unidade laborativa, ou 
com membros de equipes interfuncionais. Assim, em linhas gerais, um projeto 
funcional deve ser operacionalizado no modelo verticalizado, com a presença 
integral de gerentes, supervisores, técnicos e demais colaboradores. Nos casos 
em que o excessivo número de pessoas torna inviável a presença de todos 
juntos, o projeto pode ser dividido em duas ou mais turmas, necessariamente 
com representantes dos vários níveis hierárquicos, e sempre devendo estar 
presentes, em todas elas, a gerência e as respectivas lideranças.  

3. Conteúdo funcional: esse fundamento nasce naturalmente dos dois anteriores. 
Se a empresa está realizando um projeto de desenvolvimento interno voltado 
para suas necessidades específicas dentro da realidade concreta de seu negócio e 
dirigido à totalidade dos membros de um determinado segmento ou área de 
trabalho. Batitucci (2002, p. 62). 
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A partir do exposto, pode-se concluir que a montagem de equipes que leva em 

consideração o investimento no capital humano aliado as novas tecnologias podem tornar o 

ambiente de trabalho mais atrativo e prazeroso, favorecendo assim um desenvolvimento de 

equipes exitosas. 
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3  MÉTODO E METODOLOGIA  

 Este capítulo destina-se a apresentar o método empreendido no presente estudo, 

abordando os objetivos da pesquisa, seu problema, suas hipóteses, seu delineamento e a forma 

de coleta dos dados, buscando justificar a escolha do método no estudo proposto. 

 De acordo com Hegenberg (1976, p.115) o método “é o caminho pelo qual se chega a 

determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo 

refletido e deliberado”. Para Oliveira (2001) o método define a forma de pensar de um 

determinado problema para estudá-lo. E, de acordo com Lakatos e Marconi “o método é um 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo (...) traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do pesquisador” (2006, p.46). Assim sendo, o método traça o caminho 

a ser seguido durante toda a pesquisa.  

A figura 3.1 esquematiza a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

 

Figura 3.1 – Metodologia da pesquisa  

 

Fonte: a autora 
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3.1. OBJETIVOS     

 O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a prática da montagem de equipe de 

desenvolvimento de software em empresas públicas levando em consideração as 

características técnicas e pessoais, dentro do arcabouço legal e institucional do setor público 

no Brasil. 

 Para o alcance desse objetivo, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

• Estudar a prática da montagem de equipes em órgãos públicos e os principais 

problemas institucionais e legais para um enfoque de seleção baseado em 

características pessoais e técnicas. 

• Propor boas práticas para montagem de equipes, de desenvolvimento de software em 

órgãos públicos, que contemplem características técnicas e pessoais durante as fases de 

contratação de pessoas, montagem e desenvolvimento da equipe. 

• Analisar a aderência das boas práticas em relação ao arcabouço organizacional e legal 

do setor público brasileiro. 

 

3.2. PROBLEMA  

 Diante da importância da montagem da equipe no desenvolvimento de projetos de 

softwares para obtenção de resultados mais satisfatórios, a pesquisa levou em consideração a 

seguinte questão: Como montar equipes de desenvolvimento de projetos de software em 

empresas públicas, levando em consideração as características técnicas e pessoais e o 

arcabouço legal e institucional do setor público brasileiro? 

 

3.3. PREMISSA E PRESSUPOSTO 

 Todos os métodos utilizados pretendem buscar respostas às hipóteses ou pressupostos 

e objetivos que orientam o trabalho. Esta dissertação apresenta como premissa para o estudo, 

que a montagem de equipes focada nas características pessoais e técnicas dos indivíduos 

geram equipes com melhor desempenho no desenvolvimento dos projetos. E, tem o seguinte 

pressuposto que orienta a pesquisa: 

• É possível construir um referencial de boas práticas para montagem de equipes 

utilizando características pessoais e técnicas mesmo dentro das condições legais, 

institucionais e culturais de empresas públicas no Brasil. 
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3.4. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 Nesta seção será apresentado o delineamento da pesquisa com alguns paradigmas. A 

definição e compreensão do paradigma utilizado na pesquisa são importantes, pois auxiliam 

na compreensão do fenômeno, constituindo premissas do mundo social, modo como a ciência 

deve ser conduzida e o que constituem problemas, soluções e critérios de prova legítimos.  

 Este estudo como os demais estudos científicos segue determinados paradigmas, entre 

eles podemos citar: tipo de pesquisa, seleção do caso, universo da pesquisa, sujeito da 

pesquisa e definição da técnica da pesquisa. Estes paradigmas estão representados na figura 

3.2. 

 

Figura 3.2 – Fluxo do delineamento da pesquisa  

 
Fonte: a autora 

 

 É importante ressaltar que, apesar da disposição dos processos apresentados na Figura 

3.1, eles não são executados linear e seqüencialmente. A disposição dos elementos 

apresentada é didática, embora apresente uma visão do relacionamento entre as etapas. 

 

TIPO DE PESQUISA 

 Este tópico menciona a pesquisa quanto à forma de abordagem, aos procedimentos 

técnicos e aos objetivos. Em relação à abordagem, este estudo segue o paradigma da 

abordagem qualitativa, que segundo Gil (1996), considera que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais da abordagem.  
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A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 
comportamento etc. (LAKATOS e MARCONI, 2006, p.269). 

 

 Este tipo de metodologia facilita a coleta de informações compreensivas, sistemáticas 

e profundas sobre o caso em estudo.  

 Quanto aos objetivos, este estudo pode ser classificado como sendo exploratório 

descritivo. Para Rodrigues (2006, p.90) a pesquisa exploratória “é uma pesquisa inicial, 

preliminar, cujo principal objetivo é aprimorar idéias, buscar informações sobre um 

determinado assunto ou descobrir um problema para estudo”. Silva (2004) define a pesquisa 

exploratória como sendo aquela de maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

o mais explícito possível. Este tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão do estudo. Para Mattar (1994) a pesquisa 

descritiva é aquela que tenta determinar se um fenômeno existe ou não, seja pela explicação 

do fenômeno em si ou pela sua correlação com algo. Examina o fenômeno para defini-lo de 

modo mais completo ou diferenciá-lo de outro. O autor ressalta ainda que os resultados deste 

tipo de pesquisa pode se modificar ao longo do tempo, um fato interessante a ser utilizado. 

Segundo Bogdan e Biklen na investigação qualitativa descritiva “os dados recolhidos são em 

forma de palavras ou imagens e não de números” (1994, p.48). Assim sendo, os resultados da 

investigação podem conter citações com base nos dados, para ilustrar e substanciar a 

apresentação do conteúdo.  

 

SELEÇÃO DO CASO 

 Esta pesquisa se configura como um estudo de caso, pois estuda um fenômeno dentro 

de um contexto real. Segundo Gil (1996, p. 133) “o estudo de caso é uma categoria de 

pesquisa, cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente.”. Assim sendo, a seleção 

do caso tem grande importância no estudo, pois é um dos determinantes do conhecimento que 

será obtido pela pesquisa. 

 Segundo Laville e Dionne (1999, p. 155) “a denominação refere-se evidentemente ao 

estudo de um caso, talvez o de uma pessoa, mas também o de um grupo, de uma comunidade, 

de um meio, ou então fará referência a um acontecimento especial”. Também pode justificar-

se quando o mesmo testa uma teoria, trata um evento raro ou serve para revelar um propósito. 

Formatados: Marcadores e
numeração



 

 

 32 

 

O Estudo de Caso refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado 
caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. Entretanto, é limitado, pois se 
restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso, não podendo ser generalizado. 
(LAKATOS e MARCONI, 2006, p.274) 

 

 É importante observar se o estudo de caso é único ou múltiplo. Esta escolha “depende 

da questão de pesquisa proposta” (ROESCH, 1999, p. 252) e costuma seguir alguns critérios. 

Para Stake (1995), o primeiro critério seria maximizar o que pode ser aprendido, para tanto é 

preferencial escolher casos que possibilitem aquisição de maior conhecimento. Para Merrian 

(1998), uma boa técnica é pré-definir critérios e depois selecionar os casos de acordo com 

esses critérios. Fatores limitadores como tempo, recursos financeiros e acesso ao campo 

também devem ser considerados nesse processo. Vale ressaltar que este estudo de caso é 

único. 

 

UNIVERSO DA PESQUISA 

 A relevância do universo da pesquisa está centrada nas fontes informativas e no 

diagnóstico da empresa. Assim sendo, esta escolha não é tarefa fácil dada as suas 

especificidades e obstáculos que muitas vezes se apresentam. O universo desta pesquisa foi 

um órgão público, pertencente à esfera da justiça. Esta escolha se deu mediante alguns 

critérios entre eles por ser um órgão público, que possui um setor de desenvolvimento de 

sistemas; possuir um parque tecnológico avançado e estar localizada na cidade onde reside a 

pesquisadora. Esta empresa foi criada pela Constituição Estadual de 18 de maio de l892 e ao 

longo desses 116 anos este órgão público passou por diversas transformações impostas pelas 

mudanças políticas, sociais e econômicas vivenciadas no país inteiro. 

 A organização, alvo desta pesquisa, por ser um órgão que atende a diversas 

determinações, dentre elas: prestação de serviços públicos pode ser enquadrada como um 

órgão público. 

A pesquisadora Di Pietro (2001) afirma que órgão público é uma unidade que 

congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de 

expressar a vontade do Estado. 

 O provimento dos cargos para este órgão público dar-se-á somente por concurso 

público obedecendo aos critérios legais. A Lei n.º 2.148 menciona que: 

 

Formatados: Marcadores e
numeração



 

 

 33 

Funcionário Público é a pessoa legalmente investida em cargo público e que 
mantenha com o Estado vínculo de profissionalidade de natureza administrativa e 
não contratual. Já o Cargo Público, é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
permanentes cometidas a um funcionário, que, mediante lei, seja criado com 
denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelo Estado (1977, Art. 
2º, Título I).  

 

 Assim sendo, este órgão público é regido nos termos: da Constituição Federal; 

regimento interno do órgão; estatuto dos funcionários públicos Civis e Estaduais e o código 

ético da própria instituição. 

 A partir da década de 80, este órgão público deflagrou seu processo de modernização 

administrativa, dando início a sua informatização, com a aquisição de um terminal de 

computador que permitia acessar a biblioteca do senado federal. Em pouco tempo a 

informatização foi ampliada, tornando-se necessária a criação de um Centro de 

Processamento de Dados. Atualmente, este orgão se encontra completamente informatizado, 

caminhando assim de mãos dadas com as inovações tecnológicas que vêm proporcionar uma 

melhor prestação de serviço a população. 

 Este órgão público tem na sua estrutura organizacional diversas secretarias dentre elas, 

a Secretaria de Tecnologia da Informação, que é o público alvo desta pesquisa, 

especificamente, na Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e na Diretoria de Sistemas de 

Gestão Organizacional, como é ilustrado na figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Estrutura organizacional  

 
Fonte: a autora 
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 A Secretaria de Tecnologia da Informação está organizada em diretorias e divisões. 

Para cada diretoria existem algumas divisões, e, geralmente, cada divisão é responsável por 

um sistema. As diretorias são chefiadas pelos diretores, cujo papel é, dentre outros, gerenciar 

as divisões que fazem parte de sua diretoria. As divisões são chefiadas pelos chefes de 

divisão, cujo papel é, dentre outros, gerenciar projetos, atendimento ao usuário, análise, 

modelagem, desenvolvimento, gerenciar os técnicos da divisão. Os técnicos da divisão, 

geralmente, têm o papel de desenvolver projetos. 

 

SUJEITO DA PESQUISA 

 Como todo estudo científico, para a realização deste, foi necessário realizar a seleção 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Os “sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão os 

dados de que você necessita” (VERGARA, 2005, p.53). Para tanto, foi utilizada a amostra 

não-probabilística. Segundo Barros e Lehfeld (1998, p.41), “as amostras não-probabilísticas 

são compostas muitas vezes de forma acidental ou intencionalmente”. 

 Dentro da amostra não-probabilística, os autores definem as amostragens como sendo 

acidental, voluntária, típica, por quotas e intencional. Para este estudo foi utilizada a amostra 

intencional “os elementos da amostra são escolhidos. Estes relacionam-se intencionalmente 

com as características estabelecidas” (BARROS e LEHFELD, 1998, p.41). 

 Para realização desta pesquisa foram selecionados 9 sujeitos, de acordo com os papéis 

que desempenham e desta forma atendem aos objetivos pré-estabelecidos neste estudo. 

Sendo: cinco chefes de divisão e quatro técnicos. Dos cinco chefes de divisão, três estão na 

faixa entre vinte a trinta anos e os outros dois próximos aos quarenta anos. Dos envolvidos na 

pesquisa quatro sujeitos foram aprovados no último concurso realizado, ou seja, possuem 

aproximadamente três anos no órgão e apenas, um tem quinze anos de experiência, todos 

possuem nível superior e ocupam cargo de chefia. Dos quatro técnicos, sujeitos desta 

pesquisa, todos foram aprovados no último concurso público, estão na faixa etária entre vinte 

a trinta anos e desempenham este papel há aproximadamente três anos, como pode ser 

observado no quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Informações sobre o sujeito da pesquis a 

Sujeitos da Pesquisa Faixa Etária Tempo de Empresa Grau de Escolaridade 

Qtde Sujeitos Qtde Faixa Qtde Tempo Qtde Escolaridade 

3 20 a 30 anos 4 3 anos 
5 Chefes 

2 > 40 anos 1 15 anos 
5 Superior 

        
2 Superior 

4 Técnicos 4 20 a 30 anos 4 3 anos 
2 Técnico 

Fonte: a autora 

 

 Os sujeitos da pesquisa fazem parte de diversas diretorias e divisões. Para melhor 

compreensão das verbalizações foi adotado um código numérico para cada entrevistado, como 

pode ser visto no quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 – Área, papéis e quantidade de pessoas e ntrevistadas  

Área Papel 
Qtde de 
Pessoas 

Código 
Numérico 

Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas Diretor 0 - 

Chefe de Divisão 1 Chefe01 o Divisão 1 

Técnico 1 Técnico01 

Chefe de Divisão 1 Chefe02 o Divisão 2 

Técnico 1 Técnico02 

Chefe de Divisão 1 Chefe03 o Divisão 3 

Técnico 1 Técnico03 

Diretoria de Sistemas de Gestão Organizacional Diretor 0 - 

Chefe de Divisão 1 Chefe04 o Divisão 4 

Técnico 1 Técnico04 

o Divisão 5 Chefe de Divisão 1 Chefe05 

Fonte: a autora 

 

DEFINIÇÃO DA TÉCNICA DE PESQUISA 

 A definição do instrumento de pesquisa é de grande relevância para o bom 

desempenho na coleta das informações desejadas. Assim sendo, os instrumentos são 

Formatados: Marcadores e
numeração



 

 

 36 

utilizados para operacionalizar todo contexto metodológico. Existem diversas técnicas de 

coleta de dados, tais como: observação, história de vida e entrevista. 

 Segundo Lakatos e Marconi (2006, p.275), “a observação é uma técnica de coleta de 

dados para conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade”.  

 A técnica de coleta de informações denominada história de vida, leva a efeito 

entrevistas sucessivas com uma ou mais pessoas envolvida no estudo de caso. Na história de 

vida “a pessoa de quem se obtêm os dados, que tanto pode ser um participante como um 

observador do fenômeno social, relata sua própria história” (BARROS e LEHFELD, 1998, 

p.60). 

 Foi utilizada nesta pesquisa a entrevista semi-estruturada, que é outra técnica utilizada 

pelo pesquisador para obter informações. “Trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, 

das quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado” (LAKATOS e MARCONI, 

2006, p.278). O objetivo é a obtenção de informações importantes e compreender as 

perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas. 

 Quando o pesquisador opta pela técnica de entrevista, seguramente irá determinar o 

tipo de entrevista que irá realizar, dentre eles pode-se destacar entrevista estruturada e semi-

estruturada. A entrevista estruturada segue um roteiro previamente definido. Enquanto, a 

entrevista semi-estruturada, utilizada nesta pesquisa, “é uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas 

de esclarecimento” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 188). Essa técnica traz alguns benefícios 

como: maior oportunidade para analisar a conduta do entrevistado, maior flexibilidade no 

entendimento das perguntas realizadas e respostas obtidas, possibilidade de obter informações 

mais precisas com comprovação imediata, coleta de dados importantes que não se encontram 

em fontes documentais.  

 A elaboração do roteiro das entrevistas deste estudo teve como objetivo obter 

informações sobre os critérios utilizados na empresa pública para montagem de seus equipes e 

a importância dos aspectos pessoais e técnicos para o estabelecimento das equipes. Desta 

forma, a elaboração teve como base o trabalho desenvolvido por França, Lucena, da Silva e 

Moura (2008) que apresenta um conjunto de requisitos para formação de equipes, que pode 

contribuir para a diminuição de certos insucessos em projetos de software relacionados ao 

trabalho em equipe. 
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 O roteiro elaborado pode ser observado no Apêndice B. Este roteiro é único, consta de 

onze itens e foi aplicado a todos os entrevistados, ou seja, aos chefes de divisão e técnicos. As 

informações obtidas foram analisadas e cruzadas com o objetivo de identificar semelhanças e 

diferenças nas respostas obtidas para cada pergunta realizada, e, em etapa posterior, essa 

análise foi aprofundada a fim de categorizar as diversas características identificadas.  

 

3.5. COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 A coleta consiste em uma das etapas finais da realização da pesquisa de campo, que 

foi realizada, predominantemente, através de entrevista semi-estruturada e o diagnóstico da 

empresa foi obtido através de documentação e conversas informais.  

 O processo de coleta teve início com uma conversa informal entre o diretor da 

Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e um chefe de divisão. A pesquisadora expôs os 

objetivos da pesquisa e a viabilidade da realização desta no órgão público. A conversa foi 

bastante proveitosa e foram obtidas informações valiosas para o diagnóstico do referido órgão 

público, além do diretor apresentar a pesquisadora a sua equipe de chefes de divisão e agendar 

as entrevistas. 

 As entrevistas foram realizadas em um dia. Ao iniciar cada entrevista, a pesquisadora 

comunicava ao entrevistado que a entrevista seria gravada, para posterior transcrição e 

análise, e os tranqüilizava sobre a confidencialidade dos dados e de sua identidade. Em 

seguida, era dado início à entrevista seguindo o roteiro presente no Apêndice B e utilizando o 

aparelho MP3 Player TRC para gravação das entrevistas. 

 As entrevistas, com os chefes de divisão e os técnicos das divisões, foram realizadas 

no dia 29 de maio de 2008 às 7h no próprio ambiente onde os entrevistados desenvolvem seu 

trabalho rotineiro, duraram em média 25 minutos e foram concluídas por volta das 13h. A 

pesquisadora seguia o roteiro da entrevista apresentando a seqüência das perguntas, aguardava 

a resposta e quando necessário, fazia perguntas complementares. As entrevistas eram 

realizadas individualmente. 
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3.6. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 Após a gravação das entrevistas, os arquivos de áudio do MP3 Player TRC, gerados 

com o tipo de extensão .WAV, foram transferidos para o computador. Esses arquivos não 

passaram por nenhum processo de tratamento para melhoria do áudio. 

 O áudio das entrevistas foi transcrito pelo pesquisador. Esse processo de transcrição 

foi realizado com a digitação do conteúdo das entrevistas em documentos do Microsoft Office 

Word 20032, mediante execução do áudio no software Windows Media Player 113. 

 Para transcrever, a estratégia adotada foi ouvir um breve trecho da entrevista, 

suficiente para ser decorado, e escrevê-lo, com o áudio em pausa. Em trechos que a 

velocidade ou nitidez da voz do interlocutor dificultava a transcrição, o pesquisador voltava 

ao ponto inicial do trecho analisado e ouvia novamente, quantas vezes foram necessárias para 

o completo e correto entendimento e transcrição do trecho da entrevista.  

 A ordem de transcrição seguida foi de acordo com as perguntas do roteiro e as 

respostas de todos os entrevistados para a mesma. Desta forma, para determinada pergunta 

foram transcritas todas as respostas dos entrevistados, e, em seguida era realizado o mesmo 

procedimento com a pergunta em seqüência até que todas as perguntas e respostas foram 

transcritas. 

 O quadro 3.3 ilustra a duração de cada entrevista realizada. 

 

Quadro 3.3 – Área, papéis e duração das entrevistas  

Área Papel Duração da 
Entrevista 

Código 
Numérico 

Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas Diretor - - 
Chefe de 
Divisão 

00:50:17 Chefe01 
 Divisão 1 

Técnico 00:34:12 Técnico01 
Chefe de 
Divisão 

00:37:12 Chefe02 
 Divisão 2 

Técnico 00:19:59 Técnico02 

Chefe de 
Divisão 

00:28:04 Chefe03 
 Divisão 3 

Técnico 00:27:10 Técnico03 
Diretoria de Sistemas de Gestão Organizacional Diretor - - 

                                              
2 Informações em http://office.microsoft.com/pt-
br/word/FX100649261046.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481046 

3 Informações em 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/using.mspx?locale=416&geoid=20&version=11.0
.5721.5230&userlocale=416 
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Chefe de 
Divisão 

00:21:01 Chefe04  Divisão 4 
Técnico 00:26:24 Técnico04 

 Divisão 5 
Chefe de 
Divisão 

00:16:00 Chefe05 

Fonte: a autora 

 

3.7. CATEGORIZAÇÃO DAS VERBALIZAÇÕES  

 Após a transcrição das entrevistas, as informações obtidas foram analisadas, 

categorizadas e confrontadas com o referencial teórico, contribuindo de forma bastante 

relevante com o estudo da montagem de equipes em empresas públicas. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a categorização é realizada da seguinte forma: 

 

À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, 
padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos. O 
desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre seus 
dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos presentes nos 
dados e, em seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmo tópicos 
e padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação. As categorias 
constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu, de forma a que 
o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos 
outros dados. Deve anotar essas categorias para as utilizar mais tarde. 

  

 Seguindo os passos mencionados, realizou-se a identificação das características 

técnicas, pessoais e organizacionais apresentados durante as entrevistas realizadas. 

 Após transcrever todas as entrevistas, foi criado um novo documento Word. Nesse 

documento foram agrupadas as verbalizações de cada entrevistado Da seguinte forma: para 

cada pergunta do roteiro de entrevista foram inseridas todas as respostas de cada entrevistado, 

este devidamente identificado e, além disso, separando em agrupamento de respostas dos 

Chefes e dos Técnicos. O intuito é tornar claro não só as respostas de cada entrevistado, mas 

também o grupo de função o qual faz parte. Para facilitar a identificação visual das respostas 

de cada entrevistado foram adotadas cores diferentes no texto transcrito, em todas as etapas da 

análise para criação da categorização. 

 Ao finalizar o agrupamento das verbalizações por perguntas do roteiro de entrevistas, 

foram elencadas no mesmo documento, para cada pergunta do roteiro de entrevista, as 

respostas de forma mais aprimorada e resumida, seguindo a seguinte classificação:  

• Os critérios para montagem de equipes mencionados pelos entrevistados;  

• As informações semelhantes identificadas nas respostas;  
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• As informações diferentes identificadas nas respostas;  

• As informações extras mencionadas no que se refere a comentários feitos que não se 

enquadre na pergunta feita. 

 Os procedimentos realizados nessa primeira fase são ilustrados no quadro 3.4 tomando 

como base apenas uma pergunta do roteiro de entrevistas, porém vale frisar que foi realizado 

para todas as perguntas. 

 

Quadro 3.4 – Classificação das verbalizações para c ategorização inicial  

1ª pergunta do roteiro: Que critérios são utilizados nesta Empresa para a montagem de equipes de 
desenvolvimento de software? 

Classificação Verbalizações com Categorização Inicial 

Verbalizações da pergunta 

Chefes 
Verbalização do Chefe 01 
Verbalização do Chefe 02 
Verbalização do Chefe 03 
Verbalização do Chefe 04 
Verbalização do Chefe 05 

Técnicos 
Verbalização do Técnico 01 
Verbalização do Técnico 02 
Verbalização do Técnico 03 
Verbalização do Técnico 04 
 

Critérios 

- conhecimento técnico / qualificação técnica / capacitação técnica 
- disponibilidade 
- prazo 
 

Informações semelhantes 

- conhecimento técnico / qualificação técnica / capacitação técnica 
Verbalização do Chefe 02 
Verbalização do Chefe 03 
Verbalização do Chefe01 
Verbalização do Chefe 04 
Verbalização do Chefe 05 
Verbalização do Técnico 03 
 

Informações diferentes 

- disponibilidade 
Verbalização do Chefe 02 
Verbalização do Chefe 03 
Verbalização do Chefe01 
Verbalização do Chefe 04 

- prazo 
Verbalização do Chefe 02 
Verbalização do Técnico 03 
 

Informações Extras 

- mudança cultural 
Verbalização do Chefe 02 

- entendimento do negócio 
Verbalização do Chefe 02 

- responsabilidade 
Verbalização do Chefe01 
 

Fonte: a autora 



 

 

 41 

 

 Desta forma, pôde-se perceber claramente todos os temas abordados na entrevista e as 

opiniões emitidas pelos entrevistados. A partir deste documento iniciou-se o processo de 

categorização das características técnicas, pessoais e organizacionais na empresa pesquisada. 

Nesta nova etapa de análise, para cada tema abordado foi realizada uma análise 

procurando identificar qual característica estava presente no tema. Em seguida, a 

característica identificada era devidamente qualificada como característica técnica, pessoal ou 

organizacional. Vale frisar, que nesse primeiro momento de categorização, surgiram alguns 

temas abordados na entrevista que a princípio não se enquadrou em nenhuma característica. 

 Em seguida, foi realizada uma análise aprofundada de cada característica categorizada 

com o objetivo de agrupar as características semelhantes e renomeá-las com um nome ou 

frase mais sugestivo quanto a sua abordagem, como pode ser visualizado nos quadros 3.5, 3.6 

e 3.7. 

 

Quadro 3.5 – Categorização das características técn icas  

Categorização das Características Técnicas 

Características das Entrevistas e Referencial Teórico Características Categorizadas 

• Conhecimento técnico; 
• Qualificação técnica; 
• Capacitação técnica; 
• Perfil técnico; 
• Competência; 

Domínio técnico da sua área de atuação 

• Cumprir prazos; 
• Prazo do projeto; 
• Dedicação ao trabalho; 

Ser cumpridor das metas e prazos estabelecidos 

• Ter conhecimento do negócio; 
 

Ter conhecimento do negócio e manter-se 
atualizado 

• Seguir metodologia da empresa; 
• Disciplinado; 
• Planejar;  

Superador de obstáculos para seguir os processos 
da empresa 

• Ter visão gerencial; 
• Visão estratégica; 
• Ter disposição para assumir riscos; 
• Ter equilíbrio; 
• Capacidade para atuar sob pressão; 
• Habilidade para lidar com situações de conflito; 
• Empreendedor; 
• Criatividade  

Ter visão de futuro sem perder a visão gerencial 

• Identificar com a empresa; 
• Ter consciência organizacional; 
• Ter comportamento ético; 
• Cultura da empresa e seus objetivos; 

Identificar-se com o perfil da empresa para 
produzir mais e melhor 

• União entre os membros da equipe em prol de um 
objetivo comum; 

Facilitador do trabalho em equipe 
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• Empenho nas atividades; 
• Trabalhar em equipe; 
• Vontade de trabalhar; 
• Interesse em trabalhar no projeto; 
• Promover bom relacionamento na equipe; 
• Ter espírito de equipe/coletividade; 
• Ser produtivo; 
• Produtividade; 

A busca pelo aumento da produção 

Fonte: a autora 

 

Quadro 3.6 - Categorização das características pess oais   

Categorização das Características Pessoais 

Características das Entrevias e Referencial Teórico Características Categorizadas 

• Ser comunicativo;  
• Saber conversar; 
• Comunicar as decisões; 
• Ser transparente; 
• Compartilhar; 

O poder da comunicação 

• Motivação; 
• Ser motivado e motivador; 
• Incentivar o próximo; 
• Motivação pelo trabalho; 
• Incentivos pelo trabalho desempenhado; 
• Estar comprometido com os resultados; 

Automotivação para ser motivador 

• Liderança; 
• Ser líder; 
• Iniciativa; 
• Pró-ativo; 

Liderança 

• Administrar conflitos; 
• Saber gerenciar problemas; 

Mediador de conflitos 

• Ter responsabilidade; 
• Compartilhar responsabilidades; 

Descentralizador de responsabilidades para 
melhorar o desempenho 

• Equilibrar a vida profissional e pessoal; Equilíbrio na vida profissional e pessoal 

• Autoconfiança Confiança em si mesmo 

• Comprometimento; 
• Compromisso com o projeto; 

Comprometimento com o que faz para fazer 
melhor 

• Otimismo mesmo em ambientes desfavoráveis; 
• Empatia; 

Otimismo como um patrimônio pessoal 

• Flexibilidade; 
• Habilidades sociais; 
• Sociabilidade; 
• Adaptabilidade; 

Flexibilidade 

• Clareza nas idéias; Clareza nas idéias 

Fonte: a autora 

 

Quadro 3.7 - Categorização das fatores limitantes   
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Categorização dos Fatores Limitantes 

Características das Entrevias e Referencial Teórico Características Categorizadas 

• Cultura organizacional ultrapassada; Cultura organizacional ultrapassada 

• Não implanta metodologia proposta; 
• Falta de planejamento; 
• Indefinição de papéis; 

Tecnologias e metodologias ultrapassadas 

• Chefes sem liderança; Gestores sem liderança 

• Funcionários desmotivados; 
• Funcionários sem perspectivas; 

Funcionários desmotivados 

• Carência de treinamentos técnicos, motivacionais; 
• Ferramentas de trabalho desatualizadas; 

Quadro de servidores desatualizados 

• Carência de funcionários; 
• Contratação de terceiros 

Quadro de servidores reduzido 

• Cargos de chefia por indicação 
• Falta de autonomia 

Resquícios do clientelismo e paternalismo 

Fonte: a autora 

 

 É importante lembrar que para cada análise e agrupamento realizado das 

características, as respostas dos entrevistados eram identificadas como sendo de determinada 

característica. Visando facilitar o desenvolvimento da análise dos resultados. 

 

3.8. ELABORAÇÃO DAS CONCLUSÕES  

 Por último, foi elaborado um referencial de boas práticas para montagem de equipes 

que podem ser aplicadas as etapas de contratação das pessoas, montagem e desenvolvimento 

da equipe. Estas boas práticas elencadas procuram superar as limitações relatadas nos fatores 

limitantes do órgão ou empresa pública, a fim de contribuir com resultados satisfatórios para a 

empresa e para seus funcionários. 
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4  ANÁLISE E RESULTADOS 

 No decorrer dos capítulos anteriores, procurou-se entre outras coisas delinear o quanto 

tem avançado as organizações nas empresas, seja ela pública ou privada. No tocante ao órgão 

público, foco dessa dissertação, pode-se perceber que mesmo diante de alguns entraves legais 

e administrativos é possível tornar um órgão público mais ágil, mais moderna e com uma 

visão mais humanista. 

Desta forma, percebe-se na figura 4.1, que na montagem de equipes, características 

técnicas e pessoais contribuem como fatores de influência positiva para montagem de equipes 

de sucesso com o intuito de se tornarem equipes de alto desempenho. No contexto das 

empresas e órgãos públicos, existem diversos fatores que limitam a montagem dessas equipes, 

devido ao seu arcabouço legal e institucional. Esses fatores são entraves na montagem de 

equipes que desencadeia em equipes com desempenho comprometido. Esta pesquisa propõe 

boas práticas a fim de contribuir para que as equipes obtenham alto desempenho. 

 

Figura 4.1 – Montagem de equipes em empresas públic as 

 

Fonte: a autora 
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4.1. FATORES DE INFLUÊNCIA POSITIVA NA MONTAGEM DE EQUIPES 

 Nos últimos anos o conceito de administração se modificou e para enfrentar esse 

enorme desafio, os profissionais têm à sua disposição no Brasil e no exterior um conjunto de 

técnicas e modelos capazes de moldar essa nova administração de recursos humanos. No 

entanto, na opinião de alguns estudiosos, entre eles Lucena (1990), Chiavenatto (1996), 

Silvestre (1997), em pleno século XX ainda existe um grande quantitativo de gerentes, que 

ainda atua seu gerenciamento focando na disciplina hierárquica, controlando comportamentos 

e atitudes de todos os funcionários visando à obediência e ao controle.  

 Nesta concepção serão discutidas as características técnicas, que segundo os 

envolvidos na pesquisa são fatores importantes na montagem de equipe entre elas se 

destacam: o domínio técnico da sua área de atuação; ser cumpridor das metas e prazos 

estabelecidos; ter conhecimento do negócio e manter-se atualizado; superador de obstáculos 

para seguir os processos da empresa; ter visão de futuro sem perder a visão gerencial; 

identificar-se com o perfil da empresa para produzir mais e melhor; facilitador do trabalho em 

equipe; a busca pelo aumento da produção. Ainda se configura nesta ordem as características 

pessoais entre elas: o poder da comunicação; automotivação para ser motivador; liderança; 

mediador de conflitos; descentralizador de responsabilidades para melhorar o desempenho; 

equilíbrio na vida profissional e pessoal; confiança em si mesmo; comprometimento com o 

que faz para fazer melhor; otimismo como um patrimônio pessoal; flexibilidade; clareza nas 

idéias. Estas características são básicas quando se pensa em formação de equipe para 

desenvolver projeto em órgão público. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELEVANTES PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SUCESSO 

 A capacidade empresarial de inovar em produtos e processos está aliada à firmeza dos 

governantes, que tem a tarefa de criar regulamentações adequadas e encorajar novas formas 

de administração das políticas públicas. Para os idealizadores da competitividade responsável, 

este é um dos dilemas sociais, deste campo de possibilidades de criar e inovar os negócios da 

área pública. 

 Há que se destacar que, a exigência de qualidade e os critérios para verificação da 

eficiência estão vinculados a fatores externos. E nisto, muitas vezes, depara-se com a questão 

da infra-estrutura e das condições que viabilizam a prestação do serviço público. Muitas 

vezes, estas estão atreladas a questão orçamentária, noutras, atribuídas à capacidade de 

Formatados: Marcadores e
numeração
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organização do gestor administrativo; por vezes, se relaciona intimamente com a demanda 

exercida sobre certos órgãos ou setores.  

 Vale ressaltar que os sujeitos da pesquisa, nas suas verbalizações, deixaram claras as 

características que gostaria de encontrar em seus chefes. O mesmo ocorreu com os 

entrevistados que ocupam cargos de chefia. Nesta seqüência, foram identificadas nas 

verbalizações as seguintes características técnicas: domínio técnico da sua área de atuação; ser 

cumpridor das metas e prazos estabelecidos; ter conhecimento do negócio e manter-se 

atualizado; superador de obstáculos para seguir os processos da empresa; ter visão de futuro 

sem perder a visão gerencial; identificar-se com o perfil da empresa para produzir mais e 

melhor; facilitador do trabalho em equipe; a busca pelo aumento da produção, como podem 

ser visualizadas na figura 4.2. Estas características estão analisadas de acordo com cada 

verbalização. 

 

Figura 4.2 – Características técnicas relevantes pa ra formação de equipes de sucesso  

 
Fonte: a autora 
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 Diante do avanço da sociedade e dos meios tecnológicos, os teóricos vêm procurando 

pensar a competência como a junção de duas importantes linhas de pensamento. Portanto, “a 

competência pode ser vista como a capacidade de entrega da pessoa e, também, como o 

conjunto de qualificações que a pessoa possui para entregar.” (DUTRA, 2006, p.21) 

 Outro autor que também trabalha o conceito de competência é Parry e resume como 

sendo: 

 

Um cluster de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados que afetam a 
maior parte de um papel profissional ou responsabilidade, que se correlaciona com a 
performance desse papel ou responsabilidade, que possa ser medido contra 
parâmetros ‘bem-aceitos’ e que pode ser melhorado através de treinamento. (1996, 
p.50) 

 

 Durante os anos 80 e 90, o significado de competência foi contestado por diversos 

autores, entre eles Bortef (1994). Para eles, o fato de a pessoa deter as qualificações 

necessárias para um trabalho não assegura que irá entregar o que lhe é demandado, ou seja, a 

competência não é um estado ou um conhecimento que se tem nem é resultado de 

treinamento. É, na verdade, colocar em prática, em determinado contexto, o que se sabe. 

Contexto esse marcado pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitações 

de tempo e recursos etc.  

 Tratando-se de domínio técnico, o chefe assume uma responsabilidade maior no nível 

cognitivo gerencial da sua área de atuação e se configura como uma característica 

indispensável ao bom desempenho das atividades.  

A relevância desta característica pode ser percebida nas verbalizações dos chefes 

abaixo. 

 

É um grau de importância altíssimo, porque dependendo do perfil técnico da pessoa, nem adianta 
incorporar ela na equipe, porque não vai dar o resultado esperado. Pode até tentar preparar essa 
pessoa para trabalhos futuros, mas com os prazos que trabalha é importantíssimo que já tenha o perfil 
de produzir dentro do que ela vai ser inserida. (Chefe01) 

 

Dependendo do que tecnologicamente vai precisar, pega técnico de qualquer setor. Na verdade, não da 
equipe, e sim, das pessoas que precisam para montar a equipe. (Chefe02)  

 

Acho que no primeiro momento a qualificação de cada técnico e depois a disponibilidade desse técnico, 
então a depender do objetivo do projeto, dependendo do que vai ser desenvolvido no projeto, a gente 
identifica justamente as pessoas que mais tem capacidade pra resolver aquele problema, capacidade 
técnica. (Chefe03) 
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 A importância do domínio técnico também está presente nas verbalizações dos 

técnicos abaixo. 

 

Num projeto de extrema prioridade não pega uma pessoa que não tenha muita habilidade, então vão 
procurar as pessoas mais capacitadas, que tem mais habilidade, para que produza de maneira 
satisfatória. (Técnico01) 

 

Dependendo do projeto, se não tem tempo dá prioridade a quem tem conhecimento, se tem tempo é 
importante a pessoa passar por um treinamento para aprender também. (Técnico03) 

 

 É possível perceber nas verbalizações acima tanto dos chefes quanto dos técnicos que 

há um consenso geral da relevância do domínio técnico para montagem de equipe. O 

paradoxo se encontra na verbalização do último técnico quando enfatiza a necessidade de 

capacitação para que o conhecimento seja compartilhado. 

Estes depoimentos vêm reforçar o que foi dito acima, mas se tratando de órgão  

público este quadro se torna ainda mais complexo para qualquer chefe: estar diante de 

trabalhador que não corresponde ao perfil que se busca para aquele projeto, enquanto o 

sistema lhe impõe restrições para treiná-lo. 

 Como vislumbrado nas verbalizações citadas, esse é um dos pontos essenciais a ser 

levado em conta para formação das equipes. 

 

 Ser cumpridor das metas e prazos estabelecidos 

 O trabalho como forma de comportamento caracteriza-se pela complexidade, 

dinamismo e especificidade. Em todas as empresas, o trabalhador deve cumprir as 

determinações para satisfazer as exigências da empresa e alcançar níveis mínimos de 

qualidade a partir de treinamentos ministrados, estando submetido a parâmetros de controle, 

como se pode perceber na verbalização do chefe abaixo. 

 

Os projetos são vinculados a tempo de gestão executiva e as gestões mudam a cada 2 anos. Para 
desenvolver um sistema em 1 ano, corresponde à metade da gestão, então os projetos têm que ser 
rápidos. 
Tínhamos esse projeto e outras atividades, faltava pouco tempo, e o gestor queria que entregasse até o 
final da gestão, então, foi assim, era impossível praticamente pelo tempo, mas é aquele negócio, a gente 
não tinha como dizer que não ia fazer. Então, pra gente foi muito difícil terminar esse projeto, que teve 
que ser feito com todas as dificuldades. (Chefe02) 

 

 Outro ponto abordado nas verbalizações diz respeito a necessidade do estabelecimento 

de prazos planejados e compatíveis com as metas do projeto, como pode ser percebido nas 

citações dos técnicos abaixo. 
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Os prazos dados não têm como entregar um projeto completo, aí faz as coisas tudo atropelado, sem 
modelagem. (Técnico01) 

 

O tempo do projeto é muito curto. As coisas são muito pra ontem, depois que a coisa acontece começa 
a ver os defeitos... Dá mais manutenção do que cria novos projetos. (Técnico03) 

 

 Percebe-se nas verbalizações o enfoque dado pelos chefes da necessidade crucial de 

cumprimento dos prazos estabelecidos, mesmo que seja necessário um esforço maior da 

equipe para cumpri-lo. Já na visão dos técnicos, o fator tempo sobressai a qualidade do que 

está sendo desenvolvido, levando a uma pressão maior aos técnicos para cumprir os prazos.  

 Pode-se concluir que há uma necessidade real de determinar prazos e metas dentro de 

um planejamento de projeto pré-estabelecido pelo órgão, e, a partir destes, procurar meios e 

formas para superar os obstáculos que eventualmente apareçam em prol do cumprimento e 

alcance de resultados favoráveis. 

 

 Ter conhecimento do negócio e manter-se atualizado  

 A entrada do século XXI está sendo marcada como sendo a era do conhecimento e, 

este passou a ser de suma importância para o bom desempenho de qualquer empresa, seja ela 

pública ou privada. Nessa direção, para fazer face às características da sociedade moderna, as 

organizações devem ser processualmente orientadas e focadas nos seus clientes, devem ser 

ágeis e enxutas, e suas tarefas devem pressupor por parte de quem as executa amplo 

conhecimento do negócio, autonomia, responsabilidade e habilidades para a tomada de 

decisões em ambientes crescentemente complexos; requerendo, por conseguinte, uma revisão 

completa dos modelos tradicionais de empresa, tanto do ponto de vista estrutural, quanto da 

gestão do negócio e do trabalho. Neste sentido, a verbalização do chefe abaixo está bem 

representativa. 

 

O chefe de divisão é quem entende mais do negócio. 
Quando a gente viu que não tinha condição de dar tempo, aí a gente pediu ajuda aos colegas, então 
quem conhecia do negócio e do sistema, a gente agregou para equipe também. (Chefe02) 

 

 É notória a importância de estar sempre estudando, pesquisando e procurando se 

informar do que está acontecendo no país e no mundo, só assim vai manter o conhecimento 

atualizado e em condições de passar para os outros, seja do chefe para o técnico ou vice-versa. 

Uma troca bastante saudável e atualizada nos dias de hoje. Esta quebra de paradigma da 
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hierarquia favorece a qualidade do serviço oferecido e torna o ambiente de trabalho mais 

amistoso e saudável para todos. É o que está claro na verbalização do técnico abaixo.  

 

É importante o conhecimento de cada pessoa, tanto na regra de negócio para o sistema, como na 
tecnologia utilizada para aquele sistema. (Técnico01) 

 

 É possível notar semelhança na verbalização do chefe e do técnico no tocante a 

necessidade da atualização dos funcionários sobre o conhecimento gerido no negócio do 

órgão. E esta troca de conhecimento pode ser feito através de reuniões informativas, palestras 

ou treinamentos curtos, para que essas informações sejam compartilhadas entre as pessoas. 

 

Superador de obstáculos para seguir os processos da empresa 

 O século XXI está focado na organização e gerenciamento de processos e tem 

alcançado resultados impressionantes para diversas organizações, pela melhoria sistemática 

dos processos e pela agilização das operações. 

 Os conceitos de processo são os mais variados, mas segundo Davenport (1994) 

processo é a seqüência específica das atividades de trabalho, com começo e fim, com entrada 

e saída, que identifica uma estruturação. 

 Outro conceito bastante divulgado, principalmente por Paladine (2002), é que processo 

pode ser visto como o conjunto de homens, equipamentos, materiais, métodos, informações e 

ambientes, estruturados ao longo de etapas bem definidas, que desempenhando tarefas 

específicas, contribuem para a produção de bens e serviços. 

 Por último, pode-se verificar o conceito de processos segundo Harrington (1993) como 

sendo recursos da organização para oferecer resultado e objetivos aos seus clientes. 

 Pode-se concluir que na concepção dos autores, mencionados, processo é um conjunto 

de atividades e tarefas necessárias para o bom funcionamento da organização. Como se pode 

verificar na verbalização do técnico abaixo. 

 

Nós estamos tentando implantar uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, mas é complicado 
por causa da cultura das pessoas. Então, é complicadíssimo, a gente tenta fazer o máximo para ir 
tentando aos poucos incorporar essa idéia de metodologia para que eles sigam e a gente tente se 
organizar mais um pouco. (Técnico01) 

 

 Como pode ser visto, não houve verbalização do chefe em relação a essa característica. 

Mas, segundo a verbalização citada, existem funcionários que têm restrições a uma cultura 

que foi criada no serviço público onde o funcionário se sente mal remunerado, desprestigiado, 
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tem pouca cobrança, tem estabilidade no emprego, muitas vezes não acredita naquilo que faz, 

se acomoda e acha que aquela mesmice é natural. Ao contrário deste entrevistado, que 

persiste no projeto, tenta envolver os demais e assim vai aos pouco sensibilizando outros e 

conseguindo espaço para execução das suas idéias. Esta é a melhor forma de melhorar a 

atuação no serviço público, insistindo com a divulgação interna dos processos metodológicos 

que levam a mudança.  

  

Ter visão de futuro sem perder a visão gerencial 

 O novo modelo de organização, centrado no conhecimento e no capital humano, 

requer um novo comportamento gerencial. O papel principal do gerente, segundo Boog (1994, 

p. 82) “não é executar, mas conseguir que todas as equipes envolvidas o façam”. O gerente 

deve estar preparado para gerar o comprometimento com os objetivos organizacionais, 

estabelecidos no plano estratégico do negócio e planejar junto com sua equipe como fazer 

para alcançá-los, sem perder de vista a missão da organização. 

  

A gente conversa bastante sobre a experiência de outros projetos, o que deu certo, o que deu errado, o 
que pode ser aproveitado, inclusive agora tá num momento de pensar em fazer um projeto único de 
padrão de desenvolvimento, justamente para evitar o re-trabalho, a equipe cair no mesmo erro que 
outra equipe. (Chefe03) 

  

 Como pode ser visto o técnico não opinou sobre essa característica. No entanto, na 

verbalização do chefe, o perfil do novo gerente deve estar estruturado não somente com as 

competências técnicas, mas, sobretudo com as competências pessoais. Só assim assegurará 

um clima adequado, para que as relações interpessoais ocorram de maneira natural, com 

liberdade para expressar seu ponto de vista, autonomia para participar das decisões que 

estejam afetando seu ambiente de trabalho e questionar no coletivo aquilo que julgar 

necessário para melhorar os resultados esperados tanto pela empresa como ele enquanto 

gerente. 

  

Identificar-se com o perfil da empresa para produzir mais e melhor 

 Os funcionários mais produtivos são os que mais se identificam com a cultura do 

órgão público e com seus objetivos; são os que “vestem a camisa”: os verdadeiros parceiros. 

Assim, o órgão público necessita desenvolver estratégias para atrair e manter empregados 

com essas características. Requer-se, portanto, muita transparência no estabelecimento das 
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bases de sua política tanto econômica como de pessoal. É o que se pode verificar na 

verbalização do chefe abaixo. 

 

Deu certo, por causa do empenho e dedicação das pessoas envolvidas, porque também foi um prazo 
muito apertado e o volume desenvolvido no projeto foi grande. (Chefe01) 

 

 Em se tratando de órgão público normalmente as opiniões divergem como se pode 

notar na verbalização do técnico abaixo. 

 

As pessoas são insatisfeitas com a questão de salário. Muitas vezes são profissionais competentes, 
capacitados, mas relaxam, porque estão insatisfeitas, não concordam com a política salarial daqui e 
muitas vezes deixam de ser produtivas por insatisfação. (Técnico01) 

  

Constata-se nas verbalizações a presença de um paradoxo onde o chefe ressalta o 

empenho e a dedicação enquanto o técnico demonstra insatisfação diante da discordância da 

política salarial, podendo levar a inércia do funcionário.  

  

Facilitador do trabalho em equipe 

 Para falar de trabalho em equipe faz-se necessário entender o significado dessa 

palavra. Segundo o dicionário eletrônico Houaiss (2002), equipe é um “conjunto de pessoas 

que se dedicam à realização de um mesmo trabalho”. Esse grupo de pessoas deverá ter claros 

os objetivos dos projetos que serão desenvolvidos neste órgão público.  

 O trabalho em equipe é mais do que uma ferramenta. É um recurso primordial para a 

produtividade, e, para tal, é necessário que a equipe desenvolva atividades para um 

determinado projeto assumindo assim todos os desafios.   

 Segundo Vergara (2000) as vantagens do trabalho em equipe são várias, entre elas: a 

agilidade na captação da informação e em seu uso; as equipes têm tendência maior a assumir 

riscos, porque a responsabilidade pelos resultados fica compartilhada; o poder é 

compartilhado, normalmente as pessoas sentem-se responsáveis pelo resultado e incorporam o 

processo, sentindo-se motivadas.  

 O autor ainda menciona que há diferenças entre os membros da equipe em relação aos 

valores e crenças das pessoas, suas visões do mundo e as motivações que conduzem a seus 

comportamentos. Para completar, estes itens de diferença acrescentam funções psíquicas, 

tipos de inteligência, critérios para avaliações, caráter e comportamento. 

 



 

 

 53 

Em toda empresa, assim como em toda grande realização, a associação é o ponto-
chave. Sozinho não se consegue muita coisa. O que uma pessoa pode realizar 
sozinha durante a vida inteira, por mais organizada e produtiva que seja, é muito 
pouco, quando comparado com o que pode conseguir por meio da aliança com 
outros. (PASCHOAL, 2006, p. 74) 

 

 Vale enfatizar, reiteradamente, que as relações interpessoais no grupo são tão ou mais 

importantes do que a qualificação individual para as tarefas. Se os membros relacionam-se de 

maneira harmoniosa, com simpatia e afeto, as probabilidades de colaboração aumentam 

muito, a sinergia pode ser atingida e resultados produtivos surgem de modo consistente, como 

reforça a verbalização do técnico abaixo. 

 

A capacidade técnica e o relacionamento entre a equipe ajudou muito no projeto. Tinha uma interação 
muito boa, havia comunicação, sabiam o que a outra pessoa ia fazer como ajudar, as dificuldades para 
ajudar e ser ajudado. (Técnico02) 

 

 De acordo com a verbalização, trabalhar em equipe requer a compreensão e a ajuda 

mútua em ações que podem ser desempenhadas por mais de uma pessoa. É importante a união 

entre os membros da equipe em prol de um objetivo comum. 

 Não foi encontrado na entrevista dos chefes verbalizações a respeito dessa 

característica embora se tenha notado o quanto é importante a figura do facilitador do trabalho 

em equipe. 

 

A busca pelo aumento da produção 

 O desempenho de atividades propostas por um órgão público pressupõe uma 

reciprocidade de responsabilidade no cumprimento de suas funções ou atividades. Para que 

essa troca ocorra satisfatoriamente faz-se necessário a disposição para empenhar-se e dar o 

melhor de si no desenvolvimento de suas atribuições como apontam as verbalizações dos 

chefes abaixo.  

  

Importância total. Consegue distinguir em cada necessidade de trabalho quem são realmente as 
pessoas produtivas. Não tem como não deixar de ver o funcionário que sabe que pode contar e que 
sabe que vai ter sempre produtividade. (Chefe01) 

 

Como a equipe é unida, geralmente, a produtividade é boa, principalmente, para projeto com prazos 
curtos e que tem grande importância para [o órgão]. Procura sempre as pessoas mais engajadas e de 
maior produtividade. (Chefe04) 

 

 A palavra produtividade abrange alguns contextos a depender de quem o pronuncia ou 

escreve é o caso das verbalizações acima, onde o chefe atribui um conceito à produtividade 
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que de certa forma diferencia da idéia do técnico. Os chefes atribuem o valor da produtividade 

àqueles que já estão prontos para produzir desprezando, assim, as condições oferecidas, 

enquanto a fala do técnico está também voltada para a produtividade associada a motivação e 

o estímulo para produzir mais e melhor, como pode ser visto na verbalização abaixo. 

 

A chefia olha isso em determinado aspecto. As mais produtivas são alocadas em projetos de prioridade 
alta. Só que muitas vezes deixam de ser produtivas por insatisfação. (Técnico01) 

 

 Pode-se concluir que as características técnicas são de suma importância para o bom 

desempenho dos projetos em empresas públicas. Porém, não se pode esquecer a importância 

das características típicas do capital humano, sentimento de confiança, honestidade, 

responsabilidade e coesão entre os membros para aumentar a produtividade e melhorar a 

qualidade do que se faz.  

 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS SIGNIFICATIVAS PARA UMA EQUIPE PROMISSORA 

 A palavra “dinâmico” sugere sempre a idéia de movimento, conseqüentemente, tudo 

que se move, pela lógica humana, deve ter a mesma mobilidade da convivência social no seio 

do Estado, pois, a sociedade tem caráter evolutivo e de expansão cultural. Assim sendo, 

qualquer movimento deveria implicar em avanço nunca retrocesso. Com toda certeza, o 

avanço é a finalidade também das empresas públicas, que visam o aprimoramento, a 

ampliação dos horizontes e a descoberta de novos talentos para seu quadro de funcionários. 

Com este pensamento as características pessoais, representadas na figura 4.3, focam o 

pensamento dos entrevistados, alvo desta pesquisa, e atuantes em um órgão público.   
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Figura 4.3 – Perfis pessoais significativos para um a equipe promissora  

 
Fonte: a autora 

 

 O poder da comunicação 

 A comunicação é um dos processos fundamentais da gerência e do comportamento 

organizacional. Sob um ponto de vista organizacional, a comunicação pode ser analisada em 

termos de três funções amplas: 

• Produção e controle (comunicação dirigida à realização do trabalho e ao cumprimento 

de objetivos de produção da organização, tais como o controle de qualidade);  

• Inovação (mensagens sobre novas idéias e mudanças de procedimentos que ajudam a 

firma a se adaptar e responder ao seu meio ambiente); 

• Socialização e manutenção (comunicação voltada para os meios de realização do 

trabalho e não o trabalho em si, e para o envolvimento pessoal, as relações 

interpessoais e a motivação das pessoas na empresa).  
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 Na verdade, o modo como um grupo ou organização são estruturados, em última 

análise, é o que determina a facilidade com que os seus integrantes podem se comunicar entre 

si. É o que se pode constatar nas verbalizações dos chefes abaixo. 

 

O diretor tem essa preocupação, de saber o que está acontecendo com o outro, porque influencia. 
Então isso de sempre tá se comunicando, tem muito mesmo. Normalmente durante essas conversas a 
gente sempre está comentando, os problemas que ocorreram, as coisas boas, tudo, mas não tem nada 
formal. (Chefe02) 

 

É bem verdade que o perfil da pessoa que seja bem comunicativa, que tenha responsabilidade com o 
seu trabalho, apesar de ser funcionário público. Realmente, essas pessoas têm mais oportunidade 
dentro da equipe, e são sempre lembradas no momento de um projeto, então realmente tem 
importância. (Chefe03) 

 

 A razão para o favorecimento da comunicação em órgãos públicos está 

intrinsecamente ligada à forma como a comunicação é dirigida seja a pessoas individualmente 

ou a grupos específicos que precisam deste contato para solucionar problemas ou até somente 

para se comunicar, como pode ser visto na verbalização do técnico abaixo. 

 

A capacidade técnica e o relacionamento entre a equipe ajudaram muito no projeto. Tinha uma 
interação muito boa, havia comunicação, sabiam o que a outra pessoa ia fazer, as dificuldades para 
ajudar e ser ajudado. (Técnico02) 

 

Percebe-se que existe comunicação entre os funcionários do órgão público alvo desta 

pesquisa, mas nada é formalizado. Daí a importância de ser comunicativo, saber conversar, 

comunicar as decisões e ter transparência nas ações. 

 

 Automotivação para ser motivador 

 A motivação é a plataforma em que se sustenta a maioria das atividades da 

administração das organizações humanas. Quando há mais motivação, espera-se maior 

envolvimento e produtividade dos trabalhadores, como pode ser notado na verbalização do 

chefe abaixo. 

 

A motivação é conduzida pelo estilo próprio de cada chefe para motivar e ajudar os funcionários para 
melhorar. Não existe formalismo e nenhum padrão. (Chefe04) 

 

 Segundo alguns autores, a motivação pode ser conceituada como o esforço e a 

tenacidade exercida pela pessoa para fazer algo ou alcançar algo. “A motivação é um dos 

inúmeros fatores que contribuem para o bom desempenho no trabalho” CHIAVENATO 
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(1992, p. 166). Logo “motivar é o trabalho que o dirigente desempenha para inspirar, 

encorajar e compelir pessoas a executarem as ações necessárias” (PASCHOAL, 2006, p. 20). 

A habilidade motivacional é uma das mais difíceis de se conseguir, pois surge no interior de 

cada pessoa. O papel do dirigente motivador é criar condições que favoreçam as pessoas a 

efetuarem seu trabalho com entusiasmo e dedicação.  

 Estudiosos pontuam sugestões que resumem a essência de como motivar funcionários 

de qualquer órgão público ou empresa privada:  

• Participação ativa das pessoas com ambiente democrático e de liberdade de opiniões;  

• Atribuições de responsabilidades e desafios que permitam a utilização de 

competências pessoais e a satisfação das necessidades de auto-realização;  

• Rotação, ou seja, trabalhar em diferentes atividades para permitir variedade na 

utilização da destreza e conhecimentos pessoais;  

• Ampliação do trabalho ou enriquecimento do cargo para que as pessoas possam se 

desenvolver pessoal e profissionalmente;  

• Nomeações públicas e abertas para satisfazer as necessidades sócias de aceitação, 

consideração e auto-estima;  

• Reconhecimento do trabalho feito para satisfazer as necessidades de prestígio e de 

status;  

• Conhecimento do conjunto para saber qual é o papel de cada pessoa e como sua 

contribuição pessoal pode influenciar os resultados organizacionais e grupais;  

• Estímulo institucional da organização para criar um ambiente psicológico de abertura, 

de segurança, de liberdade e de estímulo para a criatividade e inovação das pessoas;  

• Solenização e honrarias por trabalhos realizados como recompensas simbólicas e 

sociais pelo desempenho excelente;  

• Realização pessoal e afirmação da personalidade das pessoas; 

• Supervisores que escutam as pessoas e que dão importância às relações humanas no 

trabalho;  

• Atitude positiva dentro da organização que permita que as pessoas usem suas 

potencialidades;  

• Remuneração variável que permita premiar imediata e diretamente o desempenho 

excelente das pessoas como reforço positivo.  
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 Possivelmente, a adoção dessas e outras providências poder-se-á melhorar 

continuamente a organização, melhorando a qualidade de vida no trabalho e a satisfação das 

pessoas. No entanto, pode-se notar um paradoxo nas verbalizações dos técnicos abaixo. 

 

Existe falta de motivação devido aos problemas gerados com a falta de organização, com a falta de 
planejamento. Antigamente, todo mundo trabalhava bem e hoje em dia diminuiu a motivação, porque 
com o passar do tempo percebeu que as coisas não mudaram, não se modernizaram. (Técnico02) 

 

Normalmente, a chefia nota a desmotivação e convida a pessoa para participar de outras coisas. 
(Técnico03) 

 

O que motivaria as pessoas: treinamento, questão financeira, tempo razoável para desenvolver um 
projeto de forma adequada, porque na maioria das vezes não tem tempo, não documenta direito. O 
ambiente é bom e as pessoas são pessoas boas. (Técnico04) 

  

 Como se pode observar nas verbalizações, percebe-se uma certa insatisfação nas 

verbalizações dos técnicos, pois a motivação dos funcionários não depende somente de 

melhores condições de trabalho, maiores salários ou remanejamento de tarefas, depende 

também de um ambiente desafiador que instigue a capacidades do indivíduo para que este 

encontre a real satisfação ao executar suas atividades. 

  

 Liderança 

 A ação de liderar requer a presença de algumas habilidades e qualidades, tais como 

saber motivar, comunicar-se eficazmente, tomar decisões acertadas, ter disciplina, iniciativa, 

objetivos claros, autoconfiança, espírito de sacrifício, senso de justiça, dignidade e coragem. 

Requer, sobretudo, a capacidade de compreender a natureza humana e o comportamento 

predominante nas pessoas. 

 O líder, além de um agente condutor, o que faz a partir da implementação de 

diferentes mecanismos de motivação humana, “é um ícone de comportamento e desempenho 

para as pessoas” (BERGUE, 2005, p. 274). Nessa perspectiva, atributos éticos e de postura 

pessoal e profissional constituem o substrato essencial da personalidade do líder como um 

indivíduo confiável. Como explica a verbalização do chefe abaixo. 

 

A escolha para ser chefe de divisão é baseada no mérito, por critérios como: experiência; o retorno 
que deram para empresa, pelo perfil que seja de liderança, responsabilidade. (Chefe01) 

 

 Neste raciocínio, a importância dos líderes dentro de um órgão público está atrelada a 

satisfação dos funcionários em trabalhar bem para produzir mais e melhor. Assim sendo, o 
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papel do líder não é somente gerenciar a mudança, mas principalmente criar o próprio futuro 

dentro do panorama que se está modificando. Porém não foi detectado verbalização dos 

técnicos a respeito dessa característica, levando a verbalização do chefe a uma ambigüidade 

quanto a prática da liderança. 

  

 Mediador de conflitos 

 Um gerenciamento de conflitos bem sucedido resulta em maior produtividade e 

reações de trabalho positivas. Fontes de conflito incluem recursos escassos, prioridades na 

elaboração de cronogramas e estilos pessoais de trabalho. Se o conflito continuar, o gerente de 

projetos deverá ajudar a facilitar uma resolução satisfatória. O conflito deverá ser tratado no 

início e geralmente em particular, usando uma abordagem direta e colaborativa. Se o conflito 

prejudicial continuar, será necessário usar procedimentos cada vez mais formais, inclusive a 

possível utilização de ações disciplinares. Como pode ser percebido nas verbalizações dos 

chefes abaixo. 

 

Para gerenciar projetos, a pessoa tem que ter um perfil de saber dialogar, saber gerenciar problemas, 
absorver o problema do usuário. Aqui, realmente, tem pessoas que tem esse perfil e são essas pessoas 
que normalmente a gente tende a colocar a frente do projeto. (Chefe03) 

 

O projeto deu certo porque o pessoal é bem unido. (Chefe04) 
 

 Como bem disse o depoimento acima, quem ocupa cargos necessariamente tem que 

saber administrar conflitos, ouvir outros funcionários, tentar de alguma forma resolver o 

problema e envolvê-los no projeto. Algumas idéias podem ser de referencia como: definição 

de funções, planejamento antecipado das ações e outras podem reduzir a quantidade de 

conflitos. Quando o gerenciamento está adequado, as diferenças de opiniões são saudáveis e 

podem aumentar a criatividade e melhorar a tomada de decisões.  

 Dentre as verbalizações dos técnicos não foi encontrada depoimentos sobre essa 

característica. Possivelmente os conflitos, quando ocorrem, são resolvidos facilmente, 

tornando assim, o ambiente de trabalho harmonioso. 

  

 Descentralizador de responsabilidades para melhorar o desempenho 

 A habilidade de delegar responsabilidade de forma eficaz corresponde a uma atividade 

importante, pois reduz a carga de trabalho, permitindo que a supervisão ou gerência se 

concentre nas obrigações que somente ela pode cumprir. Desse modo, a gerência evita a 
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sobrecarga de trabalho, além de poder assumir mais tarefas na organização. A forma de 

delegar poderes produz funcionários mais satisfeitos que conseguem desenvolver uma 

variedade maior de habilidades, tornando-os, assim, qualificados para promoção. 

 

À medida que os funcionários vão ganhando experiência, os gerentes não precisam 
supervisioná-los com rigor e, conseqüentemente, podem dedicar mais tempo aos 
aspectos conceituais do planejamento. Esse papel envolve a reflexão criativa e 
inovadora dentro e fora da organização. (GIMENEZ e DA SILVA, 2006) 

 

 Muitos gerentes desconhecem a diferença entre o ato de delegar e a abdicação, 

imaginando que delegar signifique tirar uma tarefa de sua lista de responsabilidades e colocá-

la na lista de responsabilidades de outra pessoa. Como pode ser verificado na verbalização do 

chefe abaixo. 

 

Como as equipes são pequenas e pela sua constituição, o chefe não consegue delegar muita 
responsabilidade. As responsabilidades são muito centralizadas nas mãos da chefia. (Chefe01) 

 

 Assim sendo, o ato de delegar é um processo de desenvolvimento contínuo tanto para 

os gerentes como para os indivíduos que prestam contas de seus serviços a eles. A questão 

chave é os gerentes precisam ajustar o grau em que delegam, à medida que as circunstâncias 

variam e que as relações de prestação de contas se revelam. Nesse caso, tanto o gerente que 

designa a tarefa como o indivíduo que a executa devem estar satisfeitos com este processo.  

 Como tem ocorrido em outras características, os técnicos não opinaram, também, 

sobre esta. Possivelmente dada as dificuldades inerentes aos pequenos grupos de trabalho. 

 

 Equilíbrio na vida profissional e pessoal 

 A busca por uma vida balanceada e a atenção bem distribuída às questões sociais, 

culturais, espirituais, físicas e familiares, devem ser uma tarefa constante para o dirigente e 

para o trabalhador. 

 A partir deste entendimento, as empresas passaram a dedicar outro olhar a estas 

questões e foram percebendo que uma visão mais holística faz sentido. Passaram então a 

encarar a realidade, aceitando o fato de que as pessoas compareciam “por inteiro” ao trabalho, 

com seus problemas, suas emoções, suas fragilidades, e trataram de ajudar as pessoas a 

lidarem melhor com sua vida para que sua dedicação à empresa fosse mais frutífera. 

  

Uma vez assumida essa realidade, mostra-se como lógica a postura de aceitar a 
mistura trabalho-vida e, mais importante, dispor-se a ajudar para que essa mistura se 
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dê da melhor maneira possível. Para começar, o colaborador deve ser estimulado a 
buscar equilíbrio entre trabalho e vida particular. (PASCHOAL, 2006, p. 118) 

 

 De acordo com o autor acima quanto mais saudável a vida do trabalhador, mais 

saudável será a vida da empresa. Como afirma a verbalização do chefe abaixo. 

 

Tem que estar atento às variações das pessoas. É humana e está sujeita a variações de comportamento 
ao longo do tempo. (Chefe01) 

 

 É importante saber balancear o trabalho e a vida pessoal, e a empresa tem papel 

fundamental nesse balanceamento através do apoio ao funcionário na sua vida profissional e 

pessoal. Hoje, são conhecidos os casos de empresas que mantêm salas de ginástica, de 

massagem, de relaxamento, de terapias, entre outras iniciativas, visando uma melhor 

qualidade de vida do trabalhador.  

 Mais uma vez, nesta característica não houve verbalização dos técnicos. 

Possivelmente, mantêm um equilíbrio na vida profissional e pessoal. 

 

 Confiança em si mesmo 

 O gerente de qualquer empresa deve ser dotado de capacidade criadora de um 

ambiente de confiança. Ou seja, um agente catalisador do desenvolvimento de confiança e 

fidelidade, criando harmonia no ambiente de trabalho.  

 Ainda se pode observar que o gerente deve ter a habilidade de aceitar positivamente os 

fracassos e que possui como primeira atividade: a aceitação da responsabilidade, de fracassos, 

o aprendizado com os próprios erros, a análise do seu desempenho para entender as falhas, e, 

a melhora para o futuro. Como se pode observar na verbalização do técnico abaixo. 

 

O que contribuiu para o sucesso foi a vontade da equipe. O grande interesse dos estagiários em 
aprender e o meu interesse também, porque tava chegando aqui. Queria mostrar que era capaz de fazer 
o projeto. (Técnico01) 

 

 Esta capacidade que as pessoas têm de criar e acreditar que vai conseguir completar 

uma tarefa demonstra a confiança no tratamento de questões desafiantes, em formar opiniões 

e de saber gerenciar falhas que podem vir a ocorrer. É importante que a pessoa tenha 

autoconfiança e consiga transmite para as pessoas tanto no aspecto profissional como no 

pessoal. 
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 Nesta característica não houve verbalização dos chefes. Possivelmente, por exercerem 

liderança já está intrínseco a autoconfiança. 

 

 Comprometimento com o que faz para fazer melhor 

 A palavra comprometimento remete a habilidade e o desejo de alinhar o 

comportamento, com as necessidades e prioridades dos projetos para o órgão público, ou seja, 

é atuar para alcançar os objetivos predeterminados no planejamento estratégico da empresa. 

 

As empresas estão valorizando cada vez mais o comprometimento das pessoas. Os 
funcionários comprometidos é que vêm sendo convocados para fazer parte das 
soluções e é exatamente neles que as empresas mais tendem a investir. A motivação 
por sua vez, é a chave do comprometimento. É muito mais fácil para as empresas 
conseguirem pessoas competentes do que comprometidas. Por isso, identificar 
fatores capazes de promover a motivação dos empregados e dominar as técnicas 
adequadas para trabalhar com ela vem se tornando tarefa das mais importantes para 
os gerentes. (GIL, 2007, p. 201) 

 

 As pessoas são as depositárias do patrimônio intelectual da empresa, da capacidade e 

agilidade de resposta da empresa aos estímulos do ambiente e, ainda, da capacidade de 

visualização e exploração de oportunidades de negócio. Como explica a verbalização do chefe 

abaixo. 

 

A gente tem que entregar o projeto porque é um comprometimento com a presidência. A gente não pode 
dizer que não fez. (Chefe03) 

 

 O comprometimento com qualquer atividade a ser desenvolvida pode estar relacionada 

com a motivação de todos os envolvidos no projeto. Assim sendo, quanto maior o empenho 

da equipe maior será a chance de sucesso do projeto. 

 Nesta característica não houve verbalização dos técnicos. Certamente, por entenderem 

que são realmente comprometidos com o que faz. 

 

 Otimismo como um patrimônio pessoal 

 O otimismo é um dos fatores que compõe o bem-estar psicológico dos seres humanos 

e representa uma tendência geral de esperar que algo favorável e positivo se interponha à vida 

destas pessoas. Há também os que acreditam que suas ações conduzirão a um resultado 

favorável e persistirão nessas ações até que suas metas e objetivos pessoais, profissionais, 

sociais, etc., sejam atingidos. O oposto acontece com aquelas pessoas que acreditam que o 
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fracasso é inevitável. Elas não se esforçarão em seus empreendimentos e se desvencilharão 

das metas e objetivos que estabeleceram para si mesmas. 

 De acordo com Heaton (2002) os chefes otimistas sistematicamente superestimam a 

probabilidade de um bom desempenho da empresa e subestimam a probabilidade de mau 

desempenho. Este autor se baseia em duas evidências. 

• As pessoas são mais otimistas em relação a resultados que elas acreditam que podem 

controlar;  

• As pessoas são mais otimistas sobre resultados com os quais estão grandemente 

comprometidas. 

  

Existem tantas empresas que conseguem implantar metodologias que despertam a vontade de 
trabalhar, mas depende dos gerentes incentivarem. Sei que é difícil implantar ainda mais que somos 
órgão público, mas aos poucos poderia começar. É difícil, mas não é impossível. (Técnico01) 

 

 Percebe-se nesta verbalização do técnico uma sinalização positiva de apoio a outra 

forma de encarar o trabalho, mesmo se tratando de órgão público. Pois as mudanças devem 

partir de cada um e não esperar que o chefe imponha e diga siga até porque é uma questão de 

atitude e não de ordem.   

 Nesta característica, os chefes não se pronunciaram. Porém sabe-se que a manutenção 

em seus quadros de pessoas portadoras de um estado psicológico saudável deve representar 

para o órgão público bem mais do que trabalho, mas um complemento na vida dos 

funcionários. Deve significar que pessoas com suas necessidades satisfeitas são pessoas que 

podem se inserir nos meandros da empresa com mais responsabilidade e compromisso. 

 

 Flexibilidade 

 O perfil do profissional desejado pelas organizações neste novo milênio pressupõe 

adaptabilidade a mudanças, flexibilidade e capacidade de aprender continuamente. Já não é 

suficiente possuir muito conteúdo acumulado ao longo da carreira e experiência profissional. 

O diferencial está no potencial que o funcionário deve ter para assimilar novas informações, 

criar novos conhecimentos e utilizá-los de modo produtivo, estimulando o desenvolvimento 

pessoal e organizacional. 

 Flexibilidade pode ser entendida como habilidade necessária de lidar com mudanças 

rápidas permitindo melhor liderança com os processos e de se adaptar a trabalhos 

efetivamente diferentes. 
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No meio do projeto pode surgir a necessidade de algum ingrediente tecnológico que não foi previsto 
inicialmente e ninguém na equipe tem o conhecimento. Tem que buscar de forma rápida alguém que 
supra a necessidade tecnológica ou alguém da equipe vai ter que buscar o conhecimento. (Chefe02) 

 

 A habilidade de mudar para atender as necessidades do projeto, como esta explícito na 

verbalização do chefe acima, requer uma flexibilização gerencial, adaptando suas ações aos 

objetivos da empresa. Nesta flexibilidade, o gerente deve adotar diversas habilidades entre 

elas se pode mencionar o respeito às diferenças pessoais, a ética e as diversas culturas a fim 

de garantir uma maior colaboração da equipe.  

Nesta característica não foi encontrada verbalização dos técnicos. Porém no contexto 

atual precisa de pessoas não só com o perfil profissional adequado, mas também que seja 

flexível às mudanças, sendo, portanto, adaptável a diversas situações e atividades no trabalho. 

 

 Clareza nas idéias 

 No contexto deste novo milênio, as pessoas eficazes não vivem voltadas para os 

problemas, elas vivem voltadas para as oportunidades e isto pode ser entendido como uma 

característica dos líderes eficazes.  Segundo Kotler (2002), as pessoas ficam tão envolvidas e 

acreditam tão profundamente em sua visão que seu entusiasmo natural ajuda a inspirar outras 

pessoas.  

 

Mesmo uma idéia clara corre o risco de ser mal interpretada em decorrência de 
outros fatores. Por isso, o emissor deverá primeiramente garantir que a idéia seja 
clara para si. E também deverá estar ciente de que a falta de clareza de idéia poderá 
estar ligada a sua própria rejeição. É muito mais fácil comunicar uma idéia em que 
se acredita. (GIL, 2007, p. 74) 

 

 Um líder, quando eficaz, desenvolve algumas características, entre elas: a capacidade 

de expressar-se bem de forma articulada, de falar a respeito de suas várias visões, transmitir 

idéias com clareza para outros, ter paixão, entusiasmo, firme vontade de fazer a organização 

prosperar e alcançar um determinado conjunto de metas. É o que se pode notar na 

verbalização do técnico abaixo. 

 

O projeto foi montado pelo que os usuários dizem e pelo que a equipe acha que é. Não tem uma 
modelagem, análise. Isso ocasiona os problemas de hoje e tem reação em cadeia. (Técnico01) 

 

 Como se pode perceber na verbalização acima, as informações passadas podem causar 

uma série de interpretações distorcidas, devido à falta de clareza das idéias no processo de 
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comunicação, ainda mais quando esta diz respeito às determinadas expressões dirigida a outra 

pessoa permitindo assim agir de acordo com seus interesses mais importantes.  

Nesta característica não houver verbalização dos chefes. Porém, sabe-se da 

importância da comunicação correta entre emissor e receptor para que a mensagem seja 

claramente entendida por ambos.   

 

4.2. FATORES LIMITANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MONTAGEM DE EQUIPES 

 Vive-se numa época em que a prioridade no país é o crescimento acelerado da 

economia, para tanto são definidos objetivos e metas a serem alcançadas a curto, médio e 

longo prazo. No entanto, estudos recentes sobre a produtividade humana no trabalho vem 

mostrando que equipamentos e métodos de trabalho andam bem quando as pessoas os 

desejam, ou seja, quando estão estimuladas para produzirem mais e melhor. 

 No capitulo anterior foram discutidos os fatores que são considerados por alguns 

estudiosos como de influência positiva na montagem de equipes. Estas equipes devem ser 

bem estruturadas, organizadas e planejadas com bastante cuidado levando em consideração 

não somente as características técnicas, tão comentadas e difundidas como de excelência para 

um bom projeto, mas, sobretudo, aliar as características técnicas e pessoais, visando a 

formação de uma equipe onde prevaleça o fator humano diante dos interesses: da empresa, do 

mercado e da organização estratégica objetivando o bom desempenho coletivo. 

 A figura 4.4 representa alguns fatores considerados limitantes no órgão público 

pesquisado. 
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Figura 4.4 – Fatores limitantes na administração pú blica para montagem de equipes  

 
Fonte: a autora 

 

Cultura organizacional ultrapassada 

 Dentro da estrutura organizacional pode-se considerar dois tipos de cultura, a 

conservadora que se caracteriza por sua rigidez e conservadorismo e a considerada adaptativa 

que é mais flexível e maleável. “Certas organizações conseguem renovar constantemente sua 

cultura mantendo sua integridade e sua personalidade, enquanto outras permanecem com uma 

cultura amarrada a padrões antigos e ultrapassados” (Chiavenato, 2000, p. 445). 

 Os arcabouços teóricos contemporâneos sobre administração estratégica têm 

demonstrado que é preciso romper com o passado, deixar de lado experiências tradicionais e 

propor soluções criativas capazes de dotar as organizações das competências necessárias às 

demandas desse novo ambiente. “A operação de mudança no âmbito das organizações do 

setor público costuma ser percebida pelos agentes de transformação como processos 

complexos, que percorrem caminhos tortuosos e, sobretudo, lentos.” (BERGUE, 2005, p. 
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283). Segundo o autor, podem ser adotadas posturas gerenciais capazes de minimizar os 

efeitos da resistência à mudança: a informação e o planejamento das ações. 

 Para que se possa enfrentar os problemas e atuar competitivamente é necessário que se 

desenvolva um planejamento estratégico, ou seja, uma maneira pela qual a empresa pretende 

aplicar um determinado procedimento para alcançar os objetivos propostos. Num processo 

contínuo e sistemático de antecipar mudanças futuras, tirando vantagens das oportunidades 

que surgem, examinando pontos fortes e fracos da organização, estabelecendo e corrigindo 

cursos de ação a curto, médio e longo prazo. 

 Segundo o entendimento de Sant’anna (2008), o desafio consiste, no entanto, em 

desenvolver pessoas com o perfil requerido por esse novo tipo de organização, esforço que 

exige transformar empregados de tarefas em profissionais de processos; repensar os papéis 

dos gestores e dos empregados nessa nova organização; criar novos sistemas de gestão; fazer 

com que o aprendizado seja parte do dia-a-dia dos negócios da empresa; e moldar uma cultura 

que apóie as novas formas de trabalho.  

 A verbalização do chefe abaixo faz uma correspondência com o que foi abordado 

acima. 

 

Está mudando. Eles estão agora pedindo sistema, querendo informatizar tudo, querendo deixar tudo 
virtual, mas ainda tem alguns que não compreendem como passar um ano fazendo um sistema. Eles 
não entendem muito bem, porque um ano já é a metade da gestão.  
No início a pessoa fica assim, reclama, porque não tem costume, mas depois se acostuma. (Chefe02) 

  

 Como pode ser visto na verbalização citada, esse processo de mudança cultural é 

bastante difícil e requer tempo, afinal de contas trata-se de seres pensantes. E, o mais 

importante, já está existindo sinais de um processo positivo de transformação e de 

entendimento de que não há mais espaço para determinadas posturas e que novos padrões 

organizacionais estão sendo criados e difundidos nos mais diversos meios de comunicação, 

como internet, revistas, jornais, noticiários, palestras, cursos, livros e outros. Portanto, os 

funcionários públicos, como qualquer outro, são passivos de um processo de mudança cultural 

e do entendimento que estes novos conhecimentos estão trazendo benefícios na execução de 

suas atividades. 

 

Discute muito, que se não planejar, se não tiver argumento, se não tiver metodologia, se não tiver 
argumentos documentados para justificar o porquê de não poder parar naquele momento para atender 
a outro projeto e mostrar os problemas. Acha que difícil conseguir se organizar. (Técnico01) 
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Passa muito tempo mantendo sistema, que desenvolvendo coisas novas, por causa dos problemas. Pela 
forma como foram feitos, sem planejamento, sem modelagem adequada. (Técnico04) 

  

 Em qualquer órgão, seja ele público ou privado, o planejamento deverá ser parte 

integrante do plano de trabalho e este, sempre numa visão flexível para ser ajustado no 

andamento dos trabalhos. No entanto, segundo as verbalizações dos técnicos acima, mesmo 

diante de toda conjuntura atual, ainda continua executando o trabalho fragmentado e 

imediatista, o que pode comprometer o bom andamento dos trabalhos. Como também 

comprova o ciclo vicioso da cultura do passado onde tudo era feito e executado ao bel prazer. 

 

Tecnologias e metodologias ultrapassadas  

 Normalmente, o desenvolvimento de projetos de software tem uma trajetória 

semelhante a quaisquer outros tipos de projetos, de modo que existe cronogramas a serem 

cumpridos, recursos a serem gerenciados e objetivos a serem alcançados.  

 Segundo Bailey e Basili (1981), a alta produtividade está diretamente relacionada com 

o uso de metodologia de desenvolvimento de software disciplinada. Scacchi (1984) confirma 

que quando o projeto é mal gerenciado ou organizado, a produtividade é substancialmente 

mais baixa do que o normal. Possivelmente, este retardamento no desenvolvimento do 

projeto é resultante das metodologias ultrapassadas. Segundo os técnicos entrevistados 

abaixo: 

 

A metodologia foi elaborado baseada em algumas metodologias existentes no mercado e utilizadas por 
algumas empresas do Estado. Fizemos uma mesclagem e colocamos o que achamos que era ideal para 
empresa. 
Gostaria muito que fosse implantada uma tecnologia mais avançada que superasse outras 
metodologias, pois iria contribuir para resolver boa parte dos problemas da área de tecnologia da 
informação. Sei que é difícil implantar, mas aos poucos poderia começar. É difícil, mas não é 
impossível. Existem tantas empresas que conseguem implantar metodologias, criam a cultura com o 
tempo, mas depende dos gerentes cobrarem que seja realmente seguido. (Técnico01) 

 

Hoje não existe uma ferramenta de avaliação de acompanhamento. É difícil ter uma avaliação precisa 
do andamento do projeto. Então esse histórico fica muito no domínio de quem participou do projeto, 
principalmente de quem liderou o projeto. (Técnico02) 

 

Não trabalhamos com as tecnologias de mercado e acaba reduzindo a gama de oferta de empresas 
disponível no mercado para incorporar ao projeto. (Técnico04) 

 

Como citaram os entrevistados acima, é bastante significativo para a empresa que 

tenha uma área de tecnologia da informação avançada, para dar condições de efetuar as 

metodologias inovadoras, desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de projetos 
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avançados. Visto que estes surgem no mercado a todo o momento permitindo aos 

funcionários, em consonância com a gerência, organizar e controlar as atividades 

desempenhadas, a partir de um planejamento das reais necessidades, tais como: 

documentação, padronização e formalização dos procedimentos. A utilização de metodologias 

inovadoras faz parte do sucesso na formação de equipes que querem acertar trabalhando 

coletivamente. 

 

Gestores sem liderança 

Em toda e qualquer definição de liderança, está impresso também o conceito de 

comprometimento do empregado com a empresa, de pertencer a um agrupamento que faça a 

diferença. É a arte de obter resultados desejados, acordados e esperados através de 

empregados engajados ou a arte de mobilizar os outros a batalhar por aspirações 

compartilhadas.  Neste caso, liderar é dar um significado ao trabalho, que propicie o 

engajamento voluntário dos empregados. Líder é o portador da autoridade legitimada, ou seja, 

aquele em quem se reconheçam motivos para ser ouvido, acatado e seguido.  

Os órgãos públicos, assim como as empresas do setor privado, necessitam de uma 

liderança para estimular, incentivar e melhor organizar a administração. Esses incentivos 

podem ocorrer por diversas formas não necessariamente somente por recursos financeiros. 

Diante da transcrição de todo material colhido na entrevista não foi percebível, em 

nenhuma das falas dos entrevistados, verbalizações que justifiquem a falta de liderança do 

gestor. Mesmo porque esta é uma das características de suma importância para qualquer 

gestor de empresa seja ela pública ou privada ainda mais se tratando de trabalho em equipe. 

  

Funcionários desmotivados 

A sociedade moderna traz no seu contexto a promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento social nas suas atividades, no sentido de oportunizar o desenvolvimento da 

auto-estima e a produção de bens e serviços desejados pela sociedade.  

Entretanto, quando se entra em um órgão público normalmente se depara com 

funcionários apáticos, sisudos, e mal humorados. Este pode ser um quadro que na nova 

concepção das políticas de recursos humanos não tem mais espaço. Com o advento da era do 

conhecimento as empresas são desafiadas a investir no ambiente de trabalho de seus 

funcionários, proporcionando um local saudável, arejado e estimulante à permanência com 

satisfação, motivando-os a participar atividades prazerosas e alegres, um estimulante ao 
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aumento da produtividade; a valorização do quadro de funcionários, não somente com salários 

mais altos, mas, incentivando a participação em cursos na área ou de língua estrangeira 

visando à manutenção de pessoas de alto potencial; possibilidades de crescimento dentro da 

função que exerce a partir de seus méritos. Mais do que isso, as empresas sentem a 

necessidade de implantar programas de qualidade de vida no trabalho que envolva também as 

dimensões relacionadas ao estilo gerencial, à liberdade, a autonomia, a tomada de decisões e o 

fortalecimento de tarefas significativas. 

Segundo Dutra: 

 

A valorização é concretizada com as recompensas recebidas pelas pessoas como 
contrapartida do seu trabalho para a organização. Essas recompensas podem ser 
entendidas como o atendimento das expectativas e necessidades das pessoas, tais 
como: econômicas, crescimento pessoal e profissional, segurança, projeção social, 
reconhecimento, possibilidade de expressar-se por seu trabalho etc. (2006, p.171)  

 

Hoje, fala-se não apenas em qualidade no trabalho, mas também em qualidade de vida, 

isso significa que as empresas devem proporcionar aos seus funcionários a percepção de 

estarem bem consigo mesmo para estarem felizes no trabalho. A verbalização do chefe abaixo 

tenta demonstrar a preocupação do chefe em alocar o funcionário da melhor forma.  

 

Tenta ver o que cada um aqui faz melhor, o que vai produzir melhor, aonde vai se sentir melhor e tenta 
alocar dessa forma. (Chefe02) 
 

Essa pode ser uma das formas do funcionário sentir que o trabalho que executa é 

adequado as suas habilidades e que são tratados como pessoas importantes no que 

desempenha. Não se pode esquecer que parte significativa da vida das pessoas é dedicada ao 

trabalho e que para muitas o trabalho constitui a maior fonte de identificação pessoal. 

 

Quadro de servidores desatualizados 

Muitos argumentam que a atualização na função que desempenha é responsabilidade 

pessoal do trabalhador. O fato, porém, é que se depender somente do investimento das 

pessoas em seu próprio crescimento a empresa não vai ter controle nenhum sobre o 

direcionamento dos talentos de que precisa. As verbalizações dos chefes abaixo confirmam a 

importância e a necessidade de treinamento. 

 

Os treinamentos é um dos fatores que peca neste órgão público. Não existe freqüência de treinamento. 
(Chefe01)  
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É mais fácil, assim, a pessoa que está precisando do treinamento, viajar e fazer o curso, do que tipo, 
juntar uma equipe e receber o treinamento aqui. É mais custoso e meio complicado. (Chefe02) 
 

Segundo Paschoal (2006), muitos gestores públicos resistem em investir na 

capacitação de seu pessoal e, quando o fazem, é de forma acelerada.  

 

A capacitação é decorrente da experiência da vida profissional. Não investem em cursos, treinamentos, 
capacitação. (Técnico01) 

 

Falta treinamento nessa área. Geralmente a pessoa quando quer corre atrás por conta própria. 
(Técnico04) 
 

Como se pode constatar nas verbalizações dos técnicos acima existe uma escassez de 

treinamentos em virtude da ausência de incentivos aos funcionários. Entretanto, é notório que 

a melhor forma de capacitação é aquela em que se constata no quadro da empresa, pessoas 

com determinados conhecimentos inovadores, e é aproveitado para passar para os demais. 

Mas, essa política implica na necessidade de planejamento do quadro e de investimento na 

capacitação objetivando o desenvolvimento dos funcionários. 

De acordo com Araujo (2006) os principais motivos que levam qualquer empresa ao 

processo de treinar e desenvolver seu pessoal são: identificação de metas de expansão, de 

admissão, de desligamento de pessoas, de alteração nos meios e modos de efetuar 

determinadas tarefas; identificação de gargalos, onde as habilidades e conhecimento das 

pessoas necessitem ser melhoradas para atender aos requisitos das funções que ocupam; 

falhas na comunicação, que podem desencadear falhas de desempenho na operacionalização 

das atividades; remanejamento de pessoas; modernização da organização; recém-formados 

com conhecimentos aquém do desejável; natureza das atividades envolvidas pela organização; 

comprometimento da alta direção; diagnose da organização que aprende. 

Assim sendo, os treinamentos tem a finalidade de: adequar a pessoa à cultura da 

empresa; mudar atitudes; desenvolver pessoas; adaptação das pessoas para lidar com a 

modernização da empresa; desfrutar da competência humana; preparar pessoas para serem 

remanejadas; passar informações adiante; reduzir custos na busca por objetivos empresariais. 

Ocasionando um melhor desempenho da equipe. 

Conclui-se que há um certo paradoxo entre as verbalizações dos chefes e técnicos, pois 

os chefes afirmam que oferecem treinamento de acordo com a necessidade, enquanto os 

técnicos afirmam que o interesse é pessoal e que não existe treinamento. 
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Quadro de servidores reduzido 

O mundo globalizado traz no seu bojo diversos aspectos favoráveis entre eles 

encontra-se a necessidade crucial de agilidade nas operações, decisões e adaptações. Torna-se 

uma imposição aos órgãos públicos trabalharem com estruturas leves e ágeis e quadros 

enxutos. Isso quer dizer, trabalhar com pessoas mais competentes, afinadas, estáveis e 

adaptáveis a esta nova configuração. Este conjunto de determinações certamente levará a um 

melhor desempenho da empresa e, conseqüentemente ao sucesso.  

Assim sendo, os órgãos públicos, em um determinado momento, necessitam terceirizar 

seus serviços para suprir a sua necessidade imediata. Daí, a importância da terceirização dos 

serviços aparado legalmente. 

As verbalizações dos chefes abaixo representam a fala dos entrevistados no tocante a 

este tema. 

 

Não tem muitas opções de terceiros, mas normalmente o custo com as contratações em relação ao 
custo x benefício é bastante satisfatório. Porque normalmente os projetos não são longos. Não precisa 
contratar por anos e, sim, por 2 ou 3 meses. Então não acaba sendo fator predominante. Geralmente, 
opta por eles pela necessidade, pelo conhecimento, pela urgência em desenvolver e não ter 
disponibilidade interna. (Chefe01) 
  

A princípio os projetos são desenvolvidos pelos funcionários públicos desta empresa, mas já aconteceu 
de projeto ser desenvolvido por equipe terceirizada, devido à falta de pessoal com disponibilidade para 
desenvolver (Chefe03) 
 

As empresas terceirizadas são contratadas pela duração do projeto. Na contratação, procura buscar 
empresa que já tenha visão do projeto ou que  já tenha participado de outros projetos da empresa e que 
já conhece o negócio. (Chefe04) 
 

Como se pode perceber nas verbalizações dos chefes citadas, é de suma importância a 

flexibilidade nas atividades a serem desenvolvidas, pois são geradoras de possibilidades de 

alocação de pessoas preparadas para o desenvolvimento dos diversos projetos. Para tanto, 

cabe a gerência procurar analisar as empresas que têm preparo e disponibilidade para 

participar do projeto.  

Embora, seja notada uma preferência por construir os projetos com equipes formadas 

por funcionários da própria empresa, ocorre a procura por terceiros quando a mão-de-obra 

interna não pode assumir toda demanda de projetos.  

Percebe-se nesta limitação a ausência de verbalizações dos técnicos, uma vez que 

diante de todo material coletado, este assunto não foi comentado. 
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Resquícios do clientelismo e paternalismo 

Brasil, um país marcado por características do seu período colonial (clientelismo, 

paternalismo, troca de favores...), identificado por uma administração cartorial, de excessos 

burocráticos, morosidade e de baixos níveis de eficiência vem passando por mudanças 

estruturais em todos os setores. Nos órgãos públicos, não é diferentes, muitos foram às 

reformas, mas, seus vícios infelizmente não acabaram com as reformas oficiais e passa a 

enfrentar um novo modelo de administração. Neste novo modelo a figura do político 

influente, que ditava as ordens para favorecer uma minoria, deu espaço para uma a adoção de 

práticas gerenciais voltadas para administração por objetivos, cujo enfoque é o de resultados.  

“A concessão da qualificação como agência executiva visa promover (...) decisões e 

ações orientadas para resultados, (...) baseadas no planejamento permanente e executadas de 

forma descentralizada e transparente” Bresser Pereira (1996, p.36).  

À medida que o ambiente dos órgãos públicos se torna mais dinâmico, a administração 

estratégica fica cada vez mais importante e emerge numa economia pós-industrial, baseada no 

conhecimento.  

 

São definidas tarefas para cada técnico, mas nada formalizado. Quem define geralmente é o chefe 
responsável pelo projeto. (Chefe05) 

 

No início de cada gestão já conhecemos as principais demandas que irão ocorrer para aquela gestão, 
além das manutenções que já existem, mas durante a gestão podem surgir novos projetos que não 
estavam previstos com prioridade maior que os anteriores. (Chefe04) 
 

Como foi dito no primeiro depoimento do chefe e confirmado “em off”, quem manda é 

o chefe imediato, mesmo que o técnico argumente que naquele momento sua prioridade é 

terminar aquele projeto pelas mais variadas razões não importa, a ordem vem do chefe 

superior e o subordinado tem que acatar, reforçando assim o que diz na teoria. Entretanto, 

existem outros vícios típicos do serviço público (que não foram constatados na pesquisa, mas, 

que ainda permanecem acontecendo) a exemplo: muitos servidores públicos deixam de servir 

a sua empresa de origem, para atender a determinado político; uma boa parte dos funcionários 

não cumpre horário; estão sempre adoecendo e tantos outros, demonstrando assim a 

permanência. 

Pode-se, então, em função de se viver em uma sociedade capitalista, admitir que a 

capacidade de administrar bem, diante da sociedade chamada de conhecimento, tornou-se 

mais relevante e passou a ser prioridade política, onde a eficiência e a eficácia do aparelho 

púbico constituem, então uma questão de Estado. Segundo Penengo (1997, p. 81) “é preciso 
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surgir um governo empreendedor capaz de manejar os recursos disponíveis para obter maior 

produtividade e maiores rendimentos, e por decorrência, excelência de resultados”. Vive-se 

numa sociedade onde a gestão de conhecimento tem papel decisivo quando se trata de 

formação de equipes para desenvolvimento de projetos que necessita de um perfil profissional 

qualificado, mesmo se tratando de órgão público. 

As unidades de informação, devido à necessidade de estarem constantemente em 

mudança, incorporando novas tecnologias e procurando tornarem-se cada vez mais atrativas e 

essenciais para seus usuários, constituem-se em ambientes propícios para estas novas formas 

de gestão. Os gestores destas unidades enfrentam o desafio de adequarem-se a tais mudanças, 

visando à melhoria da qualidade dos serviços que prestam a sua comunidade de usuários. 

 

Concurso público 

Mudanças de forma geral são complexas, mas se fazem necessárias para o 

melhoramento das relações entre os indivíduos, entre órgãos e/ou sistemas, uma vez que, as 

expectativas do grupo não estão sendo correspondidas de forma satisfatória. Numa 

organização familiar, ou no dia-a-dia das pessoas, as mudanças podem ser rapidamente 

aceitas. Já em órgãos públicas, como se sabe, todos os processos são previamente definidos e 

formalizados, a burocratização faz com que as atividades se tornem mecanizadas e 

dificilmente são flexíveis.  

Os servidores públicos uma vez efetivos na instituição, seguem esta carreira, dentre 

outros fatores, devido à estabilidade/segurança que possuem em relação a seu trabalho e que 

de certa forma pode trazer comodismo e dificuldades quanto à implantação de novas políticas 

e métodos dentro da instituição. 

O acesso ao serviço público para preenchimento de cargos deverá ser exclusivamente 

através de concurso público que deve estar previsto no orçamento da União, ficando visível a 

falta de mais servidores dentro das instituições, uma vez que elas sempre estão em 

crescimento constante, conforme preconiza o art. 37, inciso II, da Constituição da República: 

 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

 

A prova de títulos é cada vez mais comum nos concursos públicos para cargos de nível 

médio e superior e, quanto maior a concorrência, maior peso à avaliação pode ter sobre quem 
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vai assumir a vaga. Assim, o concurso público pode ser de provas, provas e títulos, na forma 

prevista em lei. No Brasil não pode existir um concurso somente de títulos, pois daria margem 

a alguns maus administradores públicos praticamente escolherem aqueles candidatos que 

seriam aprovados. Bastaria orientar o candidato "apadrinhado" a fazer determinados cursos 

que seriam utilizados no processo seletivo de títulos.  

A avaliação de títulos ou análise curricular selecionam os candidatos que estão melhor 

preparados do ponto de vista de sua formação educacional e profissional. São exemplos de 

títulos cursos de MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicação de 

livros ou artigos, trabalhos científicos, cursos de especialização e experiência profissional. O 

edital do concurso lista os títulos que fazem parte da avaliação e informa os pontos atribuídos 

a cada um deles. 

  A análise de títulos ocorre geralmente depois da prova objetiva, e os candidatos 

classificados na primeira etapa são chamados para apresentar os documentos de comprovação 

da formação educacional e profissional. 

Para evolução do servidor nos quadros e sua ascensão nos postos do serviço público, é 

necessário que este seja submetido à avaliação de desempenho no cargo ou função que estiver 

exercendo, que deve ser feita pelo superior imediato do servidor a ser avaliado.  

Muitos críticos acreditam que as medidas de avaliação de desempenho surgiram como 

forma de reduzir a estabilidade dos servidores públicos; no entanto, tal medida pode ser 

utilizada a bem do próprio servidor que, tendo bom desempenho, amplia suas possibilidades 

de ascensão no serviço público. 

 

4.3. BOAS PRÁTICAS PARA MONTAGEM DE EQUIPES DE SUCESSO EM EMPRESAS 

PÚBLICAS  

 Os avanços decorrentes das mudanças tecnológicas e sociais marcam o início do 

século XXI e refletem nos problemas do setor público, principalmente aqueles relacionados 

aos princípios determinantes do capitalismo. Assim sendo, o objetivo deste subitem é mostrar, 

em termos gerais, possíveis práticas que inseridas no contexto da funcionalidade do órgão 

público pesquisado poderão contribuir com resultados satisfatórios não somente para a 

empresa, mas também para seus funcionários.  

 Nesse contexto, a questão da contratação de pessoas, montagem e desenvolvimento de 

equipes exige novas perspectivas, haja vista que a maioria das pessoas não foi preparada para 
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analisar a produção de conhecimentos como moeda corrente e a quebra de paradigmas como 

exigência para reflexões constantes e busca de soluções dos problemas recorrentes das 

mudanças implantadas.  

 A figura 4.5 representa as etapas de boas práticas que poderão ser implementadas na 

montagem de equipes. 

 

Figura 4.5 – Interligação entre as etapas nas boas práticas para montagem de equipes  

 
Fonte: a autora 

 

NA ETAPA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 

 Na administração pública o processo de recrutamento de pessoa envolve uma sucessão 

de atos administrativos complexos, a serem produzidos em perfeita observância aos ditames 

constitucionais e legais aplicáveis, que se estende desde a verificação da efetiva necessidade 

da administração, encerrando-se com a homologação das inscrições dos candidatos para a 

realização do concurso, no caso do provimento de cargos efetivos ou empregos públicos. 

 O grande mérito da Constituição de 1988 foi ter tornado obrigatório o concurso 

público para a admissão de todo e qualquer funcionário. Esse foi, sem dúvida, um grande 

avanço, na medida em que dificultou o empreguismo público. Por outro lado, o advento do 

concurso público suscitou problemas difíceis de serem solucionados a exemplo de o 

arcabouço legal engessar qualquer alternativa ou flexibilização do que já está previsto em lei. 

Entre outros problemas se pode citar que a partir da evolução tecnológica surge a necessidade 

de determinadas características pessoais relevantes que não encontra espaço na edição de 

qualquer edital de concurso público para empresa pública. 

Boas práticas 
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 Assim, o processo de recrutamento na administração pública percorre as seguintes 

fases: identificação da efetiva necessidade; análise da existência legal de vaga; elaboração e 

publicação do edital de abertura do concurso; processo de inscrições; homologação das 

inscrições, realização do concurso e homologação dos resultados. 

 Nesta etapa de contratação de pessoas, pode-se acrescentar na fase classificatória do 

edital do concurso público, ou seja, na prova de títulos, respeitando o arcabouço legal, as 

seguintes boas práticas: 

 

• Conhecimento do negócio 

Esta boa prática refere-se à observância no currículo do candidato a participação em 

cursos, palestras e eventos, referentes aos conhecimentos específicos do negócio da 

empresa valendo uma pontuação específica. 

 

• Experiência profissional na área de negócio ao qual se refere o edital 

Será observado no currículo do candidato a comprovação da experiência profissional 

na área e sua equivalência de pontuação será em decorrência dos anos comprovados. 

 

• Participação em trabalho voluntariado 

Será alvo de pontuação a comprovação de participação do candidato em trabalho 

voluntariado em ONGs regulamentadas. Esta pontuação deverá levar em consideração 

o tempo de participação. 

 

• Conhecimentos de relações interpessoais 

Será observada, para pontuação do candidato, a comprovação de participação em 

cursos, palestras e eventos relacionados ao desenvolvimento das relações 

interpessoais. 

 

 Essas e outras boas práticas são inerentes a diversos cargos técnicos e que no decorrer 

da experiência profissional ou até mesmo por indicação política o técnico poderá assumir o 

cargo de chefe ou gerente. 

 Pode-se concluir que neste item de boas práticas faz-se necessário a observância 

quanto à etapa de contratação, pois se percebe a existência de uma forte limitação na 
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exploração das características pessoais, devido ao arcabouço legal que restringe o concurso 

público à aplicação apenas de provas ou de provas e títulos.  

 

NA ETAPA DE MONTAGEM DA EQUIPE 

 A etapa da montagem de uma equipe, para atuar no serviço público, inicia com a 

nomeação das pessoas aprovadas no concurso, estas são recepcionadas pelo pessoal de 

recursos humanos e são alocadas nas devidas áreas, com o objetivo de desenvolver as 

atividades para as quais foram destinados. Esta é uma fase de adaptação, onde o funcionário 

tem a oportunidade de conhecer seu ambiente de trabalho e, conseqüentemente, as pessoas 

com as quais irá compartilhar as atividades. 

 Será desenvolvido abaixo para cada fator limitante as devidas boas práticas que podem 

superar ou amenizar a problemática descrita como obstáculo ao bom desempenho das 

atividades em empresas ou órgãos públicos. 

 

• Gestores sem liderança 

o Capacitação gerencial 

Oportunizar os gerentes e chefes a participação em cursos, palestras e eventos 

voltados para as relações interpessoais na perspectiva de liderar e propiciar 

inovações no relacionamento com pessoas. 

 

• Tecnologias e metodologias ultrapassadas 

o Investimento em tecnologias atuais 

A renovação das ferramentas utilizadas pelos técnicos é um dos incrementos 

necessários, diante das novas exigências na qualidade do serviço oferecido pelo 

órgão público. 

o Capacitação técnica com metodologias inovadoras voltadas para o uso das 

novas ferramentas adquiridas pela empresa 

Proporcionar aos técnicos a participação em cursos, palestras e eventos 

voltados para os avanços tecnológicos visando à efetivação de mudanças na 

metodologia da empresa. 

 

• Cultura organizacional ultrapassada 
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o Desenvolver um trabalho de conscientização dos funcionários  

Diante da história da formação do serviço público foi criada uma determinada 

cultura organizacional onde a morosidade, burocracia e ineficiência no 

tratamento com serviços e pessoas, ainda se configura mesmo diante dos 

avanços atuais. Na tentativa de mudar esta cultura faz-se necessário àqueles 

que ocupam cargos de gerente ou chefe de empresa uma tomada de consciência 

das mudanças necessárias, pois estes, possivelmente, servem de referência aos 

demais funcionários. Assim sendo, este trabalho de conscientização deverá ser 

iniciado pela chefia para que este demonstre o seu grau de empenho e 

responsabilidade na melhoria dos serviços.  

A partir desta conscientização dos chefes é importante, que este proporcione 

aos demais funcionários momentos de discussão, debates e palestras sobre os 

avanços ocorridos na sociedade e seus reflexos no serviço público. Para que 

estes, progressivamente, tomem consciência da sua importância nas mudanças 

e conseqüentemente contribuam para que estas sejam efetivadas. 

 

• Funcionários desmotivados 

o Ações motivadoras para todos 

As ações motivadoras deverão iniciar pela recepção aos recém contratados e 

esta pode constar de: visita orientada por todas as instalações da empresa, 

orientação nas atividades que irá desenvolver, setor com frases motivadoras e 

de boas vindas, realização de eventos para integrá-los ao grupo de funcionários 

já existentes como café da manhã, jantar ou outro tipo de congratulação. 

Proporcionar cursos, palestras e vivências de relações interpessoais para os 

funcionários existentes e novos, voltados para o despertar da motivação e da 

auto-estima, com apoio e acompanhamento dos gerentes. 

 

• Quadro de servidores desatualizados 

o Capacitação técnica 

Oferecer cursos de capacitação para as novas tecnologias e aprofundamento 

nos conhecimentos do negócio da empresa. 

Despertar nos funcionários outras habilidades relevantes nos serviços 

oferecidos pela empresa. 
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• Quadro de servidores reduzido 

o Contratação de mão-de-obra especializada 

Esta contratação só deverá ocorrer quando a demanda e priorização dos 

projetos não sejam supridas pela equipe interna de funcionários. O funcionário 

terceirizado deverá ter o conhecimento técnico e metodológico necessário para 

o desenvolvimento do projeto e entender do negócio da empresa. 

 

• Outras boas práticas 

o Análise de currículo 

Após todo o processo que vai desde a aprovação no concurso até alocação do 

funcionário no setor, o chefe poderá ter acesso ao currículo do novo 

funcionário com o objetivo de identificar dentre os cursos, eventos e 

experiência profissional, possíveis características pessoais que venham 

contribuir na formação da equipe de trabalho ou necessidade de determinados 

cursos seja técnico ou de relações interpessoais. 

 

o Conversa informal 

A partir da verificação do currículo do funcionário o gerente poderá ter uma 

conversa informal para, possivelmente, o funcionário expressar suas 

expectativas de trabalho na empresa e identificar conhecimentos técnicos e 

pessoais oriundos de experiências anteriores. 

 

 Diante das boas práticas citadas acima, pode-se concluir que na etapa da montagem da 

equipe se percebe que a partir das idéias elencadas, o gestor público terá subsídios 

complementares para realizar capacitação não apenas técnica, mas também pessoal. Assim 

sendo, torna-se mais fácil a alocação de pessoas com determinados perfis que poderão 

contribuir fortemente para melhoria no desenvolvimento das atividades, formando assim uma 

equipe promissora. 
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NA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE 

 O processo de formação de uma equipe de sucesso requer algumas etapas já definidas 

anteriormente, como sendo o procedimento de contratação dos funcionários e a montagem da 

equipe que irá desenvolver os objetivos desejados. Assim sendo, a etapa do desenvolvimento 

da equipe deve ser considerada como uma das mais importantes, tendo em vista ser nesta que 

se pode conhecer melhor as características técnicas e pessoais presente na formação e no 

perfil dos servidores e buscar melhorar as deficiências detectadas através de novos cursos de 

capacitação.  

 Abaixo será descrito o processo de desenvolvimento da formação de equipe a partir 

dos fatores limitantes abordados anteriormente fazendo uma conexão com boas práticas, na 

tentativa de superar ou amenizar os problemas visando o bom desempenho das atividades em 

empresas ou órgãos públicos. Sabe-se que é na etapa de desenvolvimento que se acentuam os 

mais diversos obstáculos e ao mesmo tempo poderão surgir outras formas de solucionar os 

problemas detectados.  

 

• Cultura organizacional ultrapassada 

o Estimular o trabalho em equipe 

O funcionário público a partir da sua história desenvolveu uma cultura de 

individualismo, coerente com o período histórico. A superação desta cultura é 

um desafio que poderá ser vencido a partir do desenvolvimento de atividades 

que requer a participação de outros e assim gradativamente, o funcionário irá 

percebendo a importância e o valor do trabalho em equipe.  

 

o Despertar no funcionário a importância da participação em cursos, palestras e 

eventos 

O funcionário que está a certo tempo desempenhando as mesmas atividades 

cotidianamente pode ter resistência a mudanças e como tal, de participar de 

eventos inovadores. Deverão ser desenvolvidas atividades internas como 

palestras, vídeos e reuniões amistosas com o objetivo de despertar nestes 

funcionários a necessidade de atualização constante.   

 

o Despertar no funcionário a importância da pontualidade e assiduidade na 

empresa 
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Historicamente, o funcionário público não era alvo de cobrança para 

determinadas atitudes, tais como: ausência de pontualidade, de assiduidade e 

morosidade no desenvolvimento das atividades previstas, tornando-se, assim, 

um vício das empresas e órgãos públicos. 

Para superar estes obstáculos faz-se necessário, entre outras tomadas de 

decisão: convocar o funcionário para uma conversa individual informando-o 

sobre sua conduta e a necessidade de mudança; observar constantemente o 

registro de sua assiduidade e pontualidade. Caso estes vícios não sejam 

superados, cabe ao gerente ou chefe uma postura mais severa para resolver o 

problema. 

 

o Realização de reuniões periódicas 

Possivelmente, em épocas anteriores a realização de reuniões era atividade 

pouco desenvolvida, pois trabalhavam individualmente. Com a necessidade do 

trabalho em equipe faz-se necessário reuniões periódicas para discussão e 

solução dos eventuais problemas que surgem no decorrer do desenvolvimento 

de projetos. 

 

• Quadro de servidores reduzido 

o Contratação de empresa qualificada 

Mesmo que se tenha contratado, ou não, pessoas na etapa de contratação, via 

concurso público, é na fase do desenvolvimento que está necessidade de 

contratação de empresa terceirizada poderá se acentuar. Isto poderá acontecer 

diante da determinação da urgência do projeto, do aumento do escopo do 

projeto ou de eventuais imprevistos ocorridos no andamento do projeto. 

 

• Tecnologias e metodologias ultrapassadas 

o Capacitação permanente 

Normalmente, o desenvolvimento de um projeto tem uma seqüência linear, 

porém poderá ocorrer uma alteração no escopo, surgir a necessidade de uso de 

uma nova tecnologia ou uma metodologia de trabalho diferenciado, que não 

estava prevista na etapa de montagem da equipe. Para superar esta 

problemática deverá ser oferecida ao funcionário capacitações específicas para 
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sanar o problema, aquisição de ferramentas compatível com a nova 

necessidade surgida. 

 

• Funcionários desmotivados 

o Proporcionar atividades motivadoras 

Para aumentar a motivação e a auto-estima dos funcionários com o apoio e o 

acompanhamento dos gerentes e chefes, a empresa deverá desenvolver 

atividades motivadoras, tais como: a valorização do funcionário com ou sem 

premiação; possibilidade de promoção; participação em eventos e palestras 

inovadoras. 

 

o Cursos de capacitação de relações interpessoais 

A importância de oferecer cursos de relações interpessoais tem, entre outros 

pontos positivos, o despertar nos funcionários o autoconhecimento e estimular 

o aparecimento de determinadas características pessoais e valorização do outro.  

Nestes cursos poderá desenvolver, entre outras atividades, a dinâmica de grupo 

tão importante para o trabalho em equipe. 

 

o Realização de eventos sociais com o envolvimento de todos 

A empresa poderá proporcionar momento de descontração, alegria e inter-

relacionamento aos seus funcionários dentro ou fora da empresa. Estas 

atividades podem ser: comemoração dos aniversariantes do mês, festejos 

regionais; confraternizações, entre outras. 

  

o Investimento na qualidade de vida dos funcionários 

Nos tempos atuais, a qualidade de vida dos funcionários é de grande relevância 

para a empresa, pois funcionário saudável e motivado aumenta 

consideravelmente a sua produtividade.  

Para contribuir na melhoria da qualidade de vida do funcionário faz-se 

necessário que a empresa desenvolva atividades prazerosas entre elas: 

caminhada coletiva; ginástica laboral; práticas orientais, do tipo massoterapia, 

ioga; e estímulo a outras práticas saudáveis. 
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• Resquícios do clientelismo e paternalismo 

o Trabalho de conscientização 

Os vícios históricos não são fáceis de superação haja vista que favorece de 

alguma forma determinado funcionário. Para superar, a empresa deverá investir 

em um trabalho concreto de conscientização mostrando que nos dias atuais 

estas atitudes perderam sua serventia e que o conhecimento construído poderá 

levar o funcionário a galgar outras posições na empresa.  

 

 Pode-se concluir que na etapa de desenvolvimento os chefes e gerentes da empresa 

terão a oportunidade de conhecer melhor o seu público interno e ser criativo em atividades 

que o envolvam, ou seja, pode fazer com que um dia de trabalho não seja apenas mais um dia 

de trabalho, mas uma oportunidade de crescimento pessoal. Para tanto, pode-se começar com 

a ferramenta de incentivo pessoal mais barata que existe: um sincero sorriso.  
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5  CONCLUSÃO 

 A conclusão de um estudo não é uma tarefa muito fácil dada sua amplitude, 

questionamentos e inquietações desta nesta nova configuração que vem sendo traçada no 

mercado dos negócios. Neste contexto, a montagem de equipes de desenvolvimento de 

software em empresas públicas, foco deste estudo, torna-se uma desafio ainda maior, dada as 

especificidades trazidas no arcabouço legal e institucional das empresas públicas. 

 Assim sendo, percebe-se que o trabalho individualizado, típico dos tempos mais 

remotos, gradativamente está sendo substituído pela montagem de equipes de trabalho e o 

sucesso desta nova composição está centrado nos conhecimentos técnicos e no investimento 

do capital humano responsável pela harmonia e o bom andamento do trabalho. No entanto um 

grande questionamento surge “Como montar equipes de desenvolvimento de projetos de 

software em empresas públicas, levando em consideração as características técnicas e 

pessoais e o arcabouço legal e institucional do setor público brasileiro?”. Este problema torna-

se ainda mais complexo diante do ranço político que ainda permanece vivo no setor público 

brasileiro, embora de forma diferenciada.  

 Para tentar responder a esta indagação foi necessário recorrer à história da formação 

do serviço público e as mudanças oriundas das transformações sociais e tecnológicas 

ocorridas nos últimos tempos. E, conclui-se que uma das mudanças foi a obrigatoriedade do 

ingresso no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos. Porém, 

deixou uma lacuna onde os políticos sabiamente indicam chefes, gerentes e coordenadores a 

partir das suas afinidades, muitas vezes tornando-se irrelevantes as suas qualidades 

profissionais. Esta indicação, via político, poderá levar ao comprometimento de determinados 

projetos essenciais para a empresa. 

 Outra conclusão que se pode chegar diante dos depoimentos dos entrevistados, foi que 

diante da falta de um planejamento previamente discutido, o gestor que assume o cargo, 

mesmo por um determinado tempo, acaba ditando os projetos prioritários para sua gestão. 

Este procedimento pode acarretar para a empresa um acúmulo de projetos inacabados ou 

substituídos por outros emergenciais que devem ser concluídos até o final de sua gestão. 

 Diante das verbalizações dos técnicos entrevistados, pode-se concluir que o quadro de 

pessoal da área de desenvolvimento de software encontra-se de certa forma desmotivado, 

certamente por questões salariais, falta de capacitação em tecnologias atuais diante da 
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tecnologia defasada e falta de incentivo ao crescimento pessoal, um processo que pode levar a 

acomodação e ao desânimo.  

Entretanto, nas verbalizações dos chefes não foi observado a luta por melhores 

salários, condições de trabalho e, é compreensível, uma vez que os mesmos exercem cargos 

de confiança e, certamente, com uma remuneração superior a dos técnicos. Fazendo com que 

mostrem uma visão sempre otimista e positiva das situações encontradas na empresa pública. 

Por fim, pode-se concluir como resultado deste estudo que o problema formulado no 

início deste estudo tem resposta satisfatória, ou seja, é possível montar equipes de 

desenvolvimento de software em empresas públicas. Para tanto, é imprescindível que se leve 

em consideração a capacitação dos servidores públicos, desde níveis gerenciais a nível 

técnico, nas mais diversas atividades que desempenha numa linha voltada para trabalho 

qualificado associado à qualidade de vida do funcionário. Contribuindo, assim para a 

mudança de perspectiva no emprego público. 

Pode-se, também, concluir como resultado final deste estudo, que diante do trabalho 

de pesquisa de campo e análise em diversos estudos referentes a esta temática ficou 

evidenciado que o pressuposto deste estudo, “é possível construir um referencial de boas 

práticas para montagem de equipes utilizando características pessoais e técnicas mesmo 

dentro das condições legais, institucionais e culturais de empresas públicas no Brasil”, tem 

uma resposta positiva. Pois foram desenvolvidas, no capítulo da análise de resultados, 

algumas boas práticas, que embora de forma genérica poderão servir de referencial para a 

aplicação em empresas nos seus variados ramos de atividades.  

Porém, é importante frisar que em decorrência do rigor legal que rege o concurso 

público, a seleção de pessoas fica limitada no que tange a abordagem das características 

pessoais no processo de seleção de pessoas para o serviço público. 

As principais contribuições deste estudo foram: 

• O despertar da consciência nos funcionários de empresas e órgãos públicos para as 

mudanças ocorridas na sociedade e no contexto do trabalho. 

• A importância das características pessoais dos funcionários no desenvolvimento de 

trabalho em equipe. 

• A importância da motivação dos líderes para motivar os demais funcionários. 

• A importância da capacitação atualizada e contínua de todos os funcionários. 

• A importância da mudança técnica e pessoal dos funcionários de empresas e órgãos 

públicos. 
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• O despertar da necessidade de se trabalhar em equipe. 

• O despertar para a qualidade de vida dos funcionários. 

• A importância da valorização e do reconhecimento do trabalho realizado pelo 

funcionário. 

• A importância de se manter atualizado com os avanços sociais e tecnológicos. 

 Considerando as limitações inerentes à pesquisa desenvolvida, as análises efetuadas e 

às conclusões formuladas, novos estudos sobre o tema deste trabalho poderiam ser 

recomendados. A seguir são apresentadas algumas possibilidades para trabalhos futuros 

relacionados com o tema: 

• Realizar uma pesquisa de campo em órgão público tendo como referencial as boas 

práticas defendidas neste estudo. 

• Elaborar e aplicar um projeto piloto utilizando o referencial de boas práticas para 

montar equipes em órgão público. 

• Realizar uma pesquisa para detectar quais características pessoais são valorizadas em 

órgãos públicos. 

• Realizar um estudo comparativo entre as características elencada para órgão público e 

a realidade de empresa privada. 

• Realizar pesquisas exploratórias nos moldes desta em outros órgãos públicos 

apresentando diferenças e similaridades. 

• Realizar um estudo sobre montagem de equipes de acordo com as áreas de 

conhecimento e práticas do PMBOK. 

 Ao concluir este trabalho, percebe-se que a dimensão e a complexidade do tema 

proposto são maiores do que o previsto inicialmente e que as sugestões de boas práticas, 

certamente, não irá sanar os problemas dos órgãos públicos quanto à contratação de pessoas, 

montagem e desenvolvimento de equipes, mas que poderá contribuir efetivamente para 

melhorar o quadro existente. Assim, deve-se considerar que o presente estudo pretendeu 

lançar novas idéias sobre um tema estratégico para as empresas e órgãos públicos de uma 

maneira geral, sem intenção de esgotar o assunto. 
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PESQUISADOR 

Marcos 
Mês/Ano Etapa 

Data Hora Informação 
FEV/08 

a 
ABR/08 

Delineamento da Pesquisa 19/02/08 10:35 Enviado para o orientador a 1ª 
versão da Proposta de Projeto 

FEV/08 
a 

ABR/08 

Seleção do Caso 25/04/08 10:30 Contato por e-mail com o 
órgão público pesquisado 
propondo que a Secretaria de 
Tecnologia da Informação seja 
o público alvo da dissertação 

09/05/08 09:00 Reunião com orientador sobre 
instrumentos metodológicos 
proposto 

MAI/08 Elaboração dos 
Instrumentos Metodológicos 

10/05/08 08:30 Apresentação da proposta da 
dissertação 

29/05/08 07:00 Reunião com diretor de 
Desenvolvimento de Sistemas 
da Secretaria de Tecnologia da 
Informação da empresa 
pesquisada 

MAI/08 Coleta dos Dados 

30/05/08 07:00 
às 

13:00 

Aplicação do instrumento da 
pesquisa com os sujeitos da 
pesquisa chefes de divisão e 
técnicos 

JUN/08 Transcrição das Entrevistas   Transcrição das entrevistas 
JUN/08 

a 
AGO/08 

Análise dos Dados   Análise dos dados e criação da 
categorização 

  Escrita da dissertação 
16/12/08 17:00 Reunião com orientador sobre 

o andamento da dissertação 

AGO/08 
a 

MAR/09 

Escrita da Dissertação 

16/03/09 09:00 Reunião com orientador sobre 
o andamento da dissertação 

MAR/09 
a 

ABR/09 

Revisão da Dissertação 18/03/09 
a 

20/04/09 

 Revisões da dissertação 

MAI/09 Defesa da Dissertação 05/05/09 09:00 Defesa da dissertação 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

ENTREVISTA COM GERENTE DE PROJETO E TÉCNICO  

Dados do Entrevistado 

Função   

Faixa Etária (<20; 20-30; 30-40; >40)   

Tempo na Empresa   

1. Que critérios são utilizados nesta Empresa para a montagem de equipes de 

desenvolvimento de software? 

1.1. Quem são os envolvidos? 

2. Estes critérios estão documentados? Como? 

3. Descreva um projeto de sucesso, e quais fatores caracterizaram o seu sucesso. 

3.1. Que critérios foram utilizados na montagem da equipe do projeto de sucesso? 

3.2. Como estes critérios influenciaram no sucesso desse projeto? 

4. Quais os problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos? 

5. Como se dá a definição dos papéis e as respectivas responsabilidades das pessoas 

selecionadas para compor a equipe?  

5.1. Recebem treinamento? 

6. Sabemos da importância de critérios para montagem de equipes. 

6.1. Em relação ao critério perfil técnico, qual sua importância? 

6.2. Em relação ao critério do custo da equipe e disponibilidade dos recursos humanos, 

qual sua importância? 

6.3. Em relação ao critério de produtividade, qual sua importância? 

6.4. Em relação ao critério de comportamento e personalidade (responsabilidade, 

comprometimento, liderança, motivação), qual sua importância? 

7. Que importância tem para a empresa os aspectos pessoais na formação das equipes? E os 

técnicos? 

8. As lições aprendidas de projetos anteriores são compartilhadas entre as gerências e 

considerados na montagem das equipes de novos projetos? 

9. O que é necessário para a pessoa se tornar um gerente de projeto? Pode ser terceirizado? 

10. Há algum aspecto que você considera importante, para montagem de equipes, que não foi 

abordado na entrevista? 


