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Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses, o 
homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da 
compreensão. Se a compreensão é crítica, a ação também será. Se é 
mágica a compreensão, mágica será a ação. (FREIRE, 1982, p. 106) 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

RESUMO 

 

 

Este estudo foca-se no desenvolvimento gerencial no setor público, resultante do 

processo de modernização do aparato estatal, sobretudo após a reforma administrativa de 

1995. Especificamente, trata-se de uma investigação sobre o Programa de Desenvolvimento 

Gerencial (PDG) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), no qual foram 

capacitadas duas turmas de gestores nos anos de 2003 e 2004, respectivamente.   

Os objetivos do trabalho são: avaliar os níveis de aprendizado e aplicação dos 

conteúdos oferecidos pelo programa, a coerência entre estes conteúdos e as habilidades e 

competências exigidas para um gestor público, bem como identificar quais fatores facilitaram 

ou dificultaram esta aplicação. 

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de pesquisa qualitativa denominada grupo 

focal, consultando-se vinte participantes, separados em dois grupos por nível hierárquico 

(diretores e chefes, respectivamente). 

Esta investigação conclui que o nível de aplicação dos conteúdos do PDG à prática 

gerencial do TCE-PE ficou muito próximo do grau de aprendizado por parte dos seus 

gestores, verifica que houve uma forte coerência entre os conceitos oferecidos pelo programa 

e as habilidades e competências exigidas ao gestor público e identifica fatores ligados à 

cultura organizacional, ao grupo de treinandos e aos demais funcionários do TCE-PE que 

dificultaram ou facilitaram a aplicação dos conteúdos do PDG.   

Por fim, com base na literatura pesquisada e nos resultados da análise dos dados 

coletados, este trabalho também propõe estratégias de otimização do desenvolvimento 

gerencial do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

 

Palavras-chave: reforma administrativa, desenvolvimento gerencial no setor público, 

estratégias de otimização. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study focuses on the management development in the public sector resulting from 

the modernization of the government apparatus, a process that was intensified after the 

administrative reform of 1995. More specifically, it’s consists of an investigation of the 

Management Development Program (PDG) of the Court of Audit of the Pernambuco State 

(TCE-PE), which took place twice, in 2003 and 2004. 

The objectives of this study are: to evaluate the level of the learning which took place, 

the practical application of the content given in the course and the coherence between those 

contents and the required competencies of a manager in the public sector, as well as to 

identify facilitating and hindering factors to the application of what is learned. 

The data was collected through the qualitative research technique known as focus 

group, in which twenty participants in the above mentioned course were divided into two 

groups, according to hierarchical position in the organization, and then interviewed. 

This investigation concludes that the level of application of the contents given in the 

course to the management practice in TCE-PE was close to the level of learning of its 

managers. It also finds that there was a strong coherence between the content of the course 

and the required competencies for a manager in the public sector and identifies factors related 

to organizational culture, the group of trainees, and the TCE-PE employees which either 

hindered or facilitated the application of the contents given in the PDG. 

Finally, based on the literature researched and on the analysis of the data, this paper 

also proposes strategies for the optimization of the management development process at the 

Court of Audit of the State of Pernambuco. 

 

Key words: Administrative reform, development management in the public sector, 

strategies for optimization. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 Com o quadro de reformas do Estado iniciadas na Inglaterra na década de 1980, mas 

espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, a partir de 1995, com a edição do Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado, começa-se a cobrar um maior profissionalismo do serviço 

público e, conseqüentemente, melhores resultados.  

 Para isso, é preciso a implementação de uma série de mudanças preconizadas pelas 

reformas administrativas, sendo os gerentes públicos os agentes condutores desse processo, 

implicando na necessidade de desempenhar novos papéis diante dessa desafiante realidade de 

mudanças constantes, criando, portanto, uma demanda por capacitação gerencial para o 

enfrentamento desses novos desafios. 

 Diante disso, este estudo tem como tema o desenvolvimento gerencial no setor 

público, especificamente o Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), no qual foram capacitadas duas turmas nos anos 

de 2003 e 2004, respectivamente. 

 Os objetivos deste trabalho são: avaliar a coerência entre os conteúdos absorvidos no 

PDG e as habilidades e competências exigidas do gestor público; analisar a relação entre o 

nível de aprendizado do programa e o de sua aplicação à prática gerencial do TCE-PE; 

identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram essa aplicação; por fim, propor 

estratégias de otimização do desenvolvimento gerencial do TCE-PE. 

 As suposições relacionadas aos objetivos deste estudo são: os conteúdos do PDG têm 

uma forte coerência com o papel exigido do gestor público na atualidade; a aplicabilidade dos 

conceitos aprendidos no PDG à prática gerencial do TCE-PE é menor de que o nível de 

aprendizagem; e os fatores causadores dessa diferença estão relacionados a comportamentos 

dos próprios gerentes, a características da cultura organizacional e à inércia da instituição em 

criar ambientes mais favoráveis à aplicação do aprendizado. 

 Para o embasamento teórico deste estudo fez-se, inicialmente, uma revisão da 

literatura sobre reforma do Estado para demonstrar a correlação desse movimento com o 

surgimento de programas de desenvolvimento gerencial, utilizando-se dos trabalhos de 

Abranches (1999), Abrucio (1997), Aragão (1997), Bresser-Pereira (1997 e 1999), Câmara 

(2006), Ferlie et al (1999), Ferreira (1996), Holanda (1995), Loffler e Ormond (1999), 

Londoão (1996), Mainwaring, Brinks e Perez-Linan (2001), Martins, (1997), Pereira (2003), 

Rua (1997), Tohá e Solari (1997) e Zaverucha (2000).  
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 Para fundamentação da análise dos dados e proposição de estratégias de otimização, 

fez-se também a revisão da literatura sobre cultura, mudança e defesas organizacionais, bem 

como sobre treinamento, habilidades e competências gerenciais, com base nos estudos de 

Alecian e Foucher (2001), Argyris (1992), Bacon (1999), Berguer (2005), Carbone (2000), 

Leite-da-Silva et al (2006), Moraes, Silva e Cunha (2004a, b), Motta (2004), Moura e 

Bitencourt (2006), Newcomer (1999), Penengo (1997), Pires e Macêdo (2006), Smith (2003) 

e Souza (2002). 

 A abordagem metodológica utilizada neste estudo para coleta de dados é a qualitativa, 

especificamente a técnica de grupo focal, por possibilitar o confronto de idéias, em suas 

similitudes e discrepâncias a respeito do tema abordado, enfatizando-se não só a percepção 

individual, mas a decorrente das elaborações do grupo (RUEDGIER e RICCIO, 2006), 

realizando-se 2 (duas) reuniões, uma com um grupo selecionado de diretores e outra com um 

de chefes, para isso utilizou-se dos estudos de Carlini-Cotrim (1996), Dias (2000), Ruediger e 

Riccio (2006) e Silva (2004).   

   Tendo como tema o desenvolvimento gerencial no setor público, especificamente o 

PDG do TCE-PE, este estudo se compõe dos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1 - Reforma Administrativa do Estado: Reflexões Teóricas. Neste 

capítulo faz-se uma extensa explanação sobre a reforma do Estado, inicialmente sobre seus 

principais conceitos, trazendo exemplos de outros países, e no segundo tópico comenta-se o 

histórico da reforma administrativa do Estado brasileiro. 

 Capítulo 2 - Programa de Desenvolvimento Gerencial do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco. Inicialmente, relata-se a modernização do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco ao longo dos últimos anos, tendo como uma das conseqüências o 

surgimento do Programa de Desenvolvimento Gerencial em 2003, depois disso aponta-se 

detalhadamente os objetivos, os conteúdos e o funcionamento do referido programa. 

 Capítulo 3 – Desenvolvimento Gerencial no Setor Público: Referências Teóricas. 

Neste capítulo, para o melhor entendimento da implementação de um Programa de 

Desenvolvimento Gerencial, discorre-se sobre o impacto da cultura, mudança e defesas 

organizacionais em processos dessa natureza. Além disso, para o embasamento teórico que 

fundamenta a análise dos dados explana-se sobre treinamento, competências e habilidades 

gerenciais. 

 Capítulo 4 – Análise dos Dados e Estratégias de Otimização. De início, comenta-se 

detalhadamente a metodologia utilizada nesta investigação, depois se procede à avaliação 

detalhada dos dados coletados por meio dos grupos focais, utilizando-se a técnica de análise 
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de conteúdo (BARDIN, 2004) e, por fim, sugerem-se as estratégias de otimização do 

desenvolvimento gerencial do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.   

 Apesar da pretensa abragência deste estudo, nenhuma investigação esgota um assunto, 

ao contrário, muitas das vezes serve de estímulo ao detalhamento do tema, por isso, sugere-se 

que este trabalho sirva de base para outros pesquisadores aprofundarem e complementarem os 

estudos sobre os programas de desenvolvimento gerencial no setor público.   
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CAPÍTULO 1 - REFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO: REFLEXÕES 
TEÓRICAS  
 

 

1.1 REFORMA DO ESTADO: PRINCIPAIS CONCEITOS 
 

 Surge uma preocupação mais intensa com o tema reforma do Estado quando os países 

desenvolvidos, responsáveis por um período de desenvolvimento sem precedentes na era do 

capitalismo após a segunda guerra mundial, começam a entrar em crise no final da década de 

1970.  Rua comenta: 

No início dos anos 80, encerra-se esta fase de prosperidade vivida 
desde o fim da Segunda Guerra e inicia-se uma prolongada recessão, 
cujos efeitos são uma acentuada crise fiscal, acompanhada de uma 
crise do modo de intervenção do Estado e de uma crise de 
governabilidade. (RUA, 1997, p. 141) 

 

A primeira sugestão de reforma foi a neoliberal, propondo a diminuição drástica do 

tamanho do Estado e o predomínio das forças de mercado. “A proposta, entretanto, fazia 

pouco sentido econômico ou político. Depois de algum tempo, constatou-se que a solução não 

estaria no desmantelamento do aparelho estatal, mas em sua reconstrução” (CLAD, 1999, p. 

121). A respeito, Bresser-Pereira afirma: 

Ora, se a proposta de um Estado mínimo não é realista, e se o fator 
básico subjacente à crise ou à desaceleração econômica e ao 
aumento dos níveis de desemprego é a crise do Estado, a conclusão 
só pode ser uma: o caminho para resolver a crise não é provocar o 
definhamento do Estado, enfraquecê-lo ainda mais do que já está 
enfraquecido, mas reconstruí-lo, reformá-lo. (BRESSER-PEREIRA, 
1997, p. 7) 

 

 A solução do modelo burocrático weberiano, adotado desde o século XIX para 

combater o nepotismo, a corrupção e o clientelismo do modelo anterior (patrimonialista), 

onde a maior característica era a confusão entre propriedade pública e privada, também se 

mostrou insuficiente e em certa medida superado para enfrentar os desafios impostos pela 

crise fiscal, pelo menos no que diz respeito a sua aplicação prática, pois alguns conceitos 

defendidos por Weber ainda se mantém como necessários à atual reforma do Estado, 

denominada de gerencial. Com relação a esse intrincamento entre propriedade pública e 

privada do modelo patrimonialista, Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, afirma: 

O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, 
uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades 
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particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe, 
entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma 
descontinuidade e até uma oposição. (HOLANDA, 1995, p141) 

 

Sobre essa denominação gerencial o Centro Latino-Americano de Administração para 

o Desenvolvimento (CLAD) assevera o seguinte: 

O modelo gerencial tem como inspiração as transformações 
organizacionais ocorridas no setor privado, as quais têm alterado a 
forma burocrático-piramidal de administração, flexibilizando a 
gestão, diminuindo os níveis hierárquicos e, por conseguinte, 
aumentando a autonomia de decisão dos gerentes — daí o nome 
gerencial. (CLAD, 1999, p. 125) 

 

 O modelo burocrático além de propor reverter os desvios do patrimonialista, também 

apregoava a eficiência da administração do Estado por meio da racionalidade e legalidade. 

“Max Weber analisa o modelo burocrático como forma de desenvolvimento da sociedade 

capitalista, a partir de suas reflexões sobre as formas de expressão da autoridade, definindo os 

atributos da organização racional-legal” (FERREIRA, 1996, p. 8). Em que pese não atender às 

atuais demandas de mudança, o modelo previa a eficiência da máquina estatal por meio de: 

a) estrutura de autoridade impessoal; 
b) hierarquia de cargos baseada em um sistema de carreiras 
altamente especificado; 
c) cargos com claras esferas de competência e atribuições; 
d) sistema de livre seleção para preenchimento dos cargos, baseado 
em regras específicas e contrato claro; 
e) seleção com base em qualificação técnica (há nomeação e não 
eleição); 
f) remuneração expressa em moeda e baseada em quantias fixas, 
graduada conforme o nível hierárquico e a responsabilidade do 
cargo; 
g) o cargo como a única ocupação do burocrata; 
h) promoção baseada em sistema de mérito; 
i) separação entre os meios de administração e a propriedade privada 
do burocrata; e 
j) sistemática e rigorosa disciplina e controle do cargo. (ARAGÃO, 
1997, p. 109) 

  

 Eficiência entendida para os fins deste trabalho de acordo com a definição dada pelo 

Manual de Auditoria de Natureza Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU), qual 

seja: “Relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e os custos dos 

insumos empregados em determinado período de tempo. O resultado expressa o custo de uma 

unidade de produto final em um dado período de tempo” (BRASIL, 2000, p. 109). 
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 Sobre essa definição Câmara comenta: 

A eficiência na gestão dos recursos públicos está ligada à produção 
de ações adequadas para a satisfação do interesse público, ou seja, o 
melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Envolve o 
uso de recursos financeiros, humanos e materiais, tendo como meta 
atingir a maximização do resultado a partir de determinado nível de 
recursos e com a minimização dos meios utilizados. (CÂMARA, 
2006, p. 29) 

  

Weber foi um dos primeiros estudiosos a separar efetivamente - no seu modelo 

burocrático - os papéis do político e do burocrata ou servidor público numa acepção mais 

moderna da palavra. Os políticos são os responsáveis pela formulação dos fins, decidem e 

ordenam, conquistam seus cargos mediante processo eleitoral, conforme sua competência 

política avaliada pelo eleitorado. Já os burocratas são os responsáveis pela execução das 

decisões políticas. Quanto a estes últimos e de acordo com o modelo weberiano, Rua afirma: 

Os burocratas são selecionados mediante sua competência técnica 
em arena de competição administrativa, sendo julgados pelos seus 
pares e pelos seus superiores políticos. Os burocratas não se 
envolvem em atividades político-partidárias, nem expressam 
publicamente suas opiniões acerca da atividade política ou 
governamental. (RUA, 1997, p. 138) 

 

 Na realidade não é tão fácil observar essa distinção entre política e administração, pois 

os políticos, por exemplo, são submetidos à avaliação do eleitorado periodicamente, já o 

burocrata, que faz parte do Estado e não do governo, tem um período bem mais estável no 

seio da administração pública, o que pode acarretar – da mesma maneira que com os políticos 

- o uso de seu poder e autoridade em benefício próprio e em detrimento da sociedade, do bem 

comum.  

No entanto, como dito, o modelo burocrático não consegue corresponder aos anseios 

da sociedade contemporânea, sobretudo a partir da década de 1990, quando a reforma 

gerencial da administração pública entra na agenda de discussões de praticamente todos os 

países ocidentais. Bresser-Pereira sugere uma explicação para tal fato:  

Há uma explicação para isto: os cidadãos estão tornando-se cada vez 
mais conscientes de que a administração pública burocrática não 
corresponde às demandas que a sociedade civil apresenta aos 
governos por ela eleitos, no capitalismo democrático 
contemporâneo. Sabemos que os cidadãos tendem a exigir do Estado 
muito mais do que o Estado pode fornecer. Esta lacuna (gap) entre 
demandas e possibilidade de oferta por parte do Estado está na 
origem não apenas da crise fiscal, como observou O’Connor (l973), 
e da crise de governabilidade, como destacou Huntington (l968), 
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mas também da crise da administração pública burocrática. Os 
recursos econômicos e políticos são, por definição, escassos em 
relação à demanda, e se tornam ainda mais escassos quando a 
administração pública é ineficiente.  (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 
8) 

 

Grosso modo, o modelo de reforma gerencial se baseia na introdução na administração 

pública de mecanismos e ferramentas utilizadas por empresas do setor privado, tendo-se o 

cuidado de realizar as devidas adaptações, vez que existe uma distinção latente entre ambos, 

pois enquanto a primeira almeja o atendimento das demandas da coletividade, o segundo visa 

ao lucro em benefício dos acionistas. As palavras de Aragão sobre o surgimento do modelo 

gerencial são esclarecedoras: 

Por fim, não tardou a aparecer uma outra corrente, desta feita com 
uma visão gerencial. Em cena nos anos 80 e, como vimos, num 
‘contexto de escassez de recursos, enfraquecimento do poder estatal 
e de avanço de uma ideologia privatizante’ (ABRUCIO, 1997,13), 
baseia-se na introdução, na Administração Pública, de modelos 
empresariais, tendo como principais características: 
a) orientação para clientes e resultados; 
b) flexibilidade; 
c) competitividade administrada; 
d) descentralização; 
e) Estado atuante, em contraposição à visão liberal; 
f) orientação para critérios de eficiência via adoção de técnicas de 
administração de empresas (tecnologia gerencial); 
g) estruturas horizontalizadas; 
h) agências regulatórias independentes; 
i) contrato de gestão, etc. (ARAGÃO, 1997, p. 116) 

 

Bresser-Pereira também aponta algumas características básicas da administração 

pública gerencial: 

É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; 
pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são 
merecedores de um grau real ainda que limitado de confiança; como 
estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade 
e à inovação; o instrumento mediante o qual se faz o controle sobre 
os órgãos descentralizados é o contrato de gestão. (BRESSER-
PEREIRA, 1997, p. 12) 
 

Ferreira (1996) assevera que as estratégias do modelo de reforma gerencial, além de 

combaterem uma cultura burocrática e a existência de práticas patrimonialistas, prevêem a 

criação de condições que assegurem ao mesmo tempo ganhos de eficiência no aparelho estatal 

e a melhoria efetiva na qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. O mesmo autor 
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aponta os seguintes princípios da administração pública gerencial: “Focalização da ação do 

Estado no cidadão; Reorientação dos mecanismos de controle para resultados; Flexibilidade 

administrativa; Controle social; Valorização do servidor” (FERREIRA, 1996, p. 19-20), e, 

quanto a este último, ainda, aponta: 

Implantar o modelo de administração pública gerencial não significa 
mudar sistemas, organizações e legislação; muito mais do que isso, 
significa criar as condições objetivas de desenvolvimento das 
pessoas que conduzirão e realizarão as reformas. Nesse sentido, 
valorizar o servidor quer dizer estimular sua capacidade 
empreendedora, sua criatividade, destacando o espírito público de 
sua missão e o seu comportamento ético visando o resgate da auto-
estima e o estabelecimento de relações profissionais de trabalho. 
(FERREIRA, 1996, p. 20) 

 

A respeito disso, Rua também assegura: 

As mudanças em andamento impunham a presença de quadros 
criativos, flexíveis e capazes de inovar, competitivos e 
comprometidos em melhorar o seu desempenho, orientados para a 
sociedade em lugar de auto-referidos, dotados da motivação 
resultante da capacidade de acreditar no que estivessem realizando. 
(RUA, 1997, p. 142) 

 

Tohá e Solari, de forma clara e objetiva, bem definem a modernização do aparelho do 

Estado: 

A presente reflexão considera a modernização do Estado como um 
processo de constituição de cidadania e de otimização dos recursos 
públicos. O foco está, por um lado, na satisfação dos usuários, na 
qualidade dos serviços e na promoção da consulta ao público e da 
transparência. Por outro lado, procura-se incorporar técnicas de 
gestão mais avançadas para dotar de maiores eficácia e eficiência o 
funcionamento das instituições públicas. (TOHÁ e SOLARI, 1997, 
p. 84, grifo do autor) 
 

Neste trabalho já ficou definida a eficiência no setor público, aproveita-se o 

comentário realizado pelos autores Tohá e Solari para se definir a eficácia. O Escritório 

Nacional de Auditoria da Inglaterra (NATIONAL AUDIT OFFICE) defini-a como sendo 

“[...] a relação entre os resultados planejados e os resultados reais alcançados de projetos, 

programas ou outras atividades” (NAO, 1995, p. 7).  

Para Aragão: “Eficácia, por seu turno, refere-se à ‘performance’ externa da 

organização, ao seu produto, ou seja, sua contribuição para o alcance dos objetivos 
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organizacionais” (ARAGÃO, 1997, p. 106). Por fim, no que tange à definição de eficácia na 

administração pública, Câmara afirma: 

Observa-se então que a eficácia dos gastos públicos é o atendimento 
de objetivos e metas, com ênfase nos resultados para atingir 
objetivos, tanto na otimização da utilização dos recursos, quanto na 
obtenção das metas, inclusive com a observância dos aspectos da 
legalidade e legitimidade. (CÂMARA, 2006, p. 30) 
 

Como pretendido pela reforma gerencial, a administração pública deve ser eficiente, 

eficaz e efetiva. Por isso, traz-se a este trabalho a afirmação de Câmara sobre a conjunção 

desses três elementos: 

Somando-se as questões relativas à eficiência e à eficácia, tem-se a 
efetividade como outro elemento a ser observado na gestão dos 
recursos públicos.  O parâmetro de sua aferição está na relação entre 
os resultados (impactos observados) e os objetivos (impactos 
esperados), no sentido de avaliação do programa. (CÂMARA, 2006, 
p. 30) 
 

Aragão também define efetividade: “Por seu turno, efetividade refere-se à relação, ao 

longo do tempo, entre os resultados alcançados e os objetivos pretendidos, sendo, muitas 

vezes, descrita como uma dimensão qualitativa do resultado (o valor social do produto)” 

(ARAGÃO, 1997, p. 107). 

A referida autora no mesmo trabalho também demonstra existir três dimensões básicas 

da efetividade, são elas: 

1) Adequação – verificação dos resultados alcançados com relação às demandas dos 

que deram origem à ação; 

2) Eqüidade – verificação da ação implementada e seus respectivos resultados no que 

diz respeito à distribuição justa dos benefícios; 

3) Propriedade política – verificação da satisfação das demandas da sociedade. 

(ARAGÃO, 1997). 

A maioria das propostas de reforma gerencial sugere a separação do Estado em quatro 

setores distintos, são eles: 

• Núcleo estratégico: é o setor do Estado responsável pela edição de leis, formulação 

de políticas e que assegura o cumprimento delas, representam este setor os poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo no que diz respeito aos gestores formuladores 

de políticas públicas; 
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• Atividades exclusivas: é o setor responsável pelas atividades intransferíveis, que 

exigem para seu exercício o uso do poder de Estado, são elas, forças armadas, 

polícia, fiscalização, regulamentação, etc.; 

• Atividades não-exclusivas: são a prestação de serviços públicos que não 

necessitam para o seu exercício do uso do poder de Estado, normalmente relativos 

a serviços públicos de alta relevância, tais como, saúde, educação, pesquisas, 

dentre outros; 

• Produção de bens e serviços para o mercado: setor onde atuam as empresas de 

economia mista e as estatais e que tendem à privatização. 

As propostas de reforma gerencial do Estado não aconteceram ao mesmo tempo no 

mundo todo. Como visto, alguns países já no início da década de 1980 começam a 

implementar mudanças na administração do aparelho estatal. Um dos pioneiros e que a 

experiência serviu de base para reformas em outros países foi a Inglaterra, que passou por três 

modelos até atingir a melhor conjunção Estado-sociedade.    

Em 1979 com a vitória do Partido Conservador, a Inglaterra começou a repensar o 

modelo de gestão do Estado, e a primeira tentativa surgiu em contraposição ao modelo 

burocrático-weberiano e à crise fiscal, com o intuito de aumentar a eficiência do aparelho 

estatal, focando-se na redução de custos, sobretudo na área de pessoal, foi chamado de 

gerencialismo puro (managerialism). A respeito, Abrucio (1997, p. 14) afirma: “O primeiro 

passo do modelo gerencial puro foi procurar cortar custos e pessoal”, e, ainda, assevera: 

O ponto central do modelo gerencial puro é a busca da eficiência. 
Para tanto, parte do pressuposto de que é preciso modificar as 
engrenagens do modelo weberiano. A burocracia tradicional 
(Whitehall para os ingleses) é definida como uma organização com 
estrutura rígida e centralizada, voltada ao cumprimento dos 
regulamentos e procedimentos administrativos e em que o 
desempenho é avaliado apenas com referência à observância das 
normas legais e éticas. (ABRUCIO, 1997, p. 14) 

  

Em um primeiro momento da reforma se deu atenção aos mecanismos orçamentários 

para sensibilizar os servidores públicos da chamada “consciência de custos”, já que o modelo 

defendia uma drástica redução de despesas públicas. Depois valoriza-se a avaliação de 

desempenho organizacional. Nada mais natural, se se pretende alcançar a eficiência do setor 

público, do que avaliar a sua performance. Outra medida foi a delegação de autoridade aos 

funcionários e agências, que Abrucio comenta: 
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Dentro do contexto da cultura gerencial, era preciso criar mais 
gerentes, com habilidade e criatividade para encontrar novas 
soluções, sobretudo para aumentar a eficiência governamental. 
Assim, a delegação de autoridade era uma resposta no primeiro 
momento institucional, e que com o tempo poderia transformar a 
cultura da burocracia. (ABRUCIO, 1997, p. 17) 
 

No entanto, o enfoque excessivo à busca de eficiência trouxe prejuízos ao modelo, a 

sua medição excessiva deixava os gerentes sem flexibilidade, importante valor quando se trata 

de reforma gerencial. Outro ponto pouco considerado no modelo por conta da exagerada 

preocupação com a eficiência foi o da efetividade da ação estatal, pois como alega Aragão 

(1997, p. 120): “[...] em se tratando de serviços públicos, de que vale ser eficiente quando não 

se é efetivo?”.  

O conceito de efetividade tem uma valoração qualitativa da prestação dos serviços 

públicos, negligenciada, em certa medida, no modelo denominado de gerencialismo puro. O 

que será corrigido nos modelos subseqüentes. Some-se a esse fato o de o managerialism, a 

exemplo do que defendia o burocrático-weberiano, também assumir uma separação entre 

política e administração, o que é impensável do ponto de vista prático, como já visto neste 

trabalho. A respeito disso, Aragão afirma: 

Outro aspecto que merece ser destacado nesta análise da estratégia 
de eficiência do gerencialismo em seus primórdios diz respeito ao 
fato de apregoar ser a administração gerencial uma técnica neutra e 
pura. Decorre daí a separação entre política e administração, que não 
é teórica nem empiricamente sustentável. (ARAGÃO, 1997, P. 121) 

 

Ainda justificando a impossibilidade dessa separação, Abrucio alega: 

Gerald Caiden observa, ademais, que as reformas administrativas 
apoiadas em técnicas gerenciais não servem apenas ao aumento ‘per 
se’ do desempenho organizacional. As reformas devem melhorar a 
performance do setor público de acordo com objetivos públicos, ou 
seja, politicamente definidos (CAIDEN, 1991, p. 30). (ABRUCIO, 
1997, p. 19) 
 

 A partir da metade da década de 1980 começa-se a remodelar o gerencialismo puro 

para se combater os desvios apontados anteriormente, o novo modelo denomina-se 

consumerism. As diretrizes da mudança são flexibilidade da gestão, qualidade na prestação 

dos serviços públicos e atendimento às demandas do cliente/consumidor, dando-se uma maior 

ênfase a esta última. Senão, veja-se o que diz Aragão a respeito: 

Em que pese a importante mudança de objetivos, verificada quando 
se compara o ‘consumerism’ com o modelo gerencial puro, a 
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principal inovação ocorreu no sentido da redefinição do público-
alvo, que passa do contribuinte para o cliente/consumidor. A 
focalização no consumidor e a introdução da abordagem qualitativa 
na gestão pública foi, sem dúvida, um passo importante no sentido 
da recuperação do conceito de público, o que, entretanto, só será 
melhor trabalhado na terceira fase do modelo gerencial inglês, 
denominada ‘Public Service Orientation’ (PSO). (ARAGÃO, 1997, 
p. 122) 
 

 O programa mais específico para atender a essa demanda da reforma gerencial inglesa 

foi o Citizen’s Charter, direcionado por princípios basilares de que a oferta de serviços 

públicos deve estar relacionada com as demandas definidas pelo publico diretamente 

envolvido. Ele “[...] consiste na implantação de programas de avaliação de desempenho 

organizacional de acordo com dados recolhidos juntos aos consumidores” (ABRUCIO, 1997, 

p. 22). 

 Também são características do consumerism para melhor atender às demandas do 

consumidor, a descentralização administrativa, na perspectiva de que quanto mais próximo do 

cliente estiver o serviço público mais facilmente será controlado pela população, a 

competitividade entre agências do setor público e a utilização de um novo modelo contratual 

para os serviços públicos. 

 Uma das maiores críticas ao consumerism diz respeito ao conceito de consumidor de 

serviços públicos, diferentemente do consumidor de mercado (que tem a necessidade de poder 

econômico para ter acesso aos produtos e serviços privados, bem como para proceder à devida 

escolha entre diferentes fornecedores), não precisa necessariamente ser detentor de recursos 

financeiros para ter acesso aos serviços prestados pelo Estado. Além disso, atua em uma arena 

muito diferente da privada, onde não há uma competição tão acirrada dos fornecedores, pelo 

contrário, às vezes, o serviço é compulsório, como o da polícia. 

 Outra crítica se relaciona à questão da eqüidade, princípio fundamental da 

administração pública, pois caso esses consumidores/clientes se organizem, podem se tornar 

um grupo de interesse e assumir uma relação de poder sobre os burocratas do serviço público, 

pois estes são avaliados pelo seu desempenho por esses consumidores/clientes, que podem por 

meio de avaliações negativas provocarem, em última instância, até a demissão dos servidores 

públicos. Ou seja, determinado grupo pode se tornar mais consumidor do que outros, o que 

fere letalmente o princípio da eqüidade.   

 Outro problema relacionado à eqüidade diz respeito à competição entre organizações 

do setor público, que em decorrência de uma boa avaliação receberão mais e melhores 
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recursos em detrimento daquelas cuja avaliação foi menos satisfatória. Essa situação pode 

parecer interessante do ponto de vista gerencial, pois estimula quem mais trabalhou para se 

destacar, mas por questões diversas e, às vezes, até geográficas, nem todo consumidor/cliente 

tem acesso a toda a rede de prestação de serviços públicos, o que pode torná-lo desprestigiado 

em relação àquele que tem todas as opções de escolha. Ou seja, a administração pública, por 

meio da competitividade entre órgãos públicos, pode estar sendo benéfica para parte da 

população, mas não para a sociedade como um todo. Aragão comenta: 

É interessante notar que a ênfase na eficiência, na competição e na 
soberania do consumidor pode conduzir a uma lógica às avessas, que 
retira o Estado dos locais mais necessitados, onde poderia exercer, 
em plenitude, seu papel. Excluir pessoas pelo critério da 
competitividade não representa a melhor saída em direção ao alcance 
do interesse público. (ARAGÃO, 1997, p. 125) 

 

 Martins também comenta sobre a superação do modelo consumerism:  

O problema básico que se colocou com relação a este modelo foi o 
conflito entre interesses do consumidor e do cidadão, que envolve 
limites da cobrança de resultados (accountability), questões de 
eqüidade e efeitos perversos da competitividade — como os efeitos 
‘soma zero’. (MARTINS, 1997, p. 67) 

  

Para combater esses desvios e introduzir o conceito de accountability no serviço 

público inglês, alguns autores criaram o Public Service Orientation (PSO). Abrucio comenta: 

Toda a reflexão realizada pelos teóricos do PSO leva aos temas do 
republicanismo e da democracia, utilizando-se de conceitos como 
accountability, transparência, participação política, eqüidade e 
justiça, questões praticamente ausentes do debate sobre o modelo 
gerencial. É interessante notar, contudo, que o “objeto” que gerou a 
corrente do PSO foi “criado” pelo modelo gerencial. Trata-se da 
problemática da descentralização, a partir da qual foram formulados 
quase todos os conceitos do PSO. (ABRUCIO, 1997, p. 26) 

 

 Com relação à descentralização, o conceito do PSO difere dos modelos anteriores, no 

gerencialismo puro ela, a descentralização, era vista como forma de tornar mais eficazes as 

políticas públicas, no consumerism como uma forma de aproximar o consumidor/cliente dos 

equipamentos sociais de prestação de serviços públicos, dando-lhe maior poder de escolha. Já 

no PSO o diferencial é a introdução do conceito de cidadão como usuário dos serviços 

públicos, termo que representa melhor a coletividade e a sociedade em contrapartida ao 

consumidor/cliente que leva ao enfoque individualista da tradição liberal, que valoriza mais a 
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defesa dos direitos individuais do que da participação política e que dá maior relevância às 

forças de mercado do que à esfera pública. 

 O PSO também defende a participação popular dentro de um conceito mais abragente, 

o de esfera pública, valorizando a transparência como proteção a novas formas de intervenção 

individualista ou particularista na máquina estatal, como são o clientelismo e o 

corporativismo. “Esfera pública vista como local de aprendizagem social. Isto é, a esfera 

pública não é só o locus por excelência da participação dos cidadãos, mas sobretudo onde os 

cidadãos aprendem com o debate público” (ABRUCIO, 1997, p. 27). 

 Vê-se surgir dentro do modelo gerencial o enfoque e a valorização do controle social, 

entendido como a participação da sociedade na formulação, implementação e fiscalização das 

políticas públicas. A respeito, Pereira afirma: 

O controle social visa a promover a eficácia da ação governamental, 
exigindo transparência e publicidade dos seus atos administrativos. 
Porém, existem alguns pré-requisitos para o efetivo funcionamento 
desse tipo de controle. Por um lado, não existe controle social se a 
população não tem acesso à informação clara, confiável e oportuna. 
E, por outro lado, a voz da sociedade só será ouvida se existirem 
mecanismos que facilitem a comunicação entre o Estado e a 
sociedade. (PEREIRA, 2003, p. 16) 

   

 Outro conceito repesando pelo PSO é o de competição entre agências, defendido pelo 

consumerism. Não descartando a possibilidade de competição dentro do serviço público, mas 

defendendo com maior ênfase a cooperação entre as agências para se obter o melhor resultado 

global e, consequentemente, garantir a eqüidade em benefício do cidadão. Outro ponto chave 

do PSO é a conjunção entre accountability e justiça/eqüidade, estimulando a participação 

conjunta de políticos, burocratas e cidadãos para formulação de políticas públicas. Pode-se, 

então, definir accountability da forma seguinte: 

O reconhecimento da necessidade de o Estado exercer o poder 
político mediante uma ação combinada com a sociedade civil remete 
ao elo de ligação entre ambos, qual seja, a accountability, a 
obrigação de prestar contas e assumir responsabilidades perante os 
cidadãos imposta àqueles que detêm o poder de Estado. O prestar 
contas, porém, deriva de explicações construídas – accounts – cujo 
significado deve ser entendido e aceito por todas as partes 
envolvidas para que se possa planejar e avaliar a ação coletiva. 
(LEVY apud PEREIRA, 2003, p. 18) 

  

 Para finalizar a explanação sobre os modelos de reforma gerencial adotados pela 

Inglaterra, repita-se, que além de um dos países pioneiros nesse intento, teve suas 
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experiências servindo de inspiração para várias outras reformas administrativas pelo mundo, 

inclusive a do Brasil, traze-se à baila as palavras de Abrucio: 

Embora faça fortes críticas ao modelo gerencial puro e ao 
consumerism, o fato é que o Public Service Orientation (PSO) não 
joga fora as idéias desenvolvidas no seio do Public Management. 
Afinal, as discussões sobre eficiência, qualidade, avaliação de 
desempenho, flexibilidade gerencial, planejamento estratégico, entre 
as principais, não são negadas, mas há a tentativa de aperfeiçoá-las 
dentro de um contexto em que o referencial da esfera pública é o 
mais importante. (ABRUCIO, 1997, p. 28) 

    

Não obstante, como já afirmado neste trabalho, os processos de reforma administrativa 

não ocorreram ao mesmo tempo no mundo, a América Latina, por exemplo, partiu para 

repensar os seus modelos de gestão com uma década de atraso, somente a partir dos anos 

1990. A década de 1980 ficou caracterizada por uma forte crise fiscal e altas taxas de inflação. 

Além disso, os países latino-americanos tinham realidades bastante distintas dos países 

desenvolvidos que vinham experimentando a reforma do Estado, em quase sua totalidade 

tratam-se de países em desenvolvimento, e a respeito disso documento do CLAD assevera: 

No processo de reconstrução do Estado latino-americano, o maior 
desafio é compatibilizar as tendências mundiais de mudança com as 
especificidades da região. No que se refere às mudanças estruturais 
com impacto mundial, a América Latina tem que, primeiramente, 
preparar-se para enfrentar a competição econômica internacional 
trazida pela globalização. Nesse caso, o Estado deve alterar suas 
antigas políticas protecionistas, substituindo-as por medidas que 
induzam as empresas a serem mais competitivas no novo ambiente 
econômico mundial. Para atingir esta meta, é preciso ter um sólido 
projeto para o setor de comércio exterior, visando aumentar a 
participação dos países no fluxo de comércio mundial; além disso, os 
recursos públicos e privados devem ser canalizados estrategicamente 
para programas nas áreas de educação, ciência e tecnologia.  
(CLAD, 1999, p. 122) 

  

Ou seja, diferentemente dos países desenvolvidos, as reformas pensadas pelos latino-

americanos devem dar ao Estado a capacidade de estimular o desenvolvimento econômico, 

garantindo condições favoráveis à competitividade mundial e ao investimento de capital 

privado seja nacional ou internacional, mas não como produtor e sim como regulador. 

Destaque-se o que assegura o mesmo documento do CLAD:  

Ressalte-se que o Estado também deve atuar para que os novos 
ciclos de desenvolvimento e a elevação da produtividade sejam 
virtuosos no que se refere ao uso dos recursos naturais, ao 
incremento da base tecnológica e à distribuição de renda, saindo 
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assim do círculo vicioso do crescimento empobrecedor que 
caracterizou a América Latina no passado. (CLAD, 1999, p. 123)  

 

Na área social a saída é reforçar o papel do Estado de formulador e financiador das 

políticas públicas, atraindo para o debate a comunidade, as empresas e o terceiro setor para 

compartilharem com o ele a responsabilidade pela execução dos serviços postos à disposição 

da sociedade, sobretudo os de educação básica e saúde. No entanto, no caso latino-americano, 

é salutar manter a possibilidade de participação direta do Estado para aqueles casos onde a 

simbiose entre ele e a sociedade não for suficiente para produzir a contento bens e serviços 

públicos. Assim garantido a uniformidade e continuidade da execução das políticas públicas. 

Outra característica da região para que processos de reforma gerencial do Estado se 

efetivem é a necessidade de se consolidar o regime democrático, retomar o desenvolvimento 

econômico e o combate a desigualdade social. No que diz respeito à consolidação da 

democracia, o CLAD afirma: 

O fato é que a política latino-americana ainda é marcada por uma 
mistura de partidos fracos, clientelismo, corporativismo e lideranças 
personalistas. Porém as lições a respeito do significado nefasto dos 
regimes ditatoriais nas nações latino-americanas reforçam a idéia de 
que não basta a aprovação de reformas do Estado; é preciso realizá-
las sob o contexto democrático, aperfeiçoando ou criando novas 
instituições políticas. (CLAD, 1999, p. 124) 

 

Ferreira também comenta: 

Durante muito tempo, a crise do Estado na América Latina e, em 
particular, no Brasil se caracterizou, fundamentalmente, por uma 
crise de governabilidade, dado que os processos de escolha e seleção 
dos governantes careciam de legitimidade, por seu caráter nem 
sempre democrático de implementação. Nesse contexto, a questão 
central colocada era a da inviabilidade de proceder às reformas 
estruturais por falta de credibilidade e, por conseguinte, de 
comprometimento da sociedade com o conjunto de mudanças a 
implementar. (FERREIRA, 1996, p. 5) 
 

É verdade que os processos de democratização não alcançaram ainda sua plenitude na 

América-Latina, existindo autores que denominam de semi-democracia os regimes de alguns 

países da região1, e com relação ao Brasil, especificamente, Zaverucha (2000) afirma tratar-se 

de uma frágil democracia. Não obstante isso, muito se evoluiu nos últimos anos com relação 

                                                           
1 Para aprofundamento do tema ler MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel; PEREZ-LINAN, Aníbal. 
Classificando Regimes Políticos na América Latina, 1945-1999. Dados, Rio de Janeiro, vol. 44, n. 4, p.645-687, 
2001.  
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às demandas democráticas. Exemplo disso está estampado no relatório do Banco Mundial de 

1997, onde explicita existirem em torno de 13 (treze) mil governos locais de nossa região 

elegendo os seus dirigentes, em contraposição a menos de 3 (três) mil no final da década de 

1970 (WORLD BANK REPORT apud CLAD, 1999).  

 Com relação aos outros dois aspectos, desenvolvimento econômico e combate às 

desigualdades sociais, o autor traz ao texto entendimento de Londoão: 

Além da redemocratização, a reforma do Estado na América Latina é 
afetada pelas questões do desenvolvimento econômico e da 
desigualdade social. É preciso que o aparelho estatal proporcione 
tanto as condições para o desenvolvimento econômico sustentado, 
como garanta os recursos financeiros e administrativos necessários 
para reduzir a pobreza e as graves desigualdades sociais existentes 
na região. Em relação a este último ponto, basta lembrar que um em 
cada três latino-americanos vive em situação de pobreza, e que em 
15 dos 17 países da América Latina há um nível de desigualdade 
maior do que se poderia esperar, de acordo com o grau de 
desenvolvimento atingido por tais nações (Londoão, 1996, p. 3). 
(CLAD, 1999, p. 124) 

 

Sem solucionar esses desvios característicos da América Latina, os projetos de 

reforma gerencial do Estado tendem a perder a legitimidade social e com isso mais uma vez 

uma oportunidade efetiva de reforma cai em descrédito. O que se vê atualmente é que as 

reformas implementadas conseguiram conter o galope inflacionário com a estabilização da 

economia, mas não foram suficientes ainda para promover o desenvolvimento econômico tão 

necessário ao sucesso de empreitadas como a reforma gerencial do Estado. 

Por fim, não se pode deixar de discorrer minimamente sobre a Nova Gerência Pública, 

muitas vezes confundida com um tipo de reforma administrativa, o que não corresponde à 

realidade, até mesmo por não haver ainda uma uniformização de entendimentos sobre o termo 

nem mesmo no meio acadêmico. Não obstante, pode-se afirmar “[...] que ela tem contribuído 

para a elaboração de uma visão mais econômica e gerencial da administração governamental” 

(LOFFLER e ORMOND, 1999, p. 67). Na verdade a Nova Gerência Pública é um modelo a 

ser perseguido, que, a exemplo da administração pública weberiana, nunca existirá em sua 

plenitude. 

 Em termos gerais, a Nova Gerência Pública se materializa em duas classes de 

conceitos fundamentais. O primeiro diz respeito à nova economia institucional, onde são 

valorizados novos princípios administrativos, tais como, transparência, escolha do usuário, 

contestabilidade, dentre outros. O segundo faz referência à utilização das práticas 

empresariais do setor privado na gestão pública.  
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 Apesar de não se tratar de um tipo de reforma administrativa e de se efetivar de formas 

diferenciadas em cada nação, podemos perceber na Nova Gerência Pública alguns traços 

semelhantes nos países-membro da Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE), conforme nos demonstram Loffler e Ormond: 

• devolver autoridade, outorgar flexibilidade; 
• garantir o desempenho, o controle e a responsabilidade; 
• desenvolver a competência e a escolha; 
• fornecer serviços adequados e agradáveis aos cidadãos; 
• melhorar a gestão dos recursos humanos; 
• explorar a tecnologia da informação; 
• melhorar a qualidade da regulação; 
• fortalecer a funções de governo no centro. (LOFFLER e 

ORMOND, 1999, p. 71) 
 

 Uma das características mais marcantes, ou pelo menos mais difundida, da Nova 

Gerência Pública é a utilização de mecanismos tipo mercado para estimular a competição no 

setor público e conseqüentemente oferecer melhores serviços aos cidadãos. Três categorias 

podem ser apresentadas: contratação externa, cobrança do usuário e vouchers. 

 A contratação externa é a substituição da produção interna no setor público pela 

contratação no mercado, o que, segundo estudos internacionais, pode acarretar uma poupança 

de até 20%, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado, existindo, porém, certa 

convergência nos tipos de serviços que podem ser contratados externamente, tais como, 

manutenção e limpeza, fornecimento de alimentos e materiais gráficos.  

 A outra forma trata-se da cobrança ao usuário do serviço prestado, com o objetivo não 

só de financiar o serviço público, mas de torná-lo mais eficaz e eficiente. Não obstante, em 

países como o Brasil, onde o nível de renda é baixo e a carga tributária alta, a taxação dos 

serviços públicos terá sérias dificuldades de implementação, podendo, inclusive, não atender à 

parcela significativa da população. 

 Os vouchers são uma autorização a determinada pessoa para receber um serviço 

específico, podendo escolher dentre vários fornecedores, e também têm o mesmo propósito de 

estimular a concorrência entre esses fornecedores, visando à melhoria dos serviços públicos.     

 A utilização de mecanismos tipo mercado, defendida pelos mais liberais ou 

neoliberais, prevê naturalmente um enxugamento do tamanho do Estado. Porém, mais 

preocupante do que a discussão entre Estado mínimo ou máximo, está a adaptação desses 

conceitos à realidade do país que pretende adotá-los, pois a pura e simples implementação de 

muitos desses pressupostos pode trazer problemas maiores do que os que se pretendia 

solucionar.  Nesse contexto, Loffler e Ormond afirmam: 
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No presente período de intensas mudanças e turbulência potencial, 
cada país terá que se perguntar quais são os desafios em relação ao 
seu próprio bom governo. A nova gerência pública pode ser utilizada 
como veículo para aproximar-se de algumas das respostas e para 
acessar outros problemas que exigem ser enfrentados. (LOFFLER e 
ORMOND, 1999, p. 88) 

 

 No caso brasileiro, que será visto em mais detalhes no tópico seguinte deste estudo, 

alguns traços da Nova Gerência Pública são percebidos após a reforma administrativa do 

Governo Federal de 1995, apoiada principalmente na transformação do Estado burocrático em 

regulador. Não obstante, como bem afirma Abranches (1999, p. 21): “[...] não tem ainda uma 

concepção explícita da natureza operacional do novo Estado, nem de que modo de regulação 

deverá caracterizá-lo e de como essa regulação deveria ser exercida”. 

Na busca dessa nova estrutura adota-se a administração pública gerencial, 

implantando-se alguns pressupostos que deram certo em governos estrangeiros, muitas vezes 

sem a devida adaptação à realidade brasileira. No entanto, de toda sorte, com a adoção desse 

modelo começa-se a focar maior atenção ao cidadão, não só com a busca da eficiência no 

setor público, mas também com a melhoria e a eficácia do próprio atendimento ao cidadão-

usuário, tentando fortalecer, além disso, a participação popular e o controle social da gestão.   

 

 

1.2 HISTÓRICO DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO 
 

Para os objetivos desta pesquisa é de bom alvitre oferecer uma síntese da historia da 

reforma administrativa do Estado brasileiro, entendo-a como um movimento que propiciou e 

estimulou vários setores da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal à 

adoção de inúmeras mudanças nos seus modelos de gestão, sobretudo no que diz respeito ao 

novo paradigma de foco no cidadão, em contraponto ao serviço público excessivamente 

burocrático, ensimesmado e distante dos anseios da sociedade, uma verdadeira “torre de 

marfim”2. A respeito, Tohá e Solari comentam: 

Este conjunto de idéias foi difundido em vários países de todos os 
continentes, e tem sido aplicado não somente no âmbito restrito dos 
governos centrais e seus serviços, mas igualmente nos governos 
subnacionais e nos municípios. No âmbito dos poderes Judiciário e 

                                                           
2 Expressão utilizada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Conselheiro Romeu da 
Fonte, no 1º Seminário de Cooperação Técnica entre o TCE-PE e o Tribunal Administrativo de Moçambique, 
realizado em agosto de 2006 na cidade de Maputo em Moçambique, fazendo uma alusão metafórica de que 
ambos os tribunais não devem se isolar da sociedade, mas sim servi-la. Disponível em: 
<http://www.sislog.com/ta/article.php3?id_article=25>. Acesso em: 24 jan. 2007. 
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Legislativo, por sua vez, foram desenvolvidas concepções análogas, 
adaptadas à especificidade de cada um. (TOHÁ e SOLARI, 1997, p. 
85) 
 

A primeira experiência concreta de reforma administrativa operada no Estado 

brasileiro foi a adoção do modelo weberiano, ou seja, a administração pública burocrática, 

surgida no Brasil a partir da década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, para trazer mais 

racionalidade e profissionalismo ao setor público, intentos não alcançados plenamente em 

decorrência da manutenção do patrimonialismo e do clientelismo, veja-se o que afirma artigo 

do CLAD:  

Esses espaços de administração pública burocrática conviveram com 
a persistência do patrimonialismo em vários setores e com o 
preenchimento dos cargos do alto escalão por meio de práticas 
clientelistas, aspecto que por muitas vezes inviabilizou a 
profissionalização da alta administração. (CLAD, 1999, p. 126) 
  

Nesse período, dois graduados burocratas do governo brasileiro, Maurício Nabuco e 

Luis Simões Lopes, pensaram em três diretrizes básicas para a implementação da reforma, 

detalhadas em artigo de Ferreira: 

L. MARTINS (1995) analisa esse período, comentando as três 
diretrizes propostas por Maurício Nabuco, importante diplomata 
brasileiro, encarregado de estudar o assunto, junto com Luis Simões 
Lopes: definição de critérios profissionais para ingresso no serviço 
público, desenvolvimento de carreiras e estabelecimento de regras de 
promoção baseadas no mérito. (FERREIRA, 1996, p. 17) 

 

Vê-se, de início, uma preocupação central com a profissionalização do serviço 

público, as três diretrizes propostas dizem respeito ao tema. Nesse momento de reestruturação 

do aparelho do Estado cria-se o Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), 

mais precisamente em 1936, com a função de “[...] implementar essas diretrizes, de 

supervisionar a administração pública e de formar os administradores públicos do primeiro 

escalão, além de fixar o orçamento nacional” (FERREIRA, 1996, p. 17). 

O DASP conseguiu, em parte, atingir os objetivos para que fora criado, pois os altos 

burocratas seguiram as diretrizes do departamento e tornaram o Brasil à época a melhor 

burocracia estatal da América Latina nesse nível hierárquico. Não obstante, os setores dos 

escalões inferiores foram relegados ao recrutamento clientelista e à manipulação populista dos 

recursos públicos (MARTINS apud FERREIRA, 1996, p. 17). O DASP, com o tempo, firma-

se como superinstituição, mas defendendo princípios de centralização e hierarquização do 



 

 

32 

 
 

serviço público brasileiro. A respeito disso, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado aponta: 

No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o DASP 
representou a tentativa de formação da burocracia nos moldes 
weberianos, baseada no princípio do mérito profissional. Entretanto, 
embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, 
tais como o instituto do concurso público e do treinamento, não se 
chegou a adotar consistentemente uma política de recursos humanos 
que respondesse às necessidades do Estado. O patrimonialismo 
(contra o qual a administração pública burocrática se instalara), 
embora em processo de transformação, mantinha ainda sua própria 
força no quadro político brasileiro. O coronelismo dava lugar ao 
clientelismo e ao fisiologismo. (BRASIL, 1995, p. 11) 
 

No entanto, após a década de 1930 houve algumas tentativas de reforma para corrigir 

esses desvios, na maioria das vezes por meio da criação e extinção de órgãos ou pela 

instituição de organismos paralelos para abrandar a inflexibilidade da burocracia do serviço 

público brasileiro. A mais exitosa delas ocorreu em 1967 com a edição do Decreto-Lei nº. 

200, “[...] um marco na tentativa da superação da rigidez burocrática, podendo ser 

considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil” (BRASIL, 

1995, p. 11).  

As principais características trazidas por esse decreto foram a descentralização 

funcional, intentada por meio da transferência de atividades para a chamada administração 

indireta (autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas) e a 

implementação de alguns princípios de racionalidade administrativa, sobretudo instituindo-se 

o planejamento e o orçamento. Ou seja, a estratégia era robustecer a administração indireta 

para tentar flexibilizar a administração estatal. Com relação a este decreto-lei, Ferreira 

comenta:  

O referido instrumento legal, que continha aspirações 
descentralizadoras bastante significativas, preconizava o 
fortalecimento da administração indireta por intermédio da 
descentralização e da autonomia das autarquias, fundações e 
empresas estatais, como forma de agilizar a atuação do Estado. 
(FERREIRA, 1996, p. 17-18) 

 

Entretanto: 

[...] as reformas operadas pelo Decreto-Lei nº. 200/67 não 
desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática 
central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e 
competência na administração indireta e formas arcaicas e 
ineficientes no plano da administração direta ou central. O núcleo 
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burocrático foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através de 
uma estratégia oportunista do regime militar, que não desenvolveu 
carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao 
invés, contratar os escalões superiores da administração através das 
empresas estatais. (BRASIL, 1995, p. 11) 
 

Outro marco na trajetória de reformas empreendidas no setor público brasileiro foi a 

Constituição de 1988, que apesar de avançar no quesito cidadania, é por isso chamada de 

“Constituição Cidadã”, no intuito de combater o clientelismo e na tentativa de instaurar ou 

restaurar a administração pública burocrática trouxe um verdadeiro retrocesso ao caminho 

trilhado rumo à reforma gerencial. Criou vários privilégios, tais como estabilidade financeira 

para todas as carreiras, aposentadoria integral, regime jurídico único, trazendo consigo o 

engessamento da máquina estatal e a conseqüente rigidez burocrática e ineficiência do serviço 

público. Ferreira comenta:  

Tanto assim que, em 1988, quando da promulgação da nova 
Constituição brasileira, que, sem dúvida, representou um avanço 
significativo no campo da participação popular e incorporação do 
valor da cidadania, houve um importante retrocesso no capítulo da 
administração pública, [...] (FERREIRA, 1996, p. 18) 

 

O Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado em 1995, Bresser-Pereira, 

acrescenta: 

O retrocesso da administração pública para um sistema burocrático 
clássico, em um país cujo Estado enfrentava uma profunda crise, 
mas cuja administração havia sido capaz, nos 20 anos anteriores, de 
adotar uma estratégia gerencial pioneira e relativamente bem-
sucedida para promover o crescimento econômico, envolveu 
enormes prejuízos: aumento insustentável das despesas com pessoal, 
deterioração dos serviços públicos e desmoralização dos servidores. 
Em vez de corrigir as distorções estatizantes e protecionistas da 
estratégia de crescimento anterior — um movimento que só 
começaria no início dos anos 90 — nos primeiros cinco anos do 
novo regime democrático, misturaram-se a reburocratização e a 
busca de privilégios, com terríveis conseqüências para o prestígio de 
um serviço público que, até então, servira o país com competência e 
espírito público. (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 13-14) 

 

Por fim, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE) 

complementa: 

Afinal, geraram-se dois resultados: de um lado, o abandono do 
caminho rumo a uma administração pública gerencial e a 
reafirmação dos ideais da administração pública burocrática clássica; 
de outro lado, dada a ingerência patrimonialista no processo, a 
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instituição de uma série de privilégios, que não se coadunam com a 
própria administração pública burocrática. (BRASIL, 1995, p. 12) 

 

Não obstante isso, a partir da década de 1980 alguns países da Organização para a 

Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), especialmente, a Inglaterra, começam 

a implementar a reforma gerencial do Estado. Na década seguinte, 1990, começa a ser 

cogitada efetivamente no Brasil quando se percebe que a crise fiscal do Estado está 

intimamente relacionada com a ineficiência da administração burocrática. Um dos 

idealizadores e grande defensor da reforma gerencial no Brasil foi o já citado Ministro, Luiz 

Carlos Bresser-Pereira, que delineou os princípios básicos da reforma, em consonância com a 

nova administração pública3, no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e na 

emenda constitucional, posteriormente designada de reforma administrativa. Ele mesmo 

afirma: 

No lugar da velha administração pública burocrática emergiu uma 
nova forma de administração — a administração pública gerencial 
—, que tomou emprestado do setor privado os imensos avanços 
práticos e teóricos ocorridos no Século XX na administração das 
empresas, sem, contudo, perder sua característica específica: a de ser 
uma administração que não está orientada para o lucro, mas para o 
atendimento do interesse público. (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 
11) 

   

Esta reforma foi tratada como prioritária pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 

iniciado em 1995, que logo no início de sua gestão demonstra essa importância da 

reestruturação da maquina estatal quando transforma a então Secretaria de Administração 

Federal em um novo ministério, que além das funções básicas da secretaria assume a 

responsabilidade pela reforma do aparelho do Estado brasileiro, denominado de Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE). Paralelamente instala-se também a 

Câmara da Reforma do Estado, instância interministerial deliberativa, bem como um 

Conselho da Reforma do Estado, composto por representantes da sociedade, com a finalidade 

de assessorar a referida Câmara. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado previa: 

Dada a crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do 
Estado mínimo, é necessário reconstruir o Estado, de forma que ele 
não apenas garanta a propriedade e os contratos, mas também exerça 
seu papel complementar ao mercado na coordenação da economia e 
na busca da redução das desigualdades sociais. 

                                                           
3 Para aprofundamento do assunto ver FERLIE, E. et al. A Nova Administração Pública em ação. Brasília: 
Enap-UNB, 1999. 
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Reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização e o 
pessoal do Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema 
institucional-legal, de forma a permitir que o mesmo tenha uma 
relação harmoniosa e positiva com a sociedade civil. (BRASIL, 
1995, p. 25) 
 

 O referido plano também estampa os objetivos globais da reforma, são eles: 

• Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, 
voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos 
cidadãos; 

• Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, 
reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a 
propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e 
serviços para o mercado para a iniciativa privada; 

• Transferir da União para os estados e municípios as ações de 
caráter local: só em casos de emergência cabe a ação direta da 
União; 

• Transferir parcialmente da União para os estados as ações de 
caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria entre 
os estados e a União. (BRASIL, 1995, p. 25) 

 

Os princípios básicos norteadores da reforma gerencial são a eficiência e a qualidade 

da prestação dos serviços públicos em benefício do cidadão. Além disso, o Plano Diretor 

previa mudanças em três planos: o institucional, alcançado com aprovação da emenda 

constitucional denominada de reforma administrativa; o cultural, que se traduz na mudança da 

cultura da administração pública burocrática para a gerencial, também razoavelmente 

atingido; e o da gestão, em plena atuação, pois esse por natureza exige uma lenta 

implementação, apesar de várias modificações já observadas nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. 

Nos termos do proposto no Plano Diretor, as principais ferramentas para se alcançar 

essa eficiência e qualidade são:  

a) a separação entre as atividades exclusivas de Estado e os serviços sociais e 

científicos, que devem ser transferidos para entidades públicas não-estatais, as chamadas 

organizações sociais, e, ainda, a produção de bens e serviços para o mercado por meio das 

privatizações;  

b) o fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, que deve ser exercido por 

políticos e servidores de carreira, deixando os demais serviços para ser objeto de contratação 

externa;  
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c) a criação de agências executivas e reguladoras, geridas por meio de contratos de 

gestão, que prevêem o monitoramento de suas atuações por indicadores de desempenho;  

d) foco no cidadão.  

Assim sendo, revisa-se a literatura sobre reforma do Estado em outros países e no 

Brasil, percebendo-a como um movimento que força outras esferas de governo, como o 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a adotar várias mudanças intrinsecamente 

relacionadas à reforma gerencial, obviamente, adaptadas à realidade de cada órgão. No 

próximo capítulo explana-se sobre o processo de modernização do TCE-PE, calcado nessa 

visão reformista, sobretudo no que diz respeito ao foco no cidadão por meio da aproximação 

com a sociedade, estuda-se também, como resultado natural desse processo, a criação do 

PDG, dissecando-o em seus objetivos, conteúdos e funcionamento.   
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CAPÍTULO 2 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

 

2.1 A MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO  

 

 O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), criado em 12 de dezembro 

de 1967, por meio da Lei Estadual nº. 6.078, é um órgão constitucional responsável pela 

fiscalização da aplicação dos recursos públicos no Estado de Pernambuco nos âmbitos 

estadual e municipal. Possui sete membros denominados Conselheiros, escolhidos mediante 

critérios estabelecidos nas constituições federal e estadual, que atuam como julgadores nos 

processos de prestação de contas de todos aqueles que gerenciam recursos públicos. Os 

Tribunais de Contas têm suas funções especificamente estabelecidas na Constituição Federal 

de 1988, senão veja-se: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 
público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, 
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de 
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos 
termos do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 
União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
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VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, 
por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas 
comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 
inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que 
couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete 
conselheiros. (BRASIL, 1988, p. 67 e 70, grifo do autor)  

 

 Em que pese o texto constitucional afirmar que “O controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas [...]” (BRASIL, 1988, 

p. 67, grifo do autor), os Tribunais de Contas não fazem parte do poder legislativo, tratam-se 

de Tribunais da esfera administrativa, sem vinculação ou subordinação a nenhum dos três 

poderes constituídos, são órgãos autônomos com funções e competências estabelecidas na 

própria Constituição Federal.  

Para realizar a contento todas as suas funções, o TCE-PE possui, além dos sete 

membros julgadores, um quadro de serviços auxiliares, composto por técnicos selecionados 

mediante concurso público para procederem à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do governo do Estado e dos municípios de Pernambuco quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas 

(PERNMABUCO, 2003a). E para dar suporte a toda estrutura de fiscalização, os técnicos do 

quadro do tribunal também são responsáveis pela gestão administrativa e financeira do órgão. 
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 A cada biênio, conforme previsto pela Lei Orgânica4 do TCE-PE, um dos sete 

conselheiros é eleito Presidente do órgão e escolhe dentre servidores do quadro de serviços 

auxiliares toda a sua equipe gerencial para conduzir tanto a área fim de atuação do tribunal 

como a de apoio administrativo. A sua estrutura organizacional foi redefinida por meio da Lei 

Estadual nº. 12.594, de 3 de junho de 2004 (PERNAMBUCO, 2004), que pode ser 

minimamente entendida pela análise de seu organograma (Anexo A). 

 Todas essas movimentações de modernização da estrutura e da forma de atuação do 

TCE-PE têm tido como principal motivador o entendimento de aproximação com a sociedade 

e foco no cidadão, pois estão estritamente relacionadas com a sua razão de existir, fiscalizar 

para aprimorar a gestão e, conseqüentemente, a prestação dos serviços públicos em favor da 

sociedade pernambucana. Veja-se o que afirmam Tohá e Solari: 

Este se tornou um dos motivos principais para que as instituições 
públicas voltassem sua atenção para além de seus limites. O objetivo 
consiste em evitar que a administração seja um espaço fechado e 
autoreferente, criando-se mecanismos que favoreçam a sensibilidade 
administrativa. Trata-se de conseguir que a administração seja mais 
compreensiva e clara, mais acessível e amigável; enfim, que os 
interesses dos cidadãos estejam diariamente no centro da atuação 
pública. (TOHÁ e SOLARI, 1997, p. 89) 

 

 Inicialmente a ênfase dessa modernização foi dada a questões estruturais, como, por 

exemplo, a construção de uma nova sede com melhores condições de trabalho, a 

descentralização de suas atividades pela instalação de nove regionais espalhadas pela região 

metropolitana e interior do Estado, a atualização de seu parque computacional, a renovação e 

manutenção de sua frota de veículos, dentre outras. 

Há alguns anos a devida atenção à administração dos recursos humanos começa a se 

mostrar como instrumento estratégico para o atingimento de seus objetivos institucionais. O 

TCE-PE começa a se preocupar com a satisfação do cliente interno, não só pela recompensa 

salarial, mas também por meio de políticas de gestão de pessoas que motivem o servidor a 

alcançar os seus objetivos individuais e os da organização, e o aprimoramento da atuação do 

corpo gerencial é uma das ferramentas necessárias para a consecução deste intento. 

Nesse mesmo panorama, o TCE-PE também precisa enfrentar a atualização das 

normas legais, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

amplia as suas competências como órgão de controle externo, e depois da edição da Lei 

Complementar nº. 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que além de criar novos 

                                                           
4 Lei Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alterações da Lei nº. 12.640/2004 e nº. 12.842/2005). 
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fatos a serem fiscalizados pelas Cortes de Contas, limita a despesa com pessoal desse órgão,  

conjuntamente com a da Assembléia Legislativa, a 3% da Receita Corrente Líquida do  

Estado5. 

Ou seja, as suas atribuições institucionais são aumentadas e suas despesas com 

recursos humanos limitadas. Mas para a sociedade o padrão de qualidade dos serviços não 

pode baixar, pelo contrário, se possível, deve melhorar. Para encarar esse paradoxo umas das 

saídas é a otimização dos recursos disponíveis.  

A partir do final da década de 1990, seguindo os parâmetros de reforma gerencial 

existente na gestão pública de inúmeros países, inclusive o Brasil, começa-se a criar políticas 

e condições favoráveis ao aprimoramento da gestão do próprio tribunal, como afirmado, com 

o intuito precípuo de aproximação com a sociedade e foco no cidadão, pois essas são as 

conseqüências naturais de uma melhor prestação de serviços públicos decorrente da atuação 

do TCE-PE. 

Uma das iniciativas de modernização administrativa do TCE-PE foi a criação da 

Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG) em 1998 por meio da Lei 

Estadual nº. 11.566 de 26 de agosto de 1998, que estipula em seu artigo 1º: 

Art. 1º - Fica criada a Escola de Contas Públicas Professor Barreto 
Guimarães, diretamente vinculada à Presidência do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, destinada, precipuamente, a 
promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos 
Membros e servidores do Tribunal de Contas, compreendendo, em 
especial, programas de formação, aperfeiçoamento e de 
especialização, realizados no país e no exterior. (PERNAMBUCO, 
1998) 

 

 Cria-se uma estrutura específica como demonstração de uma preocupação permanente 

com a formação técnica dos membros e servidores do TCE-PE, ou seja, como previsto na já 

comentada reforma gerencial do Estado um enfoque na profissionalização do serviço público. 

Até porque a ECPBG também capacita os quadros de todas as entidades fiscalizadas pelo 

tribunal por meio da contratação de cursos, como previsto no artigo 3º da mesma lei. 

 Em recente Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sobre a 

Escola de Contas, Souto afirma: 

A ECPBG destaca como suas principais funções: promover a 
capacitação e o desenvolvimento profissional dos membros e 

                                                           
5 Receita Corrente Líquida (RCL) é a expressão utilizada pela LRF para identificar o parâmetro a que está 
vinculado o limite para despesa com pessoal. 
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servidores do Tribunal de Contas de Pernambuco; ministrar cursos 
de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de 
treinamento e desenvolvimento técnico nas áreas de atuação do 
TCE/PE. (SOUTO, 2006, p. 52) 

 

 Outra mostra do engajamento com os princípios ditados na reforma gerencial do 

estado foi a criação da Ouvidoria do TCE-PE, por meio da Lei Complementar nº. 0366, de 26 

de novembro de 2001, que em seu art. 97-A diz: 

Art. 97 - A - O Tribunal de Contas manterá uma Ouvidoria com o 
objetivo de receber as sugestões de aprimoramento, reclamações ou 
críticas sobre os serviços prestados, além de receber informações 
relevantes sobre atos de gestão praticados no âmbito da 
Administração Direta e Indireta nas esferas estadual e municipal. 
(PERNAMBUCO, 2001) 

  

 O tribunal, além de receber críticas e sugestões sobre sua própria atuação, cria um 

canal de comunicação com a sociedade onde qualquer cidadão, por acessíveis meios - como 

telefone gratuito, carta-resposta, e-mail e atendimento presencial - pode receber informações 

técnicas sobre atos de gestão, bem como denunciar irregularidades percebidas nas 

administrações municipais ou estadual, colaborando e reforçando, por meio desta forma de 

controle social, a fiscalização exercida pelo TCE-PE. Ou seja, mais uma iniciativa de 

aproximação com a sociedade e de foco no cidadão. Sobre isso, Pereira assegura: 

A iniciativa do TCE-PE foi motivada pela necessidade de criar 
instrumentos que garantam a transparência e a visibilidade de suas 
ações, permitindo aos cidadãos o exercício de seus direitos; pelo 
imperativo de implantar mecanismos que permitam o fácil acesso do 
público as suas atividades e de garantir um canal de comunicação 
através do qual a população possa apresentar informações, 
reclamações ou sugestões para o aprimoramento dos serviços 
públicos e, por fim, pela necessidade de aprimorar a realização dos 
serviços de auditoria. (PEREIRA, 2003, p. 69) 

 

 A elaboração do Planejamento Estratégico do TCE-PE também é um exemplo de 

modernização e profissionalização do serviço público. No segundo semestre de 2003, a 

presidência do Tribunal de Contas decidiu pela implementação de uma gestão estratégica, e 

um dos instrumentos para consecução deste objetivo foi a construção participativa do Plano 

Estratégico do TCE-PE (2004-2008). Alguns dos frutos desta iniciativa foram a criação da 

missão institucional e a visão de futuro do tribunal, são elas:  

                                                           
6 Altera dispositivos da Lei nº. 10.651, de 25 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Lei Orgânica do TCE-PE 
(PERNAMBUCO, 2001) 
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• Missão 
Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar e 
orientar a aplicação dos recursos públicos, estimulando o 
exercício da cidadania. 

• Visão 
Ser reconhecido por sua atuação eficiente, eficaz e efetiva no 
controle e aperfeiçoamento da gestão pública. 
(PERNAMBUCO, 2003b, p. 8-9) 

 
Tohá e Solari (1997) discorrem sobre alguns critérios necessários à modernização do 

aparato estatal por meio da reforma gerencial, todos já amplamente discutidos em capítulo 

específico deste trabalho, e afirmam existir instrumentos imprescindíveis para operacionalizar 

esses critérios, um deles é: 

[...] a redefinição explícita da missão de cada órgão. Para adequar o 
funcionamento do órgão a sua missão, é desenvolvido o 
planejamento estratégico, estabelecem-se objetivos e metas, 
definem-se atividades e programas, clientes e usuários, prioridades e 
prazos. (TOHÁ e SOLARI, 1997, p. 86) 

 

 Dentro desse mesmo panorama de modernização da gestão do TCE-PE, então, surge 

em 2003 o Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG), depois de percebida a deficiência 

existente na capacitação dos seus gestores e com o intuito de desenvolver e aprimorar as 

competências e habilidades gerenciais do quadro de dirigentes do TCE-PE, pois, como bem 

afirma Longo: 

A formação de massa crítica de dirigentes competentes exigirá, a 
implementação de robustos programas de desenvolvimento de 
dirigentes, conjugando diferentes tipos de política de recursos 
humanos que englobem recrutamento, remuneração, carreira, 
avaliação e desenvolvimento. (LONGO, 2003, p. 23) 

 

 Visto o movimento de modernização do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, que por várias ações, estimuladas pelo processo de reforma gerencial 

implementado no Brasil a partir de 1995, prima, especialmente, pelo foco no cidadão e 

aproximação com a sociedade, surge também a preocupação com o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento do quadro gerencial do TCE-PE para a consecução de seus objetivos, por 

isso cria-se o PDG, detalhadamente explicado no próximo tópico deste trabalho. 
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2.2 OBJETIVOS, CONTEÚDOS E O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO TCE-PE 
 

 Para melhor fundamentar este tópico do trabalho, realizou-se uma entrevista semi-

estruturada com a Diretora do Departamento de Recursos Humanos (DRH) à época da criação 

do PDG, Maria Alice Paredes Freire7. 

 Segundo a entrevistada, a idéia de realizar um PDG no tribunal surgiu ainda no 

primeiro ano da gestão do então Presidente do TCE-PE, Conselheiro Roldão Joaquim, em 

2002 para ser efetivamente aplicado no ano seguinte 2003. Edgard Távora (Diretor Geral à 

época) foi o grande idealizador do programa e determinou à diretora do DRH que começasse 

a pesquisar sobre o assunto e a participar de cursos dessa natureza para ter condições de 

coordenar no ano seguinte a realização do primeiro PDG do Tribunal de Contas. Ela 

reconhece que havia uma carência histórica nessa área de capacitação, mas que as suas 

atribuições do cotidiano tomavam muito espaço para se pensar estrategicamente na realização 

de um programa dessa natureza, até o dia em que foi sensibilizada em uma reunião, como 

afirma: 

[...] acho que havia já esse sentimento, essa carência, eu lembro 
muito bem uma, acho que aquilo foi o que mais despertou em mim 
realmente essa necessidade que Edgard demonstrou, tanta coisa para 
a gente fazer e Edgard com esse danado desse programa de 
desenvolvimento gerencial, quando Luciene Cartaxo (Diretora da 
regional de Garanhuns), numa reunião, disse: “Eu fui treinada para 
ser técnica, para ser auditora, mas nunca me treinaram para ser 
chefe”, e aí, naquele momento caiu exatamente a ficha, [...] 
(informação verbal)8  

 

Além disso, existe um antecedente, que foi a consultoria prestada em 2001 ao TCE-PE 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o intuito de conduzir e elaborar um diagnóstico 

institucional para a proposição de um redesenho organizacional. A partir desse trabalho foram 

apontadas dentre outras ações a: “Criação de um Programa de Desenvolvimento Gerencial 

para o quadro técnico” (PERNAMBUCO, 2003c, p. 5).   

Como explica Maria Alice, a intenção de Edgard era de que o PDG entregasse 

algumas ferramentas que facilitassem a atividade de gerente. Coordenação de projetos, por 

exemplo, era um dos objetivos pretendidos pela Administração à época, que os gerentes  

 

                                                           
7 Entrevista concedida ao autor em 15 de janeiro de 2007, nos moldes do roteiro constante do Apêndice A. 
8 Idem. 
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entendessem de detalhes não apenas de pessoas, mas de projetos, custos, dentre outras. No  

entanto, na execução o que mais avançou foi a questão do Modelo de Gestão do TCE-PE.  

Depois de iniciada as atividades para a concepção do PDG, surge a possibilidade de 

pagamento de parte do programa pela Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 

(GTZ), entidade alemã de cooperação técnico-financeira, por meio do programa de 

modernização do TCE de Pernambuco, que pretendia capacitar os quadros do tribunal em três 

áreas distintas: “Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG); Capacitação em 

Desenvolvimento Organizacional Participativo (DOP) e Capacitação para a Avaliação do 

Desempenho Funcional (AD)” (PERNAMBUCO , 2003c, p. 3). O projeto enviado à GTZ já 

previa os objetivos do PDG: 

O Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) do TCE tem 
como finalidade despertar no indivíduo atributos que lhe permitam 
perceber seu potencial de gerenciamento e liderança, tanto sob uma 
perspectiva pessoal, como organizacional, bem como, a aquisição de 
conhecimentos e habilidades na aplicação das tecnologias de gestão. 
A concepção do programa, realizada por parte da direção do TCE, 
teve como diretriz a observância dos valores e cultura presentes  
atualmente na Instituição, de forma a que ao seu término obtenha-se 
um modelo de gestão adequado às peculiaridades da instituição. 
(PERNAMBUCO, 2003c, p. 8-9) 
 

Este mesmo projeto previa também uma cadeia de conseqüências, conforme ilustrada 

abaixo: 

 

Figura 1 – Cadeia de eventos do Projeto de Modernização do TCE-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pernambuco (2003c, p.7) 
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Outro documento que também faz referências aos objetivos do PDG é o termo de 

referência da Proposta de formação de gestores do Tribunal de Contas de Pernambuco, que 

diz: 

A finalidade deste programa é despertar no indivíduo importantes 
atributos de personalidade que permitirão a cada pessoa perceber seu 
potencial de gerenciamento e liderança, tanto sob uma micro-
perspectiva (nível pessoal), como sob uma macro-perspectiva (nível 
organizacional), tornando viável a aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos. (PERNAMBUCO, 2003d, p. 1)   

 

 Este mesmo termo de referência aponta os resultados esperados com a realização do 

Programa de Desenvolvimento Gerencial do TCE-PE, são eles: 

• Ampliação da formação gerencial quanto à capacidade para 
analisar e compreender a dinâmica da ação do gerente e do seu 
contexto; 

• Melhor compreensão dos conflitos inerentes à função gerencial e 
uma maior capacidade de lidar com esses conflitos; 

• Ampliação de conhecimentos e práticas gerenciais sistematizadas e 
em dia com a modernidade; 

• Desenvolvimento de uma postura estratégica na prática do trabalho 
gerencial; 

• Melhorias no modelo de gestão do TCE. (PERNAMBUCO, 2003d, 
p. 1)   

 

Como também se esperava que durante o curso os participantes apresentassem 

determinados produtos: 

• Conhecimento de teorias e ferramentas administrativas; 
• Proposta/análise dos princípios e diretrizes da organização; 
• Construção de Acordos para o desempenho da ação gerencial na 

Instituição.  
• Diário pessoal de liderança, o qual ajudará a integrar materiais do 

programa com experiências da vida real; 
• Projeto individual de aperfeiçoamento gerencial: diagnóstico das 

situações e reações correspondentes, prioridades a serem 
trabalhadas e acompanhamento; (PERNAMBUCO, 2003d, p. 1)   

 
O projeto de modernização citado também determinava as diretrizes metodológicas do 

PDG, são elas: 

• Estrutura em 7 módulos de 24 horas, cada, perfazendo um total de 
168 horas de treinamento; 

• Duas turmas de 40 participantes, cada; 
• Metodologia Construtivista e participativa: parte do nível de 

conhecimento da turma; 
• Duplo enfoque: conceitual e operativo; 
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• Voltada para a aplicação prática: princípios, diretrizes e 
compromissos;  

• Dinâmica/lúdica: textos, filmes, depoimentos, jogos, músicas, 
avaliações, dinâmicas, apresentações e palestras; 

• Ênfase para discussão/reflexão; 
• Textos para leitura prévia. (PERNAMBUCO, 2003c, p. 9) 

 

Determinados os objetivos do programa e suas diretrizes metodológicas, contrata-se a 

consultoria responsável pela sua execução, o Instituto de Tecnologia em Gestão (INTG). No 

primeiro ano 2003 a estrutura foi pensada para que o INTG conduzisse a maioria dos módulos 

e coordenasse os demais, que teriam a inserção de outras consultorias com determinadas 

especialidades, como foi o caso, por exemplo, da Qualiti, que ficou responsável pelo módulo 

de gerenciamento de projetos. 

No entanto, o insucesso dessas inserções, como a da Qualiti, e o entendimento de que 

uma única consultoria traria mais consistência e um padrão já aprovado de desenvolvimento 

gerencial levou a Administração do TCE-PE a contratar apenas o INTG para conduzir todo o 

PDG de 2004. A própria Diretora do DRH à época confirma, em sua entrevista, o insucesso 

das outras consultorias: 

Então, ele (Edgard) queria que o foco fosse esse, e que a gente 
atuasse na parte teórica e na parte prática, terminou acontecendo que 
a parte de custos, gerenciamento de projetos, ficou muito mal 
utilizado no curso, não conseguiu avançar muito. (informação 
verbal)9 

 

Então, inicia-se o PDG em junho de 2003, com a participação de 37 gerentes10, 

condução do INTG, previsão de sete módulos de dois dias e meio cada (24 horas-aula), 

incluindo o sábado, fora da cidade do Recife, espaçados propositadamente de 

aproximadamente um mês, para que os participantes tanto possam aplicar algum aprendizado 

na prática gerencial do Tribunal como para que casos do cotidiano gerencial do órgão 

pudessem ser trazidos para discussão em grupo e até utilizados, se fosse o caso, em 

dramatizações, que era uma das técnicas de aprendizagem utilizadas pelo INTG. 

A respeito desse formato de dois dias e meio, incluindo o sábado e fora da cidade do 

Recife, Maria Alice, em sua entrevista, explica a estratégia: 

[...] a questão de dois dias e meio, a gente tinha muito a idéia 
naquela época, por que dois dias e meio? E por que pegando o 
sábado? Porque a gente via que era um curso assim, caro, muito 

                                                           
9 Idem. 
10 Vide lista de participantes do PDG 2003 no Apêndice D. 
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caro, que iria trazer uma contribuição para a empresa e para as 
pessoas, então, aquela competência a ser agregada, ela saindo da 
empresa, voltando em seguida, etc., ela iria, então, a gente achava 
que para pegar também um pouco a contribuição das pessoas que 
iam ter a oportunidade de participar daquele programa, a gente 
achava que era uma coisa positiva, então, era nesse sentido de uma 
visão assim, mais de que precisava também de um investimento do 
servidor, só devia fazer quem quisesse realmente investir, era um 
pouco nesse sentido. (informação verbal)11 

 

O curso previa a inserção de uma palestra, de um filme do circuito comercial e de uma 

chamada atividade complementar, todos com o intuito de sensibilizar, na medida do possível, 

os participantes sobre a teoria tratada em cada módulo. No primeiro módulo os temas eram: 

Enquadramento do Programa; Ação Gerencial Competitiva; e Desafios Gerenciais, a palestra 

foi: “Desafio do Gestor Público”, proferido por Antônio Guinho, Diretor de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) à época, o filme escolhido foi The 

Doctor e a atividade complementar à noite foi uma banda tocando músicas pré-selecionadas 

pela coordenação do PDG para estimular os participantes a refletir sobre suas letras12 (INTG, 

2003a).  Veja-se o comentário de Maria Alice em sua entrevista sobre essas atividades: 

Já, a intenção era que aquilo sensibilizasse as pessoas para o uso da 
teoria, porque a gente queria que as pessoas tivessem também 
discutindo sobre situações práticas. Talvez, como Cármen (instrutora 
do INTG) tinha muita resistência a isso, ela era contrária a essa idéia, 
então, ela tinha muito receio de entrar no dia seguinte na análise do 
que tinha sido feito na noite anterior, isso eu acho que pode ter 
dificultado o aproveitamento desses momentos. (informação 
verbal)13 

 

Em que pese a dificuldade apontada por Maria Alice sobre a resistência da instrutora 

do INTG, a avaliação dessas atividades foi realizada no capítulo 4 (quatro) deste trabalho, 

onde foram dissecados os dados da pesquisa por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 

2004). 

Outra característica do programa era possuir uma memória de cada módulo14, sob a 

responsabilidade do INTG, onde constavam resumos dos trabalhos desenvolvidos em sala e 

avaliação imediata do curso (executada logo após a aula), realizada pelos participantes,  

                                                           
11 Entrevista concedida ao autor em 15 de janeiro de 2007, nos moldes do roteiro constante do Apêndice A. 
12 Essas atividades e as propriamente pedagógicas podem ser minimamente observadas nos registros fotográficos 
constantes do Anexo C. 
13 Entrevista concedida ao autor em 15 de janeiro de 2007, nos moldes do roteiro constante do Apêndice A. 
14 Para um melhor entendimento do leitor, consta do Anexo B uma exemplo de memória, especificamente a do 
Módulo 1 do PDG de 2004. 
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contendo três categorias: “destaques positivos, pontos a melhorar e comentários e sugestões”  

(INTG, 2003a, p. 21-22). Essa memória era distribuída com os próprios participantes no início 

do módulo seguinte. Porém, a coordenação do PDG e os instrutores do INTG, previamente, já 

discutiam as críticas e sugestões ali apontadas para possíveis correções. Traz-se ao texto a 

transcrição do destaque positivo mais comentado no primeiro módulo de 2004: 

Integração, Comprometimento, Motivação e Participação do Grupo 
(28) 

• Integração do grupo (10) 
• Participação (3) 
• Interação de todos (2) 
• Motivação do grupo (2) 
• Interesse do grupo (2) 
• Sinergia e socialização 
• Busca do consenso 
• Comprometimento do grupo 
• Estímulo do grupo para assumir os desafios e 

comprometimentos 
• Grupo 
• Identidade de interesses 
• Interesse dos participantes 
• Objetividade do grupo 
• Discussões boas 
• Cumprimento dos acordos (INTG, 2004a, p. 15) 

 
Por conta dos ajustes, já comentados, entre a realização da primeira turma do PDG e a 

segunda, pequenas modificações são observadas nos seus conteúdos programáticos. Abaixo, 

detalhadamente, conteúdo do PDG 2003 (PERNAMBUCO, 2003c): 

Módulo 1 – Ação Gerencial Competitiva e Desafios da Ação Gerencial  

a) Caracterização da identidade do gestor TCE. 

b) Desafios da ação gerencial no TCE. 

c) Mapeamentos das competências a serem desenvolvidas. 

d) O PDG como ferramenta estratégica: programação prevista. 

e) Compromissos do grupo em relação ao PDG. 

 

Módulo 2 – Um Modelo de Ação Gerencial 

a) Modelo Básico de Ação Gerencial: o que distingue e diferencia um gestor. 

b) Os espaços de atuação gerencial. 

c) As especializações do gestor. 

d) Os principais papéis exercidos na ação gerencial. 
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e) Propostas de mudança da ação gerencial no TCE. 

 

Módulo 3 – Gerenciamento de Projetos (Módulo conduzido pela Qualiti). 

a) Condicionantes da gestão de projetos. 

b) Variáveis críticas da gestão de projetos. 

c) Habilidades do gestor de projetos. 

d) Critérios de sucesso na gestão de projetos. 

 

Módulo 4 – Liderança e Gerenciamento de Equipes (Módulo conduzido por 

Valença e Associados) 

a) A condução da teoria neste módulo se deu por meio da aplicação prévia e análise 

posterior da ferramenta de diagnóstico de perfil gerencial Symlog
15. 

 

Módulo 5 – Gestão por Acordos e Comunicação Interna 

a) Gerenciando por Acordos: Por que e para que/Papel do Gerente/Processo 

Básico/Exigências/Ganhos. 

b) Gestão por Acordos no TCE. 

c) Comunicação Interna: comunicação no dia-a-dia; dinâmica e circuito básico da 

comunicação; premissas e conteúdos; eixos e condicionantes. 

d) Analisando a Comunicação Interna no TCE. 

e) Gerente como agente de comunicação: funções, marcas de qualidade; administração 

das barreiras e superação de armadilhas; cuidados e “regras de ouro”. 

f) Gerente como agente de comunicação: variáveis críticas e padrões de qualidade; 

porque falar é melhor que calar. 

 

Módulo 6 – Valores da Gestão no TCE 

a) O papel dos valores num processo de gestão. 

b) Articulação ente valores e gestão estratégica. 

c) Contextualização dos valores escolhidos para a gestão do TCE. 

d) Reflexão sobre as opções de práticas de gestão como recurso para consolidar 

valores. 

                                                           
15 “Symlog visa avaliar as relações de trabalho e fornecer um diagnóstico sobre o perfil ideal da liderança na 
empresa e dos membros da equipe, recomendando a melhor forma de lidar com os conflitos e impasses”. 
Disponível em <http://www.cin.ufpe.br/mirante/noticiario/softwareSymlog.htm.>. Acesso em: 24 jan. 2007.  
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Módulo 7 – Desenvolvimento da Autonomia e Acordos para a Gestão no TCE 

a) Conceituação de autonomia. 

b) Autonomia e relações de poder. 

c) Construindo novas alternativas de relacionamento. 

d) Ganhos e limites da autonomia. 

e) Acordo de compromissos do grupo para aperfeiçoar a gestão. 

 

Com relação ao PDG 2004, o conteúdo foi o seguinte (INTG, 2004b): 

Módulo 1 – Ação Gerencial Competitiva e Desafios da Ação Gerencial  

a) Caracterização da identidade do gestor TCE. 

b) Desafios da ação gerencial no TCE. 

c) Mapeamentos das competências a serem desenvolvidas. 

d) O PDG como ferramenta estratégica: programação prevista. 

e) Compromissos do grupo em relação ao PDG. 

 

Módulo 2 – Um Modelo de Ação Gerencial 

a) Modelo Básico de Ação Gerencial: o que distingue e diferencia um gestor. 

b) Os espaços de atuação gerencial. 

c) As especializações do gestor. 

d) Os principais papéis exercidos na ação gerencial. 

e) Propostas de mudança da ação gerencial no TCE. 

 

Módulo 3 – Negociação de Conflitos e Gestão por Acordos 

a) Compreendendo a dinâmica do Conflito. 

b) Mediação e negociação de conflitos. 

c) Gerenciando por Acordos: Por que e para que / Papel do Gerente / Processo Básico 

/ Exigências / Ganhos. 

d) Gestão por Acordos no TCE. 

 

Módulo 4 – Administração do Tempo, Delegação e Condução de Reuniões 

a) O tempo como recurso estratégico do Gerente. 

b) Poupadores e gastadores de tempo. 

c) A delegação como instrumento de administração do tempo e desenvolvimento de 

equipes. 
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d) Condução de reuniões. 

 

Módulo 5 – Comunicação Interna e Marketing Interno 

a) Comunicação Interna: comunicação no dia-a-dia; dinâmica e circuito básico da 

comunicação; premissas e conteúdos; eixos e condicionantes. 

b) Analisando a Comunicação Interna no TCE. 

c) Gerente como agente de comunicação: funções, marcas de qualidade; administração 

das barreiras e superação de armadilhas; cuidados e “regras de ouro”. 

d) Gerente como agente de comunicação: variáveis críticas e padrões de qualidade; 

porque falar é melhor que calar. 

 

Módulo 6 – Valores da Gestão no TCE 

a) O papel dos valores num processo de gestão. 

b) Articulação ente valores e gestão estratégica. 

c) Contextualização dos valores escolhidos para a gestão do TCE. 

d) Reflexão sobre as opções de práticas de gestão como recurso para consolidar 

valores. 

 

Módulo 7 – Desenvolvimento da Autonomia e Acordos para a Gestão no TCE 

a) Conceituação de autonomia. 

b) Autonomia e relações de poder. 

c) Construindo novas alternativas de relacionamento. 

d) Ganhos e limites da autonomia. 

e) Acordo de compromissos do grupo para aperfeiçoar a gestão. 

 

O confronto para verificação da pertinência destes conteúdos do PDG com a literatura 

sobre desenvolvimento gerencial no setor público é realizado no Capítulo 4 (quatro) deste 

trabalho, com base nos referenciais teóricos desenvolvidos no Capítulo 3 (três) e nas opiniões 

colhidas na pesquisa de campo. Mais detalhes sobre o Programa de Desenvolvimento 

Gerencial são observados no Capítulo 4 (quatro) desta monografia, pois se trata do tópico 

específico de análise dos dados coletados, onde se verificou também a aplicabilidade desses 

conceitos aprendidos no programa à prática cotidiana dos gerentes do TCE-PE, bem como 

que fatores facilitaram ou dificultaram a aplicação. 
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CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO GERENCIAL NO SETOR PÚBLICO: 

REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

 

3.1 CULTURA, MUDANÇA E DEFESAS ORGANIZACIONAIS 
 

 A implementação de um programa de desenvolvimento gerencial, sobretudo no que 

diz respeito à aplicação dos seus conteúdos à prática gerencial de uma empresa e aos fatores 

facilitadores e aos dificultadores dessa aplicabilidade, sofre impacto da cultura da 

organização, dos processos de resistência à mudança e dos mecanismos de defesa 

organizacional. Por isso, discorre-se, neste tópico, sobre alguns referenciais teóricos desses 

temas. 

Inicialmente, cabe inferir que as organizações, apesar das particularidades de sua 

realidade interna, estão inseridas em um contexto social maior, sofrendo, dessa forma, 

influência da cultura geral do local ou região. Por isso, transcreve-se a definição de Pires e 

Macedo sobre o tema: 

A cultura é um dos pontos-chave na compreensão das ações 
humanas, funcionando como um padrão coletivo que identifica os 
grupos, suas maneiras de perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais 
do que um conjunto de regras, de hábitos e de artefatos, cultura 
significa construção de significados partilhados pelo conjunto de 
pessoas pertencentes a um mesmo grupo social. (PIRES e 
MACÊDO, 2006, p. 83) 

  

 Para o contexto desta pesquisa é a cultura brasileira que está no entorno e 

influenciando os órgãos da administração pública. Os citados autores discorrem sobre 

características da cultura brasileira pesquisada em “[...] estudos desenvolvidos por Holanda 

(1989), Azevedo (1958), Moog (1981), DaMatta (1983 e 1997), Freitas (1997), Martins 

(1997), entre tantos outros” (PIRES e MACÊDO, 2006, p. 85). Os aspectos apontados 

guardam semelhança entre si, portanto pode-se trazer à baila, como representação aproximada 

do pensamento dos demais pesquisadores, as palavras de Freitas - que levantou os cinco 

traços mais marcantes nas organizações brasileiras - transcritas por Pires e Macêdo: 

O primeiro seria a hierarquia, que se traduz através de uma tendência 
à centralização do poder dentro dos grupos sociais; o segundo seria o 
personalismo, que se traduz através da passividade e aceitação dos 
grupos inferiores; o terceiro traço seria a malandragem, que se traduz 
através da flexibilidade e adaptabilidade, como meio de navegação 
social e do “jeitinho”; o quarto seria o sensualismo e o quinto traço 
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seria o do aventureiro, que se traduz em pessoas mais sonhadoras do 
que disciplinadas e com uma tendência à aversão ao trabalho manual 
ou metódico (FREITAS, 1997, p. 44 apud PIRES e MACÊDO, 
2006, p. 86)    

 

 Portanto, em grande parte, são essas características da cultura brasileira que 

influenciam de fora para dentro a realidade interna do funcionamento dos órgãos públicos, ou 

seja, qualquer estratégia, seja para implementação de uma mudança, para a resolução de 

conflitos, para a manutenção ou modificação da cultura organizacional tem que levar em 

conta esses atributos culturais do povo brasileiro, pois em certa medida estarão arraigados à 

personalidade institucional de cada órgão da administração pública. 

 Com relação a esses atributos da cultura brasileira, Carbone (2000) tem uma visão 

bastante crítica, onde afirma que para se obter a sobrevivência dentro de uma organização do 

setor público brasileiro, características como criatividade, empreendedorismo, ousadia e 

competência são desprezadas em detrimento da capacidade de administrar interesses opostos, 

apaziguar conflitos e ser percebido de forma diferente da realidade. “No Brasil, ajeitar é a 

regra; empreender, a exceção” (CARBONE, 2000, p. 135). 

 No que diz respeito especificamente à cultura organizacional, traz-se, de início, a 

definição de Fleury citada em Bergue: 

[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em 
elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir a identidade organizacional, tanto agem 
como elemento de comunicação e consenso, como ocultam e 
instrumentalizam as relações de dominação. (FLEURY, 1987, p. 22 
apud BERGUE, 2005, p. 286) 
 

 O próprio Bergue a define: “A cultura organizacional pode, ainda, ser sinteticamente 

definida como o conjunto de hábitos, crenças, valores e símbolos que a particularizam frente 

às demais” (BERGUE, 2005, p. 286).  

 Transcreve-se também a definição de Pires e Macêdo a respeito: 

Percebe-se, então, que a cultura de uma organização será um 
conjunto de características que a diferencia em relação a qualquer 
outra. A cultura assume o papel de legitimadora do sistema de 
valores, expressos através de rituais, mitos, hábitos e crenças comuns 
aos membros de uma organização, que assim produzem normas de 
comportamento genericamente aceita por todos. (PIRES e 
MACÊDO, 2006, p. 88) 

      

 Normalmente a cultura organizacional se percebe e se alastra de forma 

consuetudinária, costumeira, por meio de valores, crenças e ritos arraigados no senso comum, 
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no consciente coletivo, muito embora, em casos especiais, possa se expressar de maneira 

formal, através de normas que disciplinem alguns aspectos internos à organização.  

 No caso das organizações públicas brasileiras, alguns traços, em maior ou menor 

intensidade, podem ser generalizados, tais como, valorização das relações pessoais e de 

grupo, ambiente pouco suscetível a turbulências, ritmo e dinâmica de trabalho constantes, alto 

grau de segurança com relação ao vínculo empregatício por conta da estabilidade no serviço 

público, seletividade dos padrões formais, corporativismo e condescendência. Percebe-se uma 

estreita relação entre essas características e os atributos já descritos neste trabalho sobre a 

cultura brasileira.  

 A cultura organizacional, apesar de complexa e sofrer forte influência do pensamento 

de seus fundadores, é dinâmica, permitindo adaptações e modificações ao longo da existência 

da empresa, podendo até ser gerenciada e direcionada para a obtenção dos objetivos 

institucionais. No entanto, nenhuma mudança brusca alcançará o objetivo pretendido, deve 

ocorrer por meio de um lento processo, onde se reforçam os traços capazes de alavancar os 

propósitos da organização e se neutralizam os que podem retardar esse desenvolvimento. A 

respeito, Carbone comenta: 

É muito difícil reprogramar qualquer cultura. Mesmo porque elas 
estão em permanente movimento, ajustando-se em torno de um eixo 
que já foi estabelecido pelo tempo e pela história, uma espécie de 
código genético cultural, passível de adaptação, até de submissão, 
mas nunca de reprogramação total. (CARBONE, 2000, p. 135) 

 

 Esse gerenciamento da cultura organizacional se traduz em um desafiante propósito 

para o gestor, que pressupõe uma gama de conhecimentos sobre a própria organização e a 

capacidade de analisar e diagnosticar componentes dessa cultura. Mais adiante, neste mesmo 

tópico, traz-se os resultados de um estudo de Leite-da-Silva et al (2006) sobre o papel do 

gestor diante desse desafio. 

 Ao se tratar de cultura organizacional, em que pese a infinidade de autores, 

pesquisadores e abordagens sobre o tema, duas são de relevante importância para este tipo de 

estudo: a de Schein (PIRES e MACEDO, 2006), que a enfatiza como resultado da dinâmica 

interna de determinada instituição, sem considerar influências externas sobre essa realidade, e 

a de Hofstede (PIRES e MACEDO, 2006), que a considera resultado de interações culturais 

com a sociedade a qual a organização está inserida. 

 Nesta pesquisa, como já descrito neste tópico, adota-se a abordagem de Hofstede 

como referência, dada a limitação da percepção de Schein ao desconsiderar o contexto global 
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em que o grupo ou organização está inserido. Por isso, defende-se que as organizações 

públicas sofrem influência externa dos traços da cultura brasileira, como visto. 

 No estudo de Leite-da-Silva et al (2006) sobre o papel do gestor diante da cultura 

organizacional, os autores se opõem a visão de que o gestor é o único responsável pela 

construção de uma cultura corporativa, pois, se assim o fosse, os membros da organização 

seriam somente agentes passíveis, que de forma integrada e consensual concordariam com 

todas as diretrizes prescritas pela direção.  

Os gestores vivenciam ambigüidades intrínsecas aos aspectos materiais e humanos das 

relações dentro da organização, características perenes, mesmo após receberem a função de 

integradores dos membros da organização em torno de uma cultura corporativa, algo inviável, 

evidenciado por meio dos resultados obtidos por eles, que se caracterizam por uma 

diversidade de construções parciais. Os citados autores concluem seu artigo com as seguintes 

palavras: 

Como contribuição final deste artigo, fica o alerta sobre a 
necessidade de se reconhecer, nos estudos sobre cultura em 
organizações, a parcialidade do gestor, bem como as ambigüidades 
que permeiam a sua atuação organizacional. Talvez, só assim seja 
possível construir uma base de conhecimentos que permita lidar com 
a diversidade cultural nas organizações, envolvendo os gestores 
como mediadores de uma diversidade inexorável, não como 
construtores de uma homogeneização artificial e ilusória. (LEITE-
DA-SILVA et al, 2006, p. 382) 
     

 Entende-se que o desafio do gestor em gerenciar a cultura organizacional para o 

alcance dos objetivos institucionais não é antagônico ao posicionamento defendido por Leite-

da-Silva et al (2006), pois o gestor deve gerenciar com as pessoas de forma construtivista,  

sabendo que elas são elementos importantes e imprescindíveis para qualquer mudança de 

direção, por menor que seja, de uma cultura organizacional, como asseveram os referidos 

autores. 

 Relacionados à cultura organizacional estão os processos de mudança, que segundo 

Bergue (2005), em grande parte, trazem um conflito intrínseco entre os interesses aparentes e 

ocultos do gestor, que normalmente é o agente indutor do processo. O interesse aparente é 

aquele constante do discurso da mudança, do plano de ação ou qualquer documento formal 

que se refira ao movimento. Já o oculto trata-se das intenções reais e centrais do processo, que 

por vezes, traduz-se em processos de mudanças aparentes, mas que objetivam na realidade a 

manutenção do status quo, sobretudo para o bloco de poder dominante. 
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 No entanto, se se pretende implementar um processo de mudança com resultados 

efetivos em uma organização qualquer, é preciso que os interesses transcendam o nível 

aparente e torne todo o processo o mais transparente possível, mergulhando-se, inclusive, nos 

estratos ocultos pretendidos pela mudança.  

 Paralela e intrinsecamente relacionada a essa discussão estão os processos de 

resistência à mudança, que muitas vezes são percebidos, erroneamente, como característicos 

das organizações do setor público. Na verdade o ser humano, por uma série de motivos, tem 

uma aversão natural à mudança, como assevera Bergue: 

As pessoas, em geral, são capazes de, diante de uma mudança 
iminente ou potencial, efetuar uma avaliação que resulte em um 
quantum de perda pessoal em relação ao espaço e patrimônio pessoal 
que já foi conquistado, além de uma expectativa de uma perda 
futura, frente ao que uma trajetória projetada reserva em termos de 
ganhos previstos de qualquer ordem. (BERGUE, 2005, p. 284)      

  

 No mundo corporativo não é diferente. No entanto, essa possível perda não pode ser 

compreendida somente em termos econômicos e financeiros, mas, precipuamente, relacionada 

com o status do indivíduo na organização, os espaços de poder, as perspectivas positivas, o 

orgulho, a percepção da imagem e, ainda, as ameaças as condições de “estabilidade” das 

pessoas em relação aos processos organizacionais e ao ambiente de trabalho. 

 Alecian e Foucher (2001) também apontam barreiras ao processo de mudança 

organizacional, são elas: 

1) Os esquemas mentais dos dirigentes e gerentes – no quadro de mudanças 

permanentes, se os dirigentes e gerentes, que, normalmente, são os condutores do processo de 

mudança, não adotam postura de evolução de seus modelos mentais no mesmo ritmo tomam 

decisões que bloqueiam as transformações demandadas; 

2) A cultura da organização – se não for corretamente percebida, analisada e 

conduzida, apoiando-se nas características culturais favoráveis à mudança e minimizando os 

atributos da cultura organizacional que podem afetar o citado movimento, também cria 

barreiras às transformações pretendidas; 

3) O jogo dos atores – antes de tudo, toda organização é constituída de homens e 

mulheres, e como já explicado neste estudo, o ser humano tem uma natural aversão aos 

processos de mudança, pois cada um especula sobre que poderá perder, mas não tem uma 

percepção qualificada do que ganhará.         

Não obstante, existem mecanismos que podem ser utilizados para minimizar os 

processos de resistência à mudança nas organizações, sobretudo no que diz respeito à postura 
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gerencial frente a esse movimento. A informação e o planejamento são ações fundamentais 

para reduzir essa resistência. Tanto a informação quanto a ação planejada permitem aos 

colaboradores perceber os pontos críticos do processo, as necessidades, os objetivos, a 

motivação e, principalmente, as conseqüências da mudança pretendida, ou seja, transparência 

máxima possível. Além da criação de oportunidades e espaços para a prática de feedback e 

participação, aumentando o nível de comprometimento das pessoas e reduzindo as posturas 

refratárias. Resume Bergue: 

Em suma, pode-se se afirmar que o sucesso de um programa de 
mudança reside, fundamentalmente, na capacidade de a 
administração conceber uma proposta que orienta a organização 
segundo seus propósitos institucionais e objetivos de planejamento, 
sem desprezar os traços culturais dominantes. (BERGUE, 2005, p. 
285) 

        

Alecian e Foucher apontam outras estratégias para reduzir a resistência dos indivíduos 

nos processos de mudança nas organizações: 

Para modificar uma organização, será conveniente, portanto: 
- consultar, informar, dialogar o mais possível; 
- proceder a uma “análise estratégica”, quer dizer, ao estudo do 
“jogo dos atores” provável diante das mudanças que desejamos 
empreender. Para isto, é conveniente não se contentar em conceber 
um belo projeto “no papel”, mas de sempre perguntar-se: “diante do 
meu projeto”: 
• o que está em jogo, quer dizer: quem vai ganhar o quê, quem vai 

perder o quê? 
• não podemos fazer de outra maneira? 
• com quais aliados acho que poderei contar? (ALECIAN e 

FOUCHER, 2001, p. 100)    
  

Penengo (1997) em seu estudo analisa o papel do gerente público nesses processos de 

mudança. De início, afirma que para enfrentar o ambiente de mudanças é necessário mudar 

drasticamente a cultura gerencial existente, não podendo ser dissociada da cultura 

organizacional predominante, ou seja, a capacidade de mudança da própria organização é 

condição prévia para a possibilidade de modificação da cultura gerencial. Nesse sentido, 

Penengo (1997) identifica três tipos de culturas relacionadas ao processo de mudança, são 

elas: 

1) Culturas míopes – são caracterizadas pela ausência de mecanismos que 

identifiquem a mudança em andamento e, conseqüentemente, resistem ao processo; 
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 2) Culturas reativas – os gestores têm excelentes capacidades de identificar fatores 

externos que possam interferir negativamente no processo de mudança, no entanto, 

despendem muito esforço, mas concretizam muito pouco; 

3) Culturas previsórias ou pró-ativas – caracterizam-se pelo arcabouço de informações 

que dispõem para analisar perenemente todos os elementos de seu sistema organizacional: 

pessoas, estratégias, estruturas, valores, finanças, etc. Estudam as mudanças de forma sensata, 

objetiva e realista, por ter consciência de que o permanente é a mudança. Utilizam técnicas de 

planejamento e administração estratégica, trabalha-se em equipe, o gerente efetivamente 

lidera e, por fim, buscam soluções antes da instalação da crise. 

 Com relação ao papel do gerente nesses processos de mudança, Penengo (1997) 

sugere que ele atue como um facilitador ou sensibilizador desse movimento, deve construir o 

ambiente favorável diante da situação atual para o alcance dos objetivos pretendidos pela 

mudança, com a menor quantidade de interferências possível. Ele destaca duas situações 

como as mais importantes em relação ao comportamento humano, são elas: 

1) O fator humano não é um simples sujeito passivo de um processo de mudança – ao 

contrário, é um elemento que tem suas próprias expectativas e desenvolve uma lógica e 

racionalidade próprias dentro da organização, em função de objetivos, muitas vezes, ocultos e 

divergentes aos da própria instituição;  

 2) Que as mudanças não são nem boas nem más por si mesmas – dependem da 

percepção e dos sentimentos que causam nos indivíduos da organização e do que está 

associado a elas, com forte influência dos valores e crenças organizacionais. 

 Penengo (1997) aponta algumas idéias-força que devem orientar o papel dos gerentes 

no processo de mudança para maximizar os seus resultados:  

• Promover uma cultura de vínculo institucional – criar vínculos institucionais que 

tornem todos os colaboradores orgulhosos, por meio da discussão sobre os valores 

que permeiam a organização;  

• Desenvolver uma cultura de compromisso e colaboração – dar oportunidade aos 

colaboradores de tornam-se participantes efetivos do processo de mudança, 

transformando-os de espectadores em protagonistas;  

• Romper com os paradigmas tradicionais envolvidos em processos de mudança – 

demonstrar que ao invés de uma ameaça, a mudança, desde que compartilhada e 

discutida, pode ser um oportunidade;  
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• Incentivar a capacidade criativa e inovadora dos empregados – dar espaço às 

opiniões e sugestões dos colaboradores nesse processo participativo de mudança;  

• Criar espaços de negociação – permitir a resolução de conflitos no processo de 

mudança por meio do enfrentamento da situação, nunca o abandonando sem 

resolvê-lo, demonstrando, ainda, que os conflitos podem ser bem ou mal 

administrados.  

O mesmo autor, nesse contexto de rápidas e permanentes mudanças, aponta as 

principais características da gerência do setor público no século XXI:  

• Compreensão do contexto sócio-político;  
• Capacidade para gerenciar a complexidade, a variabilidade, a 

incerteza e a transitoriedade;  
• Capacidade para a autogestão;  
• Capacidade para a mobilização do potencial humano;  
• Globalização; 
•  Capacidade de negociação; 
• Ética pública e compromisso social. (PENENGO, 1997, p. 85) 

  

Por fim, Penengo conclui seu artigo com a seguinte assertiva:  

A capacidade para gerenciar a complexidade, a variabilidade, a 
incerteza, a transitoriedade, para mobilizar o potencial humano, a 
internacionalização do conhecimento, a capacidade de negociação, a 
ética pública e a compreensão do contexto sócio-político e cultural 
da administração pública, são alguns dos traços do administrador 
público dos próximos anos. (PENENGO, 1997, p. 86) 

 

Intrincado ao processo de resistência às mudanças e até, em certa medida, explicando 

essa reação, estão os mecanismos de defesas organizacionais, que são características dos seres 

humanos, seja no ambiente de trabalho ou fora dele. A respeito dessas rotinas, Argyris 

comenta: “[...] sempre que os seres humanos defrontam-se com qualquer assunto que possa se 

tornar significativamente embaraçoso ou ameaçador, agem de maneira a evitar, da melhor 

forma que puderem, a situação de embaraço ou de ameaça” (ARGYRIS, 1992, p. 31).   

 As estratégias básicas utilizadas pelos indivíduos no ambiente organizacional para a 

efetivação desse comportamento envolvem duas habilidades: a de evitar o problema e a de 

escondê-lo. Como grande parte das pessoas usam essas ações cotidianamente, usualmente 

tornam-se regras organizacionais, redundando na percepção de que são racionais, sensatas e 

realistas. Os resultados dessas ações traduzem-se nas rotinas organizacionais defensivas. 

Essas rotinas são ações ou políticas que criam barreiras para os indivíduos ou parte das 

organizações à possibilidade de experimentação de embaraços ou ameaças, impedindo os 
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membros de uma organização de identificar e eliminar as causas do fato percebido como 

embaraçoso ou ameaçador. Os mecanismos de defesas organizacionais vão de encontro ao 

aprendizado, são superprotetores e causam o isolamento do indivíduo. 

A mensagem dúbia é uma rotina organizacional defensiva, fala-se algo que não 

corresponde de fato à realidade da situação, tendo o propósito de sutilmente minimizar as 

reações naturais das outras pessoas com relação à verdadeira informação, que não está sendo 

transmitida aparentemente, mas pode estar sendo percebida. São exemplos: “Fico agradecido 

pela sua crítica”, quando não se concorda com ela; “Vocês são o maior patrimônio dessa 

empresa”, quando, na prática, as ações dessa organização não refletem essa assertiva.  

A lógica de todas as rotinas organizacionais defensivas é:  

1. Crie mensagens que contenham inconsistências.  
2. Aja como se as mensagens não fossem inconsistentes.   
3. Faça da ambigüidade e da inconsistência da mensagem algo 
indiscutível.   
4. Torne a indiscutibilidade do indiscutível também indiscutível. 
(ARGYRIS, 1992, p. 33) 

 

Essa habilidade está muito relacionada com a incompetência, pois o uso de mensagens 

dúbias acarreta conseqüências contraproducentes e indesejadas. Por exemplo, os chefes de 

divisão que recebem instruções por meio de mensagens dúbias enfrentam um difícil dilema, 

se não são questionadores sobre o teor da mensagem podem ser percebidos pelos 

colaboradores como tendo pouca influência na organização, perdendo, conseqüentemente a 

sua autonomia. Por outro lado, se não se alinharem aos pensamentos do alto escalão poderão 

ser considerados teimosos ou até desleais. 

No entanto, esses mecanismos de defesa são recompensados, de diversas maneiras, na 

maioria das culturas organizacionais, pois as mensagens dúbias são enxergadas como maduras 

estratégias para proporcionar cuidado, atenção e risco mínimo de magoar ou aborrecer as 

pessoas. Além disso, existe um paradoxo latente nas rotinas defensivas, porque se não são 

discutidas se proliferam, se são, causam problemas para os indivíduos. “O resultado é que 

essas rotinas defensivas são protegidas e reforçadas pelas mesmas pessoas que prefeririam 

que elas não existissem” (ARGYRIS, 1992, p. 36). 

As rotinas defensivas se fortalecem, causando rigidez e falta de flexibilidade nas 

organizações, quando os gestores responsáveis acreditam que é improvável e perigoso tentar 

alguma estratégia de reação aos mecanismos de defesas organizacionais. Por serem 

percebidas como inevitáveis, naturais, incontroláveis e impossíveis de sofrer influência, a 

reação mais comum é o sentimento de impotência contra elas, muitas vezes sendo 
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sancionadas pela cultura organizacional. Não obstante isso, os indivíduos não assumem a 

responsabilidade por sua criação e manutenção, dizem que são influenciados por elas. 

Apesar da visão fatalista de Argyris (1992) a respeito dos mecanismos de defesas 

organizacionais, entende-se que a melhor estratégia para enfrentá-los é o conhecimento 

teórico sobre o tema que permita a identificação do uso dessas rotinas defensivas nas 

organizações, para a adoção de alguma ação que possa, ao menos minimamente, inibi-las.     

 

 

3.2 TREINAMENTO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERENCIAIS 
 

A Administração Pública, principalmente após as reformas do Estado iniciadas na 

Inglaterra na década de 1980, começa a se propor mais eficiente, tendo para isso que aumentar 

o seu nível de profissionalização. Conseqüentemente não só o aprimoramento de 

procedimentos e processos, mas, sobretudo, a capacitação e até mesmo a mudança de postura 

dos servidores públicos tornam-se prementes, bem como a necessidade de aperfeiçoamento 

das habilidades gerenciais para condução do processo de mudança e da nova estrutura do 

serviço público. 

 No entanto, até na França onde o serviço público é pragmaticamente profissionalizado, 

existe uma deficiência na capacitação gerencial, ou seja, os servidores públicos são treinados 

e especializados técnica e administrativamente, mas não possuem, via de regra, capacitação na 

condução de pessoas (ALECIAN e FOUCHER, 2001). Diante dessa realidade, o 

gerenciamento e, conseqüentemente, sua difusão, tornam-se necessários à eficiência da 

Administração Pública. Alecian e Foucher o definem da seguinte forma:  

O gerenciamento é a atividade que consiste em conduzir, a partir de 
um contexto dado, um grupo de homens e mulheres que busquem o 
atingimento comum de um ou diversos objetivos, de acordo com as 
finalidades da organização. (ALECIAN e FOUCHER, 2001, p. 22) 

 

 O gerenciamento, apesar de também poder e dever ser objeto de treinamento, é 

exercido e aprimorado com e perto de outras pessoas na prática cotidiana desenvolvida na 

organização, onde se absorvem técnicas gerenciais e habilidades de relacionamento. Com esse 

pragmatismo, o gerenciamento não pode ser enxergado como uma habilidade natural, inerente 

e congênita de poucos, mas na verdade trata-se de um dever de todos aqueles responsáveis 

pela condução de equipes e, por isso, capaz de ser aprendido. 
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A competência dos gestores deve ser composta pelas habilidades gerenciais e técnicas 

conforme seu nível hierárquico. Os de primeiro nível, que trabalham mais próximos aos 

colaboradores (base), devem ter maior capacidade técnica do que gerencial para legitimar a 

sua ação, invertendo-se essa proporção à medida que os postos vão subindo na escala 

hierárquica, cabendo aos gerentes de alto escalão ter mais habilidades de gerenciamento do 

que conhecimento técnico na sua área de atuação. 

 Ou seja, todo gerente deve atuar em duas vertentes, a operacional e a estratégica, 

dependo do nível hierárquico a composição entre elas. Além disso, tem também a 

responsabilidade de conduzir pessoas e prover meios necessários ao gerenciamento. 

Mesclando essas quatro dimensões como fizeram Alecian e Foucher chega-se à 

esquematização criada por eles e ilustrada abaixo: 

 

Figura 2 - Os quatro setores do gerenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alecian e Foucher (2001, p. 28). 

 

Porém, como alerta Motta (2004), mesmo os gerentes de alto nível hierárquico, 

quando enfrentam a dicotomia papel operacional versus estratégico, deparam-se 

freqüentemente com atividades rotineiras em excesso, interrupções, reuniões, tarefas 
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imprevistas, todas características de um certo caos predominante nas organizações 

atualmente.  

 Sentem dificuldade em ser mais racionais, em ter mais tempo para pensar suas 

responsabilidades estrategicamente, ou seja, apesar dos seus resultados só serem observados a 

longo prazo, são cotidianamente chamados a buscar recursos e soluções de problemas 

imediatos.  

 Quanto a esse contexto, o mesmo autor assevera: “E é a compreensão dessa realidade e 

a sistematização desses comportamentos típicos que envolvem os estudos de gestão no que 

concerne ao alcance de eficácia gerencial” (MOTTA, 2004, p. 23). 

 Não obstante essas dificuldades, o gerenciamento é necessário para enfrentar a nova 

realidade da Administração Pública, e quanto a isso, Alecian e Foucher apontam quatro 

importantes razões para utilizá-lo no serviço público: 

• O serviço público continua mais indispensável do que nunca; 
• Mas deve novamente provar a sua eficácia; 
• Para atingir isso, precisa antes de tudo de quadros gerenciais 

que conduzam a mudança necessária; 
• Se não conduzir a mudança por si mesmo, corre o risco de que 

esta lhe seja imposta de fora. (ALECIAN e FOUCHER, 2001, 
p. 37) 

 

 Além disso, o próprio cidadão, chamado atualmente de consumidor ou cliente, 

também começa a exigir melhores padrões de atendimento do setor público, tais como, 

reposta personalizada, simplicidade nos procedimentos e agilidade. Para isso, é preciso 

modificação de postura do servidor público, como dito, bem como profissionalização 

gerencial “[...] porque a eficácia e a eficiência, hoje em dia, passam pela capacidade dos 

responsáveis em mobilizar a inteligência de todos nos serviços” (ALECIAN e FOUCHER, 

2001, p. 37).  

 Para o enfrentamento desse desafio, Motta defende o aprendizado gerencial, onde       

“[...] a educação consiste num processo pelo qual o indivíduo adquire novos valores, 

reconstrói sua experiência e aumenta o grau de compreensão sobre si próprio e sobre a 

realidade em que vive” (MOTTA, 2004, p. 27).  

 Motta (2004) defende que o aprendizado gerencial possui quatro dimensões básicas, 

conforme ilustração abaixo: 
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Figura 3 - As quatro dimensões da aprendizagem gerencial  

 
Fonte: elaboração do autor a partir de Motta (2004) 

 

 Desenvolver a habilidade cognitiva significa obter informação e aprender sobre 

administração por meio do conhecimento já existente, passando por objetivos, formulação de 

políticas, estruturas, processos e comportamentos organizacionais. Já a analítica se traduz no 

aprendizado de técnicas e ferramentas para a resolução de problemas, decompondo-os para 

melhor identificá-los e diagnosticá-los. As habilidades comportamentais são adquiridas com o 

aprimoramento das relações humanas. E, por fim, as de ação significam basicamente a 

capacidade em interferir intencional e positivamente na realidade organizacional. Sobre essas 

quatro dimensões, o autor afirma: 

Pode-se dizer que o objetivo último de todo o aprendizado gerencial 
é fortalecer a capacidade de ação dos dirigentes. Ter domínio 
cognitivo, analítico ou conhecer alternativas de comportamento só 
faz sentido, na gerência, se esse domínio conduzir a uma ação mais 
eficaz. (MOTTA, 2004, p.30) 

 

 As palavras de Motta (2004) se coadunam com as conclusões do estudo desenvolvido 

por Moraes, Silva e Cunha (2004b) sobre a aprendizagem gerencial, pois eles demonstram 

que o aprendizado engloba diversas atividades, sejam elas formais ou informais, ou, ainda, 

acidentais, aquelas não programas que ocorrem no ambiente de trabalho. Alegam, em outro 

trabalho, que a maior parte da absorção de conhecimento gerencial se dá dessa última 

maneira, pois, comentam pesquisa de Zemke da seguinte forma:  

Representando uma revelação inédita na época, este estudo 
constatou que os executivos aprendiam pelas experiências de 
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trabalho, relacionamentos e treinamentos numa proporção, 
respectivamente, de 50%, 30% e 20%. (ZEMKE apud MORAES, 
SILVA E CUNHA, 2004a, p. 13)  

 

Reforçando esse entendimento, os mesmos autores transcrevem as palavras de 

Carnevale a respeito: “[...] apenas 15% dos ganhos individuais podem ser atribuídos à 

programas de aprendizagem formais em instituições, enquanto 85% resulta da aprendizagem 

no ambiente de trabalho” (CARNEVALE, 1986, p.24 apud MORAES, SILVA E CUNHA, 

2004a, p. 8). 

 Umas das abordagens utilizadas na pesquisa de Moraes, Silva e Cunha (2004b) é a 

andragogia, que trata da aprendizagem na fase adulta e tem como conceito central o da 

autodireção, que é o processo de aprendizagem do adulto, onde ele dispensa a figura de um 

instrutor, assumindo a responsabilidade por todas as fases de suas experiências de 

aprendizado. 

 A outra abordagem utilizada é a emancipatória, que prevê a possibilidade de mudança 

de consciência, ou seja, de transformação de perspectivas de significado, que é todo o 

aprendizado psicocultural assimilado desde a infância, resultando no modelo mental que 

orienta toda a avaliação ou julgamento realizado pelo adulto. Essa abordagem defende a 

modificação desses modelos mentais por meio da reflexão crítica que o adulto tem capacidade 

de realizar. 

 A conjunção das duas abordagens dá ao gerente a responsabilidade pelo seu 

aprendizado - a autodireção -, como também permite que ele reveja seus conceitos e modelos 

mentais com base na análise crítica e reflexiva da realidade tanto dentro do contexto do 

ambiente de trabalho como das influências sociais sofridas pelo adulto durante a vida. De toda 

sorte, o estudo de Moraes, Silva e Cunha (2004b) não despreza a aprendizagem formal ou 

informal, como os treinamentos e relacionamentos, respectivamente, mas demonstra que o 

aprendizado gerencial é um processo complexo e dinâmico, e, em grande parte, ocorre de 

forma não deliberada, acidental, ou seja, pela experiência ao longo da trajetória profissional 

do gestor.  

 Essa constatação dos autores tem uma relação intrínseca com o que defende Motta 

(2004), como dito, pois de nada adianta ter capacidade cognitiva, analítica e de interação 

comportamental se esses conhecimentos ou habilidades não levarem a uma ação efetiva 

dentro da organização. Leva-se em consideração que o aprendizado gerencial decorre 

principalmente da experiência profissional do gerente no ambiente de trabalho e que essa 

aprendizagem ocorre simultaneamente à ação gerencial, ou seja, os conhecimentos e 
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habilidades absorvidos são colocados em prática no dia a dia corporativo. 

 Portanto, é importante que as organizações não desprezem os meios formais e 

informais de aprendizagem gerencial, mas valorizem o chamado aprendizado acidental, pois 

além de resultar numa maior absorção de conhecimentos e habilidades, traz menos custos para 

a empresa pela sua natureza não deliberada, como recomendam Moraes, Silva e Cunha:  

[...] organizações deveriam preocupar-se com a construção de 
ambientes favoráveis para a aprendizagem gerencial e estimular a 
aprendizagem que ocorre no ambiente de trabalho, o que pode 
aumentar a performance gerencial sem aumentar os custos com 
educação e desenvolvimento. (MORAES, SILVA E CUNHA, 
2004b, p. 17) 

 

 Já o estudo de Bacon (1999), preocupa-se em apontar medidas pragmáticas para a 

formação e desenvolvimento de gerentes no setor público, o que também é importante para o 

embasamento teórico deste trabalho, pois aponta competências, habilidades e conhecimentos 

necessários ao perfil do gestor público para enfrentar os desafios impostos à administração 

pública neste século XXI. De início, já aponta cinco qualidades-chave para esses líderes, 

identificadas pelo Serviço de Gerenciamento de Pessoal dos Estados Unidos (OFFICE OF 

PERSONNEL MANAGEMENT - OPM): “liderar as mudanças; liderar pessoas; ser movido 

pelos resultados; ter um senso agudo dos negócios; saber comunicar e estabelecer coalizões” 

(BACON, 1999, p. 82). 

 A PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Government desenvolveu 

uma pesquisa com 347 (trezentos e quarenta e sete) gestores do Serviço Público Federal dos 

Estados Unidos, entrevistados entre novembro de 1998 e janeiro de 1999, sobre quais as 

habilidades deveriam possuir os futuros gerentes de carreira. Os resultados apontados muito 

se assemelham às cinco características elencadas anteriormente, como se pode observar da 

tabela abaixo: 

   

Tabela 1 - Resultados do estudo da liderança na administração (1999) 

Qualidades de liderança 
 

Percentagem da amostra, 
considerando- 

as como muito importantes 
(nota de 9 ou 10 numa escala de 10) 

1. Adaptabilidade e flexibilidade 72% 
2. Responsabilidade (accountability) 69% 
3. Visão e pensamento estratégico 64% 
4. Orientação para o cliente 58% 
5. Compromisso com o serviço público 55% 
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6. Gerenciamento de recursos financeiros 44% 
7. Capacidade de criar alianças/redes 41% 
8. Valor atribuído à diversidade cultural 39% 
9. Gerenciamento das tecnologias da informação 37% 
10. Perícia técnica 23% 
Fonte: Bacon (1999, p. 89) 

 

 Depreende-se da pesquisa a importância dada a competências de cunho mais 

comportamental, como flexibilidade, accountability, visão estratégica e foco no 

cliente/cidadão em detrimento de conhecimentos estritamente técnicos como habilidade em 

tecnologia da informação e perícia técnica. Os primeiros são atributos que podem ser 

transmitidos por meio de capacitações formais, mas que também são absorvidos no ambiente 

de trabalho de forma não deliberada, acidental, como defendem Moraes, Silva e Cunha 

(2004b).    

 Bacon (1999), levando em consideração as competências e habilidades identificadas 

por ele e pela pesquisa da PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of 

Government, bem como as dificuldades inerentes ao setor público, sugere seis etapas a serem 

seguidas pelas organizações para o aumento da oferta de lideranças na administração pública, 

as quais comenta-se a seguir: 

1) Compromisso com o desenvolvimento de futuros líderes – diz respeito ao 

envolvimento do alto escalão do setor público na formação e desenvolvimento de novos 

gerentes, ou seja, além de apoiarem ações que estimulem essa prática reservarem mais tempo 

para dedicação à formação de novos líderes; 

2) Capacitação de gerentes por meio da diversificação de tarefas – este tópico tem uma 

forte relação com o chamado aprendizado acidental (MORAES, SILVA e CUNHA, 2004b), 

pois também defende que a aprendizagem gerencial ocorre em grande medida no ambiente de 

trabalho de forma não deliberada, por isso, estimula a diversificação de tarefas dos gestores 

governamentais, seja por meio de transferências laterais, participação em projetos especiais e 

forças-tarefa ou mesmo da rotação de potenciais gestores em funções-chave, contribuindo 

para que os gerentes adquiram com as experiências vivenciadas flexibilidade e adaptabilidade, 

além de passar a dispor de uma reserva de gestores com capacidade de liderança; 

3) Desenvolvimento da autoconsciência dos gerentes -  este item de sugestão está 

relacionado com a abordagem emancipatória da aprendizagem do adulto, já comentada neste 

trabalho, onde o gerente pode modificar comportamentos por meio da análise crítica e do 

autoconhecimento. Uma ferramenta útil para esse aprendizado gerencial é dar e receber 
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feedback por meio da avaliação de desempenho, principalmente a de 360 graus (REIS, 2003), 

que coleta informações dos colaboradores, pares e superiores. 

4) Incentivo ao uso da ampliação de tarefas – trata-se na prática de dar oportunidade 

aos mais jovens de serem convidados a aumentar seus horizontes de atuação por meio da 

consulta a eles sobre a resolução de problemas, negociação de conflitos, crises, participação 

em forças-tarefa, ao invés, de recorrer aos mais experientes com capacidade já comprovada, 

com o intuito de desenvolver novos talentos gerenciais; 

5) Consolidação do senso do serviço público – normalmente os cargos gerenciais do 

setor privado têm uma remuneração mais atrativa do que a da administração pública, por isso 

a importância de ao desenvolver a aprendizagem gerencial a necessidade de incutir nos 

gerentes públicos a relevância de seu papel social na realização de suas tarefas, deve-se fazer 

a ligação da sua atuação com o atendimento e a satisfação das demandas da sociedade; 

6) Realizar auditorias periódicas de liderança – cumprindo-se a primeira sugestão de 

envolvimento da alta administração com o desenvolvimento de novas lideranças, é preciso 

monitorar todas as outras ações decorrentes das demais proposições de Bacon (1999), tais 

como, avaliar o desempenho e efetuar ajustes, sobretudo identificando lacunas de 

aprimoramento na área gerencial, estimular os altos executivos do setor público a elaborarem 

planos de sucessão e monitorar o tempo dedicado pelos gestores públicos ao desenvolvimento 

de novos gerentes.     

Por fim, Bacon conclui seu trabalho com as seguintes palavras:  

Os altos responsáveis políticos e os altos funcionários de carreira 
devem aproveitar essas oportunidades e fazer com que suas 
organizações utilizem-nas para ampliar e aprofundar as 
competências de liderança no setor público. (BACON, 1999, p. 88) 

 

Tratando da preparação dos gestores públicos para o século XXI, Newcomer (1999) 

estuda as tendências das expectativas dos governos sobre a capacitação gerencial, 

identificando quais as habilidades gerenciais serão necessárias e propondo algumas formas de 

transmissão desses conhecimentos às instituições e seus gestores. De início, aponta 4 (quatro) 

tendências-chave impostas pelos cidadãos e seus representantes eleitos, sobretudo a partir da 

década de 1990, transcreve-se: 

• os gerentes públicos devem proporcionar provas dos resultados de 
seus programas, o que é conhecido como accountability for 

performance (responsabilização pelo desempenho); 
• o governo deve fazer contratos com entidades privadas ou sem fins 
lucrativos para a prestação de alguns serviços, o que é conhecido 
como terceirização ou privatização; 
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• o governo deve reduzir sua força de trabalho e passar a contratar 
um maior número de trabalhadores temporários, e portanto menos 
onerosos, dando-se a esse fato o nome de enxugamento; e, 
• deve-se atribuir aos cidadãos, também chamados de clientes, um 
papel mais importante na tomada de decisões governamentais, 
envolvendo uma gama de atividades que vai da atribuição de 
prioridades a objetivos governamentais à definição de 
regulamentações aplicáveis em empresas privadas. (NEWCOMER, 
1999, p. 5) 

 

As tendências elencadas têm relação direta e indiscutível com a reforma administrativa 

do Estado, tema amplamente abordado no capítulo 1 (um) deste estudo. Porém, importa para 

essa parte do trabalho as conseqüências que esses fatores impõem à aprendizagem gerencial, 

gerando necessidades de determinadas habilidades e competências. 

Newcomer (1999) critica o encaminhamento de gerentes públicos para escolas de 

administração de empresas, pois, embora as terminologias sejam semelhantes, as realidades 

são distintas. Também censura o envio dos gestores para escolas e institutos de treinamento 

governamentais, porque as mudanças e expectativas sobre a atuação dos governos ocorreram 

de forma mais rápida do que a atualização dos educadores e instrutores desses instituições. 

Entende, pois, que as duas estratégias não são eficazes para preparar o gerente público para o 

futuro, ao mesmo tempo em que aponta quais conhecimentos e habilidades devem ter, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – O que os gerentes públicos necessitam conhecer com urgência? 

Conhecimentos de: Habilidades em: 

1. Direito constitucional  
2. Ética  
3. A ética do serviço público  
4. Direito processual em gestão de recursos 
humanos e nas áreas substantivas relevantes  
5. Procedimentos de políticas de alocação de 
recursos 
6. Instituições governamentais e econômicas  
7. Direito internacional  
8. Política de grupos de interesse   
9. Modelagem econômica  
10. Teoria da liderança e da gestão 
 

1. Planejamento estratégico 
2. Mensuração de desempenho 
3. Monitoramento de contratos 
4. Utilização de dados sobre desempenho e 
avaliação para melhorar programas 
5. Prestação de contas sobre desempenho e 
dados 
6. Administração financeira, inclusive 
atividades de cálculo de custos 
7. Envolvimento dos cidadãos 
8. Solução de conflitos e negociação 
9. Criação de consenso 
10. Motivação e animação de pessoal 
11. Análise de problemas, inclusive técnicas 
de estatística e de custo-benefício 

Fonte: Newcomer (1999, p. 12) 
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Pode-se inferir que a primeira coluna de conhecimentos está mais intricada com as 

capacitações técnicas do TCE-PE, diferentemente das habilidades, que, em grande parte, 

foram abordadas no PDG, porém essa avaliação será especificamente realizada no próximo 

capítulo, na análise dos dados desta pesquisa científica.  

Com relação à transmissão desses conhecimentos e habilidades, Newcomer (1999) 

sugere 4 (quatro) formas de tornar eficaz essa aprendizagem. Primeiro, por conta da atual 

realidade do ambiente organizacional, onde a mudança é uma constante, bem como pelo fato 

de o tempo de vida útil das tecnologias da informação e da utilidade das habilidades 

gerenciais serem cada vez menor, o aprendizado deve ser um processo contínuo, que acontece 

durante todo o percurso profissional do gerente. 

Segundo, os instrutores de gestores públicos devem ser inovadores, propiciando um 

ambiente de aprendizagem onde a criatividade possibilite uma maior absorção dos 

conhecimentos e habilidades necessários ao desempenho do gerente. Terceiro, a utilização de 

técnicas do setor privado na área pública, por meio da mescla entre formadores profissionais e 

práticos da administração pública, trabalhando em equipe nos treinamentos oferecidos. Por 

fim, envolver os gerentes públicos nas atividades de ensino como instrutores para uma nova 

experiência de aprendizado, como afirma: “O ensino proporciona uma oportunidade única 

para os gerentes refletirem sobre como podem realizar mudanças significativas e promover 

um governo eficaz” (NEWCOMER, 1999, p. 15). 

Souza (2002), em seu estudo sobre formação de gestores governamentais, apresenta 

sugestões de perfil para o gestor inserido na administração pública gerencial, tema também já 

analisado no Capítulo 1 (um) deste trabalho, mas, investigam-se aqui, neste tópico, as 

características, competências e habilidades exigidas por esse novo perfil gerencial.  

A profissionalização é ponto central para a formação do novo perfil do gerente 

público. Por conta do ambiente organizacional das empresas públicas, ou seja, uma arena 

política onde ocorrem conflitos de interesse, é exigido do gestor uma mescla entre capacidade 

técnica e responsabilidade política (ABERBACH et al apud SOUZA, 2002).  

Os gestores públicos devem ser transparentes nas suas ações e decisões, adquirindo 

maior autonomia, em contrapartida tornam-se mais responsáveis socialmente, acarretando a 

necessidade de novos controles: dos resultados, dos gastos, da qualidade dos serviços 

prestados e do controle social, que trata da participação dos cidadãos na formulação, 

implementação e fiscalização das políticas públicas.  

Por fim, Souza (2002) delineia como as principais características do perfil do gestor da 

administração pública gerencial, as seguintes: 
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• Iniciativa – capacidade de inovar, de criar novas situações, quebrando paradigmas; 

• Responsabilidade – assumir a responsabilidade pelos resultados de suas ações e 

decisões por meio do julgamento de seu desempenho; 

• Capacidade de apreender a situação – adotar posicionamento em relação à 

situação, determinando ações para resolvê-la diante da impossibilidade de 

preestabelecer comportamentos; 

• Inteligência prática – à semelhança do que defende Motta (2004), colocar em 

prática no ambiente de trabalho habilidades cognitivas, analíticas e de 

comportamento por meio da ação gerencial; 

• Conhecimentos – busca permanente de desenvolvimento e aquisição de 

conhecimentos por meio de novas formas de aprendizagem, sem tornar a 

competência uma simples rotina, “[...] tornando-se o gestor um especialista 

generalista, ou seja, alguém que compreende o particular por meio do 

conhecimento geral” (MOTTA, 1994 apud SOUZA, 2002, p. 85); 

• Habilidades envolvendo técnicas e aptidões gerenciais – capacidade de decisão e 

de inovação para facilitar o julgamento e a ação da resolução de problemas; 

•  Atitudes e comportamentos – obtenção de comportamentos desejáveis por meio 

de atitudes que possibilitam o uso do poder e da autoridade, o empreendedorismo, 

por exemplo, dá ao gerente a capacidade de desenvolver “[...] a criatividade, a 

perseverança, a capacidade de assumir riscos, a motivação para a realização, a 

responsabilidade pelos resultados [...], liderança e visão de futuro” (SOUZA, 2002, 

p. 86); 

• Liderança e habilidades interpessoais – permite a mobilização dos colaboradores 

em prol dos objetivos organizacionais, de forma co-responsável; 

• Bom senso – para obtê-lo é necessária a visão do senso comum do grupo e 

experiências na área de atuação profissional; 

• Capacidade técnica – diz respeito ao conhecimento técnico propriamente dito, 

sobre estratégia organizacional, planejamento, políticas públicas, sistemas de 

informação, dentre outros. 

 

Souza (2002) conclui seu artigo com a seguinte assertiva: 

Investir na formação do gestor público, embora não resolva todos os 
problemas, é fundamental para reforma do Estado. Os resultados não 
serão imediatos, mas o retorno certamente virá. Conforme Crozier 
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(1998), é necessário crer em uma formação de excelência associada 
à estratégia de mudança, à pesquisa de alto nível em matéria de 
políticas públicas e a novas experiências de preparação e avaliação 
das decisões públicas. Uma formação baseada em ações concretas, 
que busquem compreender o homem na sociedade, abrangendo a 
complexidade dos sistemas humanos e, ao mesmo tempo, a liberdade 
do homem. (SOUZA, 2002, p. 87) 

 

Moura e Bitencourt (2006) demonstram a relação existente entre a estratégia de uma 

organização e o desenvolvimento de competências gerenciais, identificando como as 

estratégias de uma empresa geram demandas de aprendizagem e desenvolvimento gerencial, 

por contas das atribuições, competências e habilidades que passam naturalmente a ser 

exigidas dos gestores. 

Inicialmente alegam que as empresas que se guiam por metas a serem perseguidas 

transferem esses objetivos a equipes e pessoas, ou seja, “[...] as competências organizacionais 

começam a ser relacionadas às competências coletivas e individuais” (MOURA e 

BITENCOURT, 2006, p. 2). Também, como Moraes, Silva e Cunha (2004b), defendem que o 

aprendizado não estruturado, adquirido por meio de experiências anteriores vivenciadas no 

ambiente de trabalho, é a base de competências para o enfrentamento e a resolução de 

problemas imprevistos, não corriqueiros. Recursos da equipe e dos indivíduos são colocados 

em ação para a comparação da vivência anterior e a atual, no intuito de estabelecer uma 

relação entre as duas situações e promover a solução do problema enfrentando. Conseguido 

alcançar esse desafio mais uma etapa de aprendizagem gerencial é adquirida. 

Semelhante ao que preconiza Motta (2004) sobre as dimensões da aprendizagem 

gerencial, defendem que a conjunção de três elementos levam à absorção de competências 

gerenciais: “1) saber: relacionado ao conhecimento; 2) saber-fazer: corresponde a habilidades; 

3) saber-agir: vinculado a atitudes” (SWIERINGA e WIERDSMA, 1992 apud MOURA e 

BITENCOURT, 2006, p. 3). Novamente, vê-se a importância da necessidade da colocação em 

prática do aprendizado gerencial, seja ele formal, informal ou acidental. Além de possibilitar 

uma visão sistêmica que permite uma inferência sobre as atitudes dos gerentes, investigando-

se a coerência entre o que ele conhece, seu comportamento no ambiente organizacional e a 

sua prática.  

Torna-se interessante transcrever abaixo parte do estudo de Moura e Bitencourt, pois 

tem uma forte relação com o que já foi apresentado neste tópico: 

 

 



 

 

73 

 
 

De acordo com Bitencourt (2005), ao se integrarem concepções de 
diversos autores, os elementos que se destacam no desenvolvimento 
de competências podem ser sintetizados por meio da verificação dos 
seguintes fatores: as competências estão associadas ao 
desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes; demandam 
capacitação e se traduzem na capacidade de mobilizar recursos em 
práticas de trabalho; implicam em articular recursos e servem de 
pilar para a busca de melhores desempenhos; produzem 
questionamento constante e desencadeiam um processo de 
aprendizagem individual, na qual a responsabilidade maior deve ser 
atribuída ao próprio indivíduo (autodesenvolvimento); são 
transferidas e consolidadas por meio do relacionamento com outras 
pessoas (interação). (MOURA e BITENCOURT, 2006, p. 3) 

  

Como afirmam Moura e Bitencourt (2006), considerando que as competências 

organizacionais inevitavelmente levam ao desdobramento em coletivas e individuais, torna-se 

mais clara a definição das competências e habilidades necessárias ao desempenho de um 

gerente, por meio da identificação de atributos, priorizando-se a mensuração deles em 

detrimento de formas de desenvolvimento de competências. 

Em oposição a essa concepção racionalista, os autores citados discorrem sobre o 

modelo fenomenológico das competências gerenciais, que procura identificar os diferentes 

graus de importância de determinados atributos. A composição mais apropriada desses 

atributos gerenciais para cada empresa, segundo a realização de um diagnóstico da realidade 

organizacional, gera o desenvolvimento por competências. Moura e Bitencourt (2006) 

confrontam as duas propostas conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Proposta racionalista versus relativista 

Competências Gerenciais 

Proposta Racionalista Proposta Interpretativista 

Visão aplicada das competências  Visão estratégica das competências 

Perspectiva indutiva e racionalista  Perspectiva dedutiva e fenomenológica 

Paradigma descritivo e estático  Paradigma interpretativo e dinâmico 

A cultura e o modelo de gestão não são 
considerados variáveis intervenientes 
para a definição das competências 
gerenciais 

A cultura e o modelo de gestão determinam 
aspectos na definição das competências 
gerenciais 

 

Ênfase sobre a definição de competências 
que traduzem o melhor desempenho 
gerencial 

Ênfase sobre as exigências 
macroorganizacionais 
e a internalização do 
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significado do trabalho 

Corrente Americana (McCleland, 1973; 
Boyatizis, 1982; Spencer e Spencer, 
1993;) 

Corrente européia (Sandberg, 1996; Boterf, 
1997; Zarifian, 2001) 

 

 Fonte: Moura e Bitencourt (2006, p. 4) 

 

 Moura e Bitencourt (2006), com base no caráter dinâmico e construtivista do estudo 

deles, apontam a segunda coluna da tabela acima como mais apropriada para agregar valor à 

aprendizagem gerencial. No caso do PDG, investigado neste trabalho, a proposta 

interpretativista também melhor se coaduna com os propósitos do programa, porém, esse 

aspecto também é melhor analisado no próximo capítulo.   

 Enfim, afirmam:  

Se a empresa aprende a depurar a sua estratégia, valorizando as suas 
competências, é conveniente avaliar as demandas de conhecimentos, 
habilidades e competências desencadeadas para o gestor e qual a sua 
consciência a respeito dessas expectativas. (MOURA e 
BITENCOURT, 2006, p. 5) 

 

 Já Smith (2003) detalha quais os novos desafios para a capacitação de gerentes em um 

mundo globalizado, onde não só a dimensão econômica influi diretamente nas organizações 

governamentais, mas também a cultural. Ele destaca bem no texto abaixo transcrito essa nova 

realidade a ser enfrentada pelo Estado e, consequentemente, por seu aparelhamento 

administrativo:    

O “encolhimento do papel” do Estado não está, porém, próximo. Os 
Estados continuam sendo os atores-chave em negociações e 
instituições internacionais. O que mudou é que os Estados e, 
portanto, seus altos dirigentes precisam operar de modos 
significativamente diferentes. Eles precisam estar preparados para 
compartilhar o palco. Precisam trabalhar com outros tipos de atores. 
Isso requererá gama extensiva de novos conhecimentos como 
também destreza por parte dos altos dirigentes. (SMITH, 2003, p. 
105) 

 

 Smith (2003) assevera que o primeiro desafio é a adesão dos gerentes aos programas 

de capacitação, por não acreditarem na necessidade de se capacitar, ou entender que não têm 

tempo, ou até mesmo dúvidas a respeito da relevância e pertinência dos cursos oferecidos. Por 

isso, defende que os cursos devem ser curtos e bem focados, utilizando-se de princípios 

educacionais para o aprendizado do adulto, como já visto neste tópico, como valorização da 

experiência do treinando, trabalhos em grupo, usar uma variedade de abordagens de ensino e, 
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por fim, elaborar programas flexíveis, que possam se adaptar a modificações e mudanças ao 

longo de sua execução. 

 É importante que as experiências vivenciadas pelos gerentes sejam utilizadas e que os 

treinandos estejam em níveis aproximados de conhecimento, para que o aprendizado 

vivenciado na prática gerencial seja maximizado e o curso torne-se mais atrativo para todos os 

participantes. A capacitação de gestores públicos deve estar diretamente relacionada com o 

mundo da política (não partidária) para ser mais eficaz, atraindo mais profissionais ao 

aprendizado e diminuindo o tempo entre a absorção de conhecimentos e a sua aplicação no 

cotidiano gerencial da máquina estatal.   

 Além disso, Smith (2003) defende que estudos de casos traduzam fielmente a 

realidade, e grupos de discussão, durante a realização de cursos, analisem esses casos 

vivenciados pelos próprios participantes para que possam ser debatidos por todos os 

treinandos. Sugere também que sejam avaliados os períodos com melhor adequação para a 

realização de treinamentos, devido à sazonalidade de demandas aos gestores durante o ano, 

bem como afirma que os finais de semana podem ser mais apropriados para a realização de 

capacitações para esse público específico. Por fim, propõe 12 (doze) áreas que devem ser 

abarcadas por esses cursos, são elas: 

1) estabelecendo o contexto; 
2) liderança e gestão da mudança; 
3) alfabetização em linguagem econômica e conceitos de negócio; 
4) entendendo novos conceitos de governança global; 
5) negociação e habilidades na resolução de disputas; 
6) diferenças culturais; 
7) lidando com a OMC e organismos de comércio regionais; 
8) gestão de assuntos horizontais; 
9) análise política, desenvolvimento e mapeamento; 
10) participação dos cidadãos; 
11) habilidades para resolução de problemas; 
12) gestão do risco. (SMITH, 2003, p. 108) 

 

 A revisão da literatura sobre cultura, mudança e defesas organizacionais, bem como 

sobre treinamento, competências e habilidades gerenciais, realizada neste e no tópico anterior 

deste Capítulo 3 (três), fornece todo o arcabouço teórico necessário à análise dos dados 

coletados nesta pesquisa e efetivada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS E ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO   

 

 

4.1 PROCEDER METODOLÓGICO 
 

Para a classificação metodológica desta pesquisa, adota-se a denominação criada por 

Vergara (2004), que a rotula em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a investigação é explicativa, pois pesquisou a relação entre o 

aprendizado e a aplicação dos conteúdos absorvidos no PDG, se houve coerência dos temas 

tratados no programa com as principais práticas gerenciais exigidas do gestor público na 

atualidade, delimitadas pela literatura correspondente e pela percepção dos pesquisados, bem 

como os fatores que facilitaram e os que dificultaram a aplicação dos conceitos aprendidos no 

referido treinamento, e, por fim, também é aplicada, vez que tem a finalidade prática de 

propor sugestões de aperfeiçoamento da capacitação gerencial do TCE-PE. 

No que diz respeito aos meios, a pesquisa é, ao mesmo tempo, de campo, 

bibliográfica, documental, ex post facto e estudo de caso. Explicita-se:  

a) Pesquisa de campo: para atingir os objetivos desta investigação utilizou-se a 

técnica qualitativa de coleta de dados denominada grupo focal, que “caracteriza-se 

pela possibilidade [...] de confrontar as percepções de participantes, em suas 

similitudes e contradições, a respeito de um tema, ou grupo de temas, relacionados 

com o objeto da pesquisa” (RUEDIGER e RICCIO, 2006, p. 151). 

b) Bibliográfica: para a fundamentação teórica do trabalho e para a consistência 

teórico-metodológica das sugestões dadas foi necessária a investigação dos 

seguintes assuntos: gestão pública; reforma do estado; treinamento e 

desenvolvimento gerencial; cultura, mudança e defesas organizacionais e técnicas 

de pesquisa; 

c) Documental: porque se valeu de documentos internos ao TCE-PE, tais como, 

relatórios, material didático, memórias, atas, normas, dentre outros. 

d) Ex post facto: pois se refere a fato já ocorrido, impossibilitando o controle e a 

manipulação das variáveis; 

e) Por fim, trata-se, ainda, de um estudo de caso, pois é circunscrito ao Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco. 



 

 

77 

 
 

 Fazem parte do universo desta pesquisa todos os gestores que participaram das turmas 

2003 e 2004 do Programa de Desenvolvimento Gerencial do TCE-PE, o que diz respeito a 37 

(trinta e sete) e 40 (quarenta) gerentes, respectivamente. 

 A amostra, definida por tipicidade (VERGARA, 2004), será constituída por parte dos 

gestores que se mantém em cargos gerenciais até o momento (2007), critério adotado pelo 

autor dada a necessidade de verificação da aplicação dos conteúdos do PDG à prática 

gerencial dos participantes do programa. 

Segundo dados da Divisão de Cadastro (DICD) do TCE-PE (Adendos 1 e 2), dos 77 

(setenta e sete) gerentes que participaram do treinamento, 30 (trinta) não ocupam cargo de 

gerência atualmente, ou seja, 38,96% do universo estão fora da amostra, restando 47 (quarenta 

e sete) gestores para serem selecionados, o que representa 61,04% do universo. 

 Decidiu-se pela realização de 2 (dois) grupos focais, um com gestores em cargos de 

direção ou equivalente e outro com gerentes em cargo de chefia ou análogo. A separação se 

deu para que não houvesse interferências nas respostas por conta da ligação hierárquica entre 

os participantes (RUEDIGER e RICCIO, 2006).   

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados de forma a dar maior abragência ao estudo, 

ou seja, o maior número possível de setores do TCE-PE representados na amostra, ficando, 

desta forma, 10 (dez) diretores em um grupo e 10 (dez) chefes no outro, conforme vaticina a 

literatura: “O trabalho com o grupo focal, especificamente, compreende uma discussão 

aparentemente informal na qual de sete a 10 participantes (por grupo), são convidados, de 

acordo com o perfil determinado pelos objetivos da pesquisa [...]” (RUEDIGER e RICCIO, 

2006, p. 155). Assim sendo, 20 (vinte) gestores foram os sujeitos da pesquisa, o que 

representa 25,97% do universo e 50,00% das pessoas aptas a serem consultadas.    

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
  

A escolha pela pesquisa qualitativa se deve ao fato dela garantir a riqueza dos dados, 

possibilitar a visualização de um fenômeno na sua totalidade e facilitar a exploração de 

contradições, paradoxos e consensos, pois sendo a realidade socialmente construída não pode 

ser apreendida e expressa por levantamentos e experimentos, que, geralmente, têm formatos 

quantitativos. Além de haver uma tendência ao uso de técnicas qualitativas na análise de 

fenômenos vinculados à estrutura e à cultura organizacionais, como é o caso deste estudo 

(VIEIRA, 2006). 
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Dentro das técnicas de pesquisa qualitativa, utiliza-se a denominada de grupo focal, 

por permitir o confronto de percepções dos pesquisados, em suas semelhanças e discordâncias 

a respeito dos temas abordados, enfatizando-se não só a percepção individual, mas a 

decorrente das elaborações do grupo (RUEDGIER e RICCIO, 2006), construindo uma 

sinergia, onde a soma das partes seria menor do que as percepções decorrentes das interações 

do coletivo.   

Para o aprendizado da técnica, principalmente para atuar como moderador dos dois 

grupos focais realizados, e embasamento teórico do tema, o autor deste trabalho se valeu dos 

estudos de Ruediger e Riccio (2006), Carlini-Cotrim (1996), Dias (2000) e Silva (2004). O 

grupo focal com os diretores selecionados foi realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e com 

os chefes no dia seguinte. Para a avaliação dos dados coletados utiliza-se a análise de 

conteúdo estudada por Bardin (2004), que a define da maneira abaixo transcrita, e dos estudos 

de Rocha e Deusdará (2006). 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferências de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 2004, p. 37) 

 

A primeira abordagem enfrentada nos grupos focais, como se depreende do roteiro 

constante do Apêndice B, foi a percepção dos participantes com relação à coerência entre os 

conteúdos ensinados no PDG e as habilidades e competências exigidas de um gerente 

atualmente. Ambos os grupos concordaram que houve coerência entre os ensinamentos do 

PDG e o perfil exigido para um bom desempenho gerencial, apontando cada um algumas 

lacunas. 

O grupo de diretores concordou que houve a coerência questionada, mas apontou 

como lacunas: o aprofundamento nas ciências da administração, principalmente, a questão da 

liderança, em que pese ter havido um módulo específico sobre o tema, conforme relatado no 

Capítulo 2 (dois) deste trabalho; na administração do tempo; na comunicação e a ausência de 

estudos de casos. A respeito, traz-se 3 (três) comentários distintos: 

De um modo geral, eu acho que o PDG abriu um caminho no 
Tribunal de o que é que um bom gerente precisa, a questão do 
comprometimento, da questão de valores, da ética, que foram temas 
que até a gente já discutiu muito, coincidindo com a elaboração do 
planejamento estratégico. De um modo geral, ele foi totalmente 
coerente em relação a que um gerente precisa. Agora precisava 
trabalhar mais ferramentas, aprofundar mais alguns temas, aí é outra 
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discussão. (informação verbal)16 
 
De uma maneira geral, a coerência do PDG com a coerência do que 
é preciso para um gerente do Tribunal em relação aos assuntos 
tratados, eu acho que tem. Agora que poderiam ser bem mais 
aprofundados, eu concordo com Alan. (informação verbal)17 
 
Tudo que foi explorado lá era importante, tem coerência do que se 
espera de um preparatório do desenvolvimento gerencial. Agora o 
que ficava patente nas nossas discussões era que faltavam alguns 
conteúdos, algumas abordagens que precisavam ser dadas. Tanto no 
aspecto de profundidade quanto algumas ausências mesmo. 
(informação verbal)18 

 

No tocante ao aprofundamento nas ciências da administração, a transcrição abaixo 

sintetiza o que foi discutido no grupo: 

Uma das coisas que, justamente, faltou no PDG foi um 
direcionamento mais técnico na área de administração. Discutiu 
muito diagnóstico, discutiu muito uma visão sobre a casa. Mas acho 
que tecnicamente mesmo, faltou um direcionamento maior para uma 
visão da ciência administrativa. Faltou trabalhar mais liderança, 
aspectos organizacionais. Acho que algumas ferramentas que 
poderiam ter sido utilizadas, poderiam ter ajudado a trabalhar melhor 
as habilidades, embora ele tenha tido a sua contribuição, não resta 
dúvida. (informação verbal)19 
 

No caso da administração do tempo, embora o tema tenha sido abordado no PDG e 

revisto nos Encontros de Atualização Gerencial (EAG) realizados em 2005, projeto conduzido 

pela mesma consultoria do PDG, que objetivava avaliar as práticas decorrentes do 

aprendizado no PDG, mas que não logrou o resultado esperado, conforme comentários 

consensuais de todos os membros dos 2 (dois) grupos focais que participaram do referido 

evento, na percepção dos diretores, permaneceu lacunoso.     

A questão da comunicação também foi apontada pelo grupo de diretores como carente 

de aprofundamentos, mas um dos participantes ressaltou que o tema foi bem abordado, 

trazendo até melhoramentos significativos na comunicação do TCE, apontando como falha a 

não colocação em prática de tudo do que foi aprendido, pois o PDG não era uma consultoria e 

sim um treinamento, alegou ele. Percebe-se, no caso, a utilização de mecanismos de defesas 

                                                           
16 Comentário de um dos participantes do grupo focal de diretores, realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
17 Idem.  
18 Idem. 
19 Idem. 
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organizacionais (ARGYRIS, 1992) estudados no Capítulo 3 (três) deste trabalho. Outro 

diretor corrobora o entendimento, afirmando: 

Acho importante o que Taciana colocou, eu acho justamente uma 
das coisas que me vem à tona é o módulo de comunicação.  Eu acho 
que foi um dos módulos muito positivos. Que fez a gente refletir 
uma série de coisas e melhorou significativamente na casa. Agora, 
ressaltando o que ela falou também, o que a gente ainda não tem 
hoje é uma política de comunicação, plano de comunicação. 
(informação verbal)20 

 

A ausência de estudos de casos foi apontada por um participante, mas contestada pelo 

grupo, como se pode observar do seguinte comentário: 

Em relação aos exemplos, inclusive teve aqueles exercícios das 
práticas, das boas práticas, que você leva exemplos, cada gerente 
teve a facilidade de levar, me lembro do caso de Luciene, teve vários 
outros casos, a comunicação como relacionamento interpessoal. 
(informação verbal)21 

 

Exatamente por isso os módulos do PDG aconteciam mensalmente, para que o 

intervalo de tempo permitisse um amadurecimento do conteúdo aprendido, que possibilitasse 

a prática daquele aprendizado, bem como permitir que os gerentes trouxessem casos reais 

vivenciados para que fossem discutidos em grupo. 

Tentando sintetizar o entendimento do grupo de diretores a respeito da coerência do 

PDG, um dos participantes afirma: 

Eu acho que o programa foi montado dentro do que se imaginava 
que eram as necessidades de um gerente do Tribunal? Sim. Agora, 
por ser o primeiro programa voltado, era um pouco, digamos assim, 
a palavra não seria teórico, mas experimental. Você não sabia 
exatamente quais eram as necessidades, o que a gente imaginava que 
era. A gente procurou ter um leque muito amplo. Por ter esse leque 
tão amplo e por ser a primeira oportunidade que a gente estava 
experimentando, você terminou não se aprofundando em algumas 
coisas que o grupo achava que deveria se aprofundar mais, 
abordando algumas coisas que talvez não eram essenciais dentro do 
programa. E faltando algumas coisas que o próprio grupo sentia que 
não tinham sido colocadas e não teve a oportunidade de vivenciar. 
(informação verbal)22 

 

 

                                                           
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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O grupo focal de chefes também concordou com a coerência do programa, mas 

apontou lacunas diferentes das do grupo de diretores, tais como, administração de conflitos, 

descontinuidade, gerenciamento de projetos e a participação da academia (universidade). O 

primeiro comentário do grupo destaca novamente a utilização de mecanismos de defesas 

organizacionais (ARGYRIS, 1992): 

Marconi, eu acho que, sobre as questões do PDG, eu saí com uma 
lição de lá. O gerente, sempre quando há falhas na equipe, sempre 
busca em alguém, ou na equipe. E a lição que eu tirei do PDG que 
primeiro você tem que avaliar que o erro está em você. A lição que 
eu tirei do PDG foi isso. Muitas vezes a falha está no gerente. E 
sempre a gente fica “não, não, deu errado” e acha que foi alguma 
pessoa, ou algo na metodologia da equipe e nunca na forma de 
gerenciar. 
Houve, houve coerência, em muitas situações, eu vi que as falhas 
aconteciam na equipe porque eu não percebia as minhas falhas. 
Então que eu aprimorei, eu vi o resultado na equipe. (informação 
verbal)23 

 

No caso da administração de conflitos, o grupo de chefes foi consensual em afirmar 

que o tema foi pouco enfocado: “Eu acho que senti um pouco da ausência da ênfase na 

administração de conflitos como habilidade gerencial. Eu acho que foi muito pouco enfocada 

a questão da administração de conflitos que é muito presente no dia-a-dia do gerente” 

(informação verbal)24. 

A descontinuidade comentada não diz respeito ao conteúdo do PDG, mas a ausência 

de uma política mais consistente de desenvolvimento gerencial dentro do TCE. Apesar da 

criação do EAG em 2005, onde aconteceram 5 (cinco) encontros de um dia e meio, mas que 

não logrou êxito como já comentado neste trabalho, e da realização de duas turmas do 

Amana-Key25 em 2006, curso de 50 (cinqüenta) horas direcionado à média gerência, mas com 

enfoque muito voltado para o desenvolvimento do ser humano no papel de gerente, 

capacitando ao todo em torno de 70 (setenta) gestores do TCE-PE.  

Essa questão da descontinuidade é debatida no próximo tópico (estratégias de 

otimização), mas, de toda sorte, transcreve-se o comentário do participante: 

Eu acho assim, que, concordo com Luis, que ficaram atuações 
pontuais. Capacita hoje, aí capacita um grupo esse ano, um grupo 

                                                           
23 Comentário de um dos participantes do grupo focal de chefes, realizado no dia 14 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
24 Idem. 
25 “Somos um centro de excelência em gestão. Uma rede de alcance mundial com núcleo em São Paulo, Brasil. 
Nosso propósito é servir como referência mundial em inovações radicais em gestão que sejam capazes de gerar 
desenvolvimento genuíno de pessoas, organizações, comunidades e do todo maior.” Disponível em: 
<http://www.amana-key.com.br/ >. Acesso em: 20 fev. 2007. 
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outro ano que vem, aí pára. Não deu certo o EAG, e agora capacita 
no Amana-Key, aí pára, entendeu? É aquela capacitação assim, “não, 
vamos capacitar gerente? vamos”, agora não diz assim, “vamos 
capacitar gerentes, mas ver se está dando resultado”. (informação 
verbal)26 
   

Com relação ao gerenciamento de projetos, há de se destacar previamente que houve 

no terceiro módulo da turma de 2003 a participação de uma consultoria contratada para 

conduzir o tema, mas a avaliação foi unanimemente muito crítica, como se pode observar dos 

registros contidos na Memória daquele módulo (INTG, 2003b) e dos comentários dos 

participantes dos 2 (dois) grupos focais que estiveram no PDG 2003. Ficou tão latente o 

fracasso da experiência que o tema não foi abordado em 2004.  

No entanto, um dos participantes alega que talvez naquele momento o corpo gerencial 

não estivesse amadurecido o suficiente para tratar o assunto, além de que o tempo reservado à  

época era insuficiente para se tratar adequadamente de gestão de projetos. Entende que  

atualmente é um momento propício à capacitação nesse tema, principalmente, pela inter-

relação com os planejamentos estratégico e operacional, ferramentas bem difundias e 

utilizadas na organização.  

Outro membro do grupo de chefes afirma que, por se tratar da primeira experiência 

estruturada de capacitar os gerentes do TCE, não percebia lacunas no programa. Não obstante, 

à medida que foi participando do curso foi criando novas expectativas e concorda com as 

ausências apontadas pelo grupo.   

O ponto polêmico nesse grupo de chefes foi com relação à inserção da academia 

(universidade) no PDG, como se percebe nas falas transcritas abaixo: 

De uma forma genérica em relação ao PDG, pelo fato de eu achar 
extremamente positivo, eu acho que a experiência foi exitosa, pode 
ser repetida, lógico, corrigida, mas eu senti a falta da academia 
dentro do PDG. Eu acho que foi feito muito em cima de consultoria, 
muito em cima da experiência dessas consultorias, mas a experiência 
da academia dentro do programa, ou seja, a universidade dentro do 
programa de desenvolvimento gerencial. Eu acho que quando você 
parte para um programa inteiro de desenvolvimento gerencial, não 
pode desprezar o conteúdo cientifico e perto do conteúdo cientifico 
está a academia, a universidade. (informação verbal)27 
 
Eu fiz psicologia, então eu acho que tem muita relação em termos de 
áreas. Uma coisa é a questão acadêmica, outra coisa é a questão da 
prática. Eu acho que se você me dissesse assim: “esse daqui 

                                                           
26 Comentário de um dos participantes do grupo focal de chefes, realizado no dia 14 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
27 Idem. 
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aprendeu na prática e está tentando trazer uma teoria e esse daqui 
sabe a teoria e está tentando aplicar na prática”, eu fico no primeiro 
grupo. Por que que eu digo isso? Porque agora mesmo a gente está 
estudando um tema muito parecido, gestão de competência, você lê, 
já li acho que uns cinco livros, só que a gente aponta sempre as 
mesmas coisas que na prática é impossível. Então nessa área de 
administração de pessoas, de gestão, essa questão teórica muitas 
vezes está longe da prática. Não tem nada mais fácil do que você 
dizer teoricamente o que é administração de conflitos. Agora como 
transformar isso em prática? E eu acho que eles têm, não ficou tão 
longe da prática porque existe por trás do, pelo menos na consultoria 
que trabalhou o primeiro módulo, o primeiro PDG e eu acho que 
também o segundo, eles tem todo um arsenal teórico de vários livros. 
Talvez assim, nem todos foram entregues nem lidos pelas pessoas, 
mas existe um modelo teórico consistente ali, só que foi construída 
através da prática e não assim: “Vamos estudar em vários livros isso 
e trazer uma teoria.” Eu gosto muito dessa coisa, você na prática 
construir sua teoria. (informação verbal)28 
 

A discussão do grupo sobre a participação da academia no PDG redundou numa 

dicotomia entre teoria e prática, dividindo as opiniões a respeito. Porém, um dos chefes 

aponta a importância das duas abordagens da seguinte forma: 

Então, eu acho que as duas linhas colocadas aqui, elas tem 
fundamento todas as duas. Acho que são razoáveis. O que eu acho é 
o seguinte, eu acho que evidentemente que a teoria e a prática, elas 
não são coisas distintas. Na verdade, às vezes você parte da prática 
para encontrar um modelo, às vezes você tem um modelo e consegue 
aplicar ele na prática. O que eu acho com relação à ciência pura, 
simplesmente, quando você aplica ela no comportamento humano, a 
questão é muito mais complexa, não é? (informação verbal)29  

  

Pode-se inferir que o caminho é a conjunção entre a teoria e a prática gerencial, bem 

como que a realização desta pesquisa é, em si, uma forma da academia (universidade) 

participar do desenvolvimento gerencial do TCE. Além disso, conclui-se que houve uma forte 

coerência entre os temas abordados no PDG e as habilidades e competências exigidas ao 

gestor público, com as lacunas apontadas pelos grupos focais.    

Outro ponto abordado nos grupos focais foi a avaliação sobre a aplicação dos 

conteúdos do PDG à prática gerencial do TCE. Para tanto, distribui-se, previamente, com os 

participantes um pequeno questionário (Apêndice C), que pedia que atribuíssem uma nota de 

0 (zero) a 10 (dez) ao nível de aprendizado dos temas do PDG e na mesma escala o quanto 

                                                           
28 Idem. 
29 Idem. 
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conseguiram aplicar  na atuação como gerentes. Novamente houve uma pequena diferença de 

percepções entre os dois grupos pesquisados. 

Nos grupos focais pediu-se que cada integrante dissesse as duas notas respectivamente 

e depois comentassem as possíveis diferenças de percepções. No grupo de diretores as notas 

atribuídas foram: “7 (sete) e 7 (sete); 8 (oito) e 7 (sete); 7 (sete) e 6 (seis); 8 (oito) e 7 (sete); 8 

(oito) e 6 (seis); 6 (seis) e 5 (cinco); 7 (sete) e 6 (seis); 6 (seis) e 5 (cinco); 8 (oito) e 6 (seis); 7 

(sete) e 6 (seis)” (informação verbal)30.    

Todos os membros deste grupo, à exceção do primeiro a responder, que aplicou no 

mesmo nível do que aprendeu, perceberam que o aprendizado foi maior que a aplicação. No 

entanto, esse mesmo participante afirma ter pensado que o aprendizado foi maior que a 

prática, mas como teve dificuldade em avaliar acabou colocando a mesma nota. Um dos 

diretores alerta que o grupo foi muito coeso nessa percepção, não houve nenhuma nota muito 

alta ou excessivamente baixa, ficaram todas bem próximas. Outro participante sintetiza: “O 

que eu acho que é natural, não é? É difícil você dizer que aplicou mais que aprendeu, assim, à 

primeira vista” (informação verbal)31.  

No grupo focal de chefes as notas atribuídas foram: “6 (seis) e 6 (seis); 8 (oito) e 8 

(oito); 7 (sete) e 8 (oito); 8 (oito) e 7 (sete);  7 (sete) e 8 (oito);  8 (oito) e 6 (seis);  7 (sete) e 7 

(sete), 9 (nove) e 9 (nove); 7 (sete) e 6 (seis); 7 (sete) e 5 (cinco)” (informação verbal, grifo do 

autor)32.  

Nesse grupo, apenas 4 (quatro) participantes perceberam que a aprendizagem foi 

maior do que a aplicação à prática gerencial, igual número entendeu que aplicou o que 

aprendeu e 2 (dois) membros aplicaram mais do que absorveram dos conteúdos do PDG, o 

que foi comentado por uma das pessoas do outro grupo focal como muito difícil de acontecer 

naturalmente. Apesar dessas 2 (duas) “inversões”, as notas também ficaram muito próximas, 

como no grupo de diretores. 

Os que atribuíram uma nota maior para o aprendizado justificaram de duas formas, 

uma o fato da organização não propiciar um ambiente mais favorável à continuidade da 

prática daquilo que foi visto, outra que não é possível a aplicação imediata de tudo que se 

aprende em um programa dessa natureza, por questões de resistência à mudança do próprio 

                                                           
30 Comentários de todos os participantes do grupo focal de diretores, realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
31 Comentário de um dos participantes do grupo focal de diretores, realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
32 Comentários de todos os participantes do grupo focal de chefes, realizado no dia 14 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
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participante, por ser um processo, mas esses temas são abordados mais adiante, quando se 

analisam as facilidades e as dificuldades de se pôr em prática o que foi absorvido no PDG.   

Os que colocaram notas idênticas foram defendidos por dois participantes, um deles 

atribuiu o fato à coerência pessoal, que permitiu a ele, discretamente, colocar em prática todo 

o aprendizado do PDG, o outro porque percebeu que o programa não trouxe teorias em 

excesso, mas possibilitou a aprendizagem de ser mais reflexivo sobre postura, erros, 

comunicação, trabalho em equipe, centralização, ou seja, auto-avaliação, autocrítica, e afirma: 

Então, a aprendizagem que eu tive foi muito mais nesse nível de 
crenças, valores, auto-avaliação, e isso daí não tem como você 
dissociar de sua prática. Então, terminou que o que era dito fazia um 
efeito maior era numa reflexão da minha conduta como pessoa 
mesmo, como gerente. (informação verbal)33 

 

Os 2 (dois), que atribuíram uma nota maior na aplicação do que na aprendizagem, 

afirmaram que o PDG estimulou tanto que puderam aplicar mais do que o absorvido no 

programa, por conta de questões como a utilização de mecanismos de defesas organizacionais 

(ARGYRIS, 1992), somente percebidos após a participação no referido curso. Um deles 

comenta a modificação de seu comportamento depois da participação em uma das dinâmicas 

do PDG: 

Depois isso me levou à reflexão de que eu era muito centralizadora, 
e ali me veio a percepção de que a gente tem que trabalhar em 
equipe mesmo, porque se a gente não trabalhasse ali em equipe não 
saia nada. Então, quando eu coloquei aqui, eu peguei só esse caso 
pontual dessa dinâmica, que o PDG me fez refletir muitas coisas, 
aquela questão que o erro estava em mim e que na prática eu 
melhorei bastante, com o grupo. (informação verbal)34 

   

Por conta da distorção em relação à percepção dos demais, isso gerou uma discussão 

no grupo, que entendeu possível esse fato, tanto que um dos participantes tentou sintetizar a 

opinião dos 2 (dois) da seguinte forma: 

Agora me parece que a resposta de Andréia tem a ver com 
determinada situação que é muito freqüente na gente. No momento 
em que a gente está vivenciando aquela experiência, a gente acha 
que recebemos determinado tipo de conteúdo. No futuro, a gente vai 
ver que esse conteúdo foi muito mais amplo do que aquilo que a 
gente recebeu. Foi isso que você me fez entender. Eu tenho a 
impressão que você terminou achando que a prática superou o 

                                                           
33 Comentário de um dos participantes do grupo focal de chefes, realizado no dia 14 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
34 Idem. 
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aprendizado. (informação verbal)35 
 

Ou seja, o grupo focal de chefes não percebeu, nesse questionamento, de forma 

consensual, parte teve a percepção de que aprendeu mais do que aplicou à prática gerencial do  

TCE, outra de que os níveis foram iguais e 2 (dois) participantes entenderam que o estímulo 

do PDG foi tamanho que aplicaram mais do absorveram. 

Outro tema varrido pelos grupos focais foi a percepção dos participantes com relação 

aos fatores que influenciaram positiva ou negativamente a aplicação dos conteúdos do PDG à 

prática gerencial do TCE. Os grupos apontaram questões relacionadas à cultura da 

organização, à resistência a mudanças, exemplos da alta administração, engajamento da 

equipe de gerentes, comprometimento, dentre outros, que são abordados detalhadamente a 

seguir. 

No grupo de diretores, o primeiro comentário apontou como dificuldade o 

comportamento da alta administração, composta por 7 (sete) Conselheiros que se revezam na 

presidência do órgão a cada biênio, como já explicitado no Capítulo 2 (dois) deste estudo, 

alegando que exemplos que vêm de cima atrapalham muito na liderança de uma equipe 

quando não são recomendáveis. Além disso, sugere que para minimizar problemas dessa 

natureza os altos gestores deveriam participar de programas como o PDG.  

Para o enfrentamento desse problema, durante a realização do PDG tinha-se a idéia 

recorrente de que deveria se realizar dentro do TCE uma sensibilização na casa, com 

apresentações tanto para a alta administração como para as equipes de colaboradores, o que 

não aconteceu. Mas um dos participantes entende que mesmo se fosse realizada essa 

mobilização, não surtiria o efeito desejado, por conta da cultura da organização à época, não 

amadurecida o suficiente para entender a necessidade da realização de uma capacitação desse 

porte, alguns servidores chagavam a afirmar que os gerentes foram “passear” em Gravatá36. 

Em contraponto, um dos diretores alega que o pessoal do quadro de servidores do TCE 

atualmente ainda é muito crítico, e mesmo os gerentes estando envolvidos em projetos muito 

sérios, como o PDG, ainda corre-se o risco de surgir comentários daquela natureza. Porém, 

afirma também que alguns funcionários, aqueles mais centrados no trabalho, entenderam a 

importância do treinamento, perguntando, inclusive, quando haveria outro PDG. Esse mesmo 

participante entende que a sensibilização deveria ser realizada por cada gestor em sua equipe, 

e que falhou em não pôr em prática essa forma de sensibilizar. 

                                                           
35 Idem. 
36 Cidade onde ocorreu o maior número de módulos do PDG 2003 e 2004. 
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Outro ponto apontado pelo grupo de diretores como dificultador é o fato de que o 

conhecimento absorvido não é 100% aplicável à sua realidade em todas as situações, existem 

as especificidades de cada departamento ou divisão, apontando também como dificuldade os 

temas que não foram abordados de maneira satisfatória durante o programa, mas ressaltou que  

a aplicação ficou muito próxima da aprendizagem com as seguintes palavras: 

Foram poucas coisas que impediram essa aplicação total. Ninguém 
colocou aqui que aprendeu 9 (nove) e aplicou 4 (quatro). O máximo 
que teve foi 8 (oito) e 6 (seis), 7 (sete) e 5 (cinco). Não está tão 
longe, não foi uma coisa tão absurdamente: “aprendi muito, mas 
estou aqui cheio de barreiras para poder aplicar”. Não foi essa 
realidade que a gente percebeu. (informação verbal)37  

  

Um dos membros do grupo de diretores fala sobre a ausência de mecanismos de 

premiação e de punição como dificultador, o que acarreta o desprezo à meritocracia, tratando 

de forma igual os desiguais, alegando, ainda, que se necessita de muita criatividade e 

perseverança para enfrentar esse problema. No entanto, afirma como transcrito, que 

interferências de ordem política (alta administração) atrapalham sobremaneira as soluções 

encontradas: 

A gente tem apanhado um pouco, mas a gente tem tentando fazer a 
coisa bem feita. A gente está aberto para mostrar a coisa. 
Antigamente, a pessoa entrava e escolhia para onde ia. Hoje, a gente 
está tentando, embora com algumas dificuldades. Eu acho que é isso 
que faz a gente não avançar mais, algumas interferências de ordem 
política que a gente está tentando acabar ou diminuir. E a gente está 
conseguindo êxito. A gente tem atuado, por exemplo, “fulaninho não 
serve pra nada”. A gente fez, mexeu e alguns fulaninhos desses estão 
dando resultados. (informação verbal)38 

  

Além disso, assevera, ainda, que a estabilidade do servidor público também atrapalha 

as tentativas criativas de correção de comportamentos inadequados, bem como o excesso de 

legalidade inerente ao serviço público, referindo-se, no caso, a um procedimento 

administrativo para punição de uma falha de um colaborador, que foi desfeito pela Justiça 

Estadual por questões de ordem meramente formal.   

Um diretor discordou dos colegas, alegando que essas interferências políticas e o 

comportamento da alta administração já eram realidades bem conhecidas quando da 

realização do programa e que essas questões foram trabalhadas no PDG, ou seja, tinha-se 

                                                           
37 Comentário de um dos participantes do grupo focal de diretores, realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
38 Idem. 
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conhecimento de que esses problemas iam surgir no momento de pôr em prática os 

aprendizados do PDG. Entende que a dificuldade de colocar em prática o que aprendeu está 

relacionada com a rotina, com o envolvimento em questões operacionais (MOTTA, 2004). 

Transcreve-se o seu comentário: 

A gente discutiu muito no PDG essas questões políticas internas que 
dificultavam. Isso foi trabalhado lá. Eu acho que isso não foi barreira 
para mim. O que foi barreira mesmo foi a rotina pesada, que impediu 
muita gente de fazer algumas coisas. “Poxa, eu queria ter feito 
aquela reunião, que estava no PDG, mas não tive tempo”. A rotina 
mesmo contribuía para a falta de integração, muito mais isso do que 
a questão da interferência política. Porque essa questão foi 
trabalhada no PDG, a gente já sabia. (informação verbal)39  

 

 Essa foi a única pessoa a entender que as interferências políticas não dificultaram a 

aplicação dos conteúdos do PDG, pois neste grupo de diretores os comentários sobre o 

comportamento da alta administração foram recorrentes.  

Não obstante isso, foi registrado por um dos participantes que essa realidade já 

melhorou bastante ao longo dos anos, que a alta administração está mais aberta a absorver 

alguns projetos, até por sofrerem influência do corpo gerencial, de pessoas que ocupam cargos 

estratégicos na gestão e criam laços de proximidade com os Conselheiros, mas ficou patente 

no grupo que não está solucionada a questão, não se está ainda na situação ideal, ou seja, as 

interferências dificultam a aplicação do aprendizado. A respeito, transcreve-se o comentário 

abaixo: 

Agora, o fato do Conselho está mais aberto, é porque o Conselho 
hoje está investindo em gerente, o Tribunal está investindo em 
planejamento. Então, quando se chega uma coisa lá, é muito difícil, a 
não ser que tenha um interesse pessoal envolvido, não ser aceito. 
Mas isso não é porque mudaram de cabeça, mudaram de concepção 
de gerente, não. É porque eles sabem que o investimento que eles 
estão fazendo nas pessoas está trazendo resultados para a instituição 
e que eles podem ser um freio a isso. É uma mudança nesse sentido. 
(informação verbal)40  

 

Um dos membros do grupo, alerta que os gerentes às vezes se escondem utilizando 

mecanismos de defesas organizacionais (ARGYRIS, 1992), pois é mais cômodo transferir a 

sua responsabilidade para a cultura da casa, no caso, para as interferências dos altos gestores 

(Conselheiros), mas não discorda da dificuldade apontada.     

                                                           
39 Idem. 
40 Idem. 
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Um participante apontou a cultura organizacional como dificultador da prática, 

sobretudo no que diz respeito a existir uma discrepância entre os valores pregados e os postos 

em prática na organização, principalmente quando afeta o interesse de grupos ou indivíduos, 

seja na alta administração, no corpo gerencial ou nos demais colaboradores, cita, como 

exemplo, o fato de um colega alegar o erro de outro como justificativa para não mudar de 

comportamento. Outro diretor reforça o entendimento apontando como traço da cultura do 

órgão a resistência à mudança, que não é uma característica inerente ao TCE ou ao serviço 

público, mas sim ao ser humano (BERGUE, 2005), como já abordado no Capítulo 3 (três) 

deste trabalho.   

Com relação aos fatores facilitadores da aplicação das habilidades e competências 

absorvidas à prática gerencial do TCE, o grupo de diretores foi bem coeso em apontar 

aspectos relacionados a comportamentos individuais ou coletivos dos participantes do PDG, 

tais como, nível de envolvimento do grupo, vontade de pôr em prática o aprendizado, 

coragem em enfrentar tabus da organização, atuação em grupo e integrada e o uso da 

criatividade para resolução de problemas, bem como inerentes ao clima organizacional 

daquele momento, onde um conjunto de ações favorecia a aplicação dos conteúdos do PDG, 

como, por exemplo, a elaboração do planejamento estratégico do TCE. 

No grupo focal de chefes, a primeira dificuldade apontada foi com relação ao superior 

imediato de um dos participantes, que por não acreditar em programas dessa natureza criou 

um ambiente muito desestimulante para a aplicação do aprendizado. Outro participante, como 

no grupo de diretores, criticou a cultura organizacional no que diz respeito ao descompasso 

entre o discurso e a prática, citando como exemplo alguns casos onde um gerente assedia 

diretamente um servidor para trabalhar com ele, sem dialogar previamente com o chefe 

imediato daquele funcionário, quando o discurso predominante é o de ter ética, visão 

sistêmica e trabalho em equipe e integrado. 

Um membro do grupo reforça o entendimento, mas alerta que muitos chefes se sentem 

“donos” de sua equipe e percebem como uma derrota a saída de um de seus componentes, 

quando, independente de se perder ou ganhar um servidor, os gerentes deveriam ter uma visão 

mais sistêmica e coletiva das necessidades do órgão, avaliando seriamente onde o TCE estaria 

mais carente dos serviços daquele funcionário. 

Outro ponto dificultador da aplicação trazido pelo grupo focal de chefes, ainda com 

relação à cultura organizacional, foi a questão específica da comunicação atrelada à 

transparência, alegando-se que já houve uma melhora, mas ainda insuficiente, transcreve-se 

comentário de um dos participantes a respeito: 



 

 

90 

 
 

A gente vê o quanto é importante que haja essa boa comunicação, 
uma transparência, não total, mas próxima disso. Eu acho que a 
cultura da casa ainda é de: “Não, é melhor não falar isso”; “Não, não 
vamos comentar agora isso”; “Não vamos divulgar isso”. Eu acho 
que isso daí é uma coisa que de certa forma, não estou dizendo que é 
a cultura geral, mas ainda tem muito isso. (informação verbal)41  

 

Ainda nessa discussão no âmbito do ambiente organizacional, o grupo aponta a cultura 

paternalista da casa como dificultador, pois foi aprendido no PDG que se deve tratar as 

pessoas de maneira diferente, sem medo do conflito, por meio da meritocracia, por exemplo. 

Porém, a organização tem medo do conflito, de diferenciar as pessoas, de qualquer atitude que 

possa interferir no status do indivíduo dentro da instituição, ou seja, percebe-se novamente o 

grupo demonstrando a utilização de mecanismos de defesas organizacionais (ARGYRIS, 

1992). 

Um exemplo dessa atitude trazido pelo grupo foi a suspensão do processo de avaliação 

de desempenho, que já vinha sendo aplicado para aprendizado e aperfeiçoamento da 

ferramenta há 3 (três) anos, quando ia realmente impactar na progressão funcional de um 

terço do quadro de servidores, devido à pressão dos próprios colaboradores alegando a 

subjetividade da ferramenta, mas na realidade a motivação foi a cultura paternalista, que 

prefere não diferenciar as pessoas, não gerar conflitos.      

Uma questão pessoal apontada por mais de um dos participantes do grupo de chefes 

como empecilho à aplicação do aprendizado foi a característica de falar demais, o que cria 

uma dificuldade em ouvir as pessoas de suas equipes e, consequentemente, em permitir um 

ambiente favorável à participação.  

Um dos chefes apontou como dificultador um fato intrinsecamente relacionado com a 

área finalística do TCE, a de fiscalização, que foi a questão da necessidade de uma maior 

integração entre os colaboradores que trabalham nas auditorias, elaborando relatórios 

técnicos, e os Conselheiros que são os julgadores desses processos, alegando que esse 

descompasso traz, além de retrabalho, uma natural desmotivação à sua equipe, pois, muitas 

vezes, entendem que o julgamento desconsiderou o seu empenho em realizar aquele trabalho. 

O participante afirma: 

Para mim, quando coloquei aquela nota na aplicação menor do 
conteúdo, uma das barreiras que existem, é o retrato que eu posso 
dar do que sinto em relação à minha divisão, é o fato de que deveria 
existir no meu entender uma sintonia maior entre o corpo julgador e 

                                                           
41 Comentário de um dos participantes do grupo focal de chefes, realizado no dia 14 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
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quem fiscaliza. Eu acho que isso é determinante para que a 
motivação também aumente, e também para que não exista 
retrabalho, para que haja um pensamento único sobre certos 
assuntos. (informação verbal)42 

 

Dois participantes apontam também como dificultador a ausência de definição clara de 

rumos e de metas por parte da alta administração e de seu, respectivo, monitoramento. Um 

deles afirma que o Tribunal monitora as suas metas, mas não controla. Nas reuniões 

trimestrais de monitoramento do planejamento do TCE os setores apresentam os seus 

resultados, mas não existe uma figura institucionalizada com a responsabilidade de cobrar 

pelos objetivos não atingidos. 

Um participante alegou como dificuldade os fatores que motivam a sua equipe, 

explicando que parte ele consegue motivar com as ferramentas que dispõe, mas alguns 

membros de seu grupo de colaboradores não se motivam com nada, estão sempre insatisfeitos, 

e essa impotência em modificar a realidade é percebida como um dificultador da aplicação 

dos conceitos absorvidos no PDG. Outro membro, concordando com o colega, afirma que 

essa desmotivação pode ter origem na inadequação do perfil do servidor com as atribuições a 

serem desenvolvidas por ele, pois ainda não existem na casa critérios objetivos de distribuição 

de pessoal. 

 Como no grupo de diretores, os chefes também apontam as interferências da alta 

administração como nocivas à aplicação dos conteúdos do PDG, citando, como exemplo, a 

questão da transferência de pessoal. Também como no grupo focal anterior, alegam como 

dificuldade a ausência de mecanismos de punição e premiação. 

Com relação aos facilitadores, o grupo somente apontou a vontade de acertar e a 

capacidade de se auto-avaliar dos próprios gerentes e a postura favorável da equipe de 

trabalho ao estilo motivacional. 

Enfim, pode-se inferir que as divergências de percepções entre o grupo focal de 

diretores e o de chefes se devem aos papéis desempenhados por cada um, o primeiro mais 

ligado às questões estratégicas e, por isso, atuando próximo à alta administração e aos 

processos decisórios, e o segundo relacionado com o desempenho operacional da organização 

e mais próximo dos colaboradores (base).   

 
 
 
 

                                                           
42 Idem. 
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4.2 ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO 
TCE-PE 

 

A primeira crítica ao Programa de Desenvolvimento Gerencial do TCE-PE, realizado 

nos anos de 2003 e 2004, é de que ele se resumiu à realização de um curso, já detalhadamente 

explicado no Capítulo 2 (dois) deste estudo, sem continuidade estruturada, quando deveria 

englobar uma série de ações contínuas e planejadas que impulsionassem o desenvolvimento 

gerencial dentro do TCE-PE, incluindo o próprio curso realizado.  

Como visto no Capítulo 3 (três) deste estudo, vários autores, tais como Alecian e 

Foucher (2001), Motta (2004), Zemke (1985), Carnevale (1986), Moraes, Silva e Cunha 

(2004a, b) e Moura e Bitecourt (2006), sem desprezar o aprendizado formal, asseveram que 

grande parte da aprendizagem gerencial acontece no ambiente de trabalho, com as 

experiências vivenciadas no cotidiano organizacional.  

Por isso, sugere-se que o TCE-PE crie um ambiente favorável e estimulante a esse tipo 

de aprendizagem, o que pode melhorar o desempenho dos gestores com baixos custos 

envolvidos (MORAES, SILVA E CUNHA, 2004b). Dentro dessa perspectiva de aprendizado 

no próprio ambiente de trabalho, pode-se capacitar o gerente por meio da diversificação de 

tarefas, seja por transferências laterais, participação em projetos especiais ou forças-tarefa, 

possibilitando ao gestor adquirir com as experiências vividas flexibilidade e adaptabilidade, 

por exemplo (BACON, 1999).  

Outra sugestão para o aprimoramento gerencial do TCE-PE é o compromisso dos 

atuais gestores com o desenvolvimento de futuros líderes, dedicando tempo à formação de 

novos gerentes, elaborando, inclusive, planos de sucessão (BACON, 1999). Nessa mesma 

linha de atuação, deve-se criar um curso específico para formação de novas lideranças, 

possivelmente nos mesmos moldes do PDG, mas com enfoque diferenciado para pessoas que 

nunca exerceram cargo de gerência, com critérios claros e bem definidos de seleção. Desta 

feita, o órgão passa a dispor de uma reserva de gestores capacitados. 

Outra proposta de otimização é que em todos os cursos e ações realizados para o 

desenvolvimento gerencial do TCE-PE seja incutida no gerente a relevância social de seu 

papel, ou seja, a consolidação do senso do serviço público (BACON, 1999). Além disso, 

como se trata de aprendizagem de adultos, que os instrutores e cursos sejam bastante criativos 

e inovadores para possibilitar a maior absorção possível dos conteúdos ensinados 

(NEWCOMER, 1999), bem como sejam utilizadas as experiências vivenciadas pelos gestores 
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e os cursos e ações sejam flexíveis, possibilitando mudanças e adaptações ao longo da 

execução (SMITH, 2003).  

Com relação a essa inovação e criatividade, os grupos focais foram consultados sobre 

a realização de tarefas extras normalmente no turno da noite, onde o formato tradicional de 

aprendizagem era completamente subvertido, as denominadas atividades complementares, já 

citadas no Capítulo 2 (dois) deste trabalho. Ambos os grupos perceberam que as referidas 

atividades agregaram valor ao tema discutido no módulo, porém mais do que ajudar na 

aprendizagem elas colaboram sobremaneira para a integração do grupo. Transcreve-se o 

comentário de um dos participantes do grupo de diretores: 

Eu concordo com essa questão da integração. Um dos principais 
efeitos que a gente observou com mais clareza do PDG, mais do que 
a aplicação de qualquer ferramenta, foi a integração. Então, toda a 
equipe gerencial do Tribunal que estava ali passou a se conhecer de 
uma maneira mais profunda e passou a interagir, tendo efeitos 
práticos nas rotinas. (informação verbal)43 

 

Sugere-se também, como forma de fomentar o desenvolvimento gerencial do TCE-PE, 

o envolvimento dos gerentes como instrutores em cursos voltados para o tema, permitindo 

uma nova forma de aprendizado (NEWCOMER, 1999). No caso, por meio da Escola de 

Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), órgão vinculado ao TCE-PE com a 

missão de capacitar os servidores do próprio Tribunal, dos municípios e do governo do Estado 

de Pernambuco.  

Outra proposta diz respeito à adoção do modelo de gestão elaborado pela turma de 

2003 do PDG, revisado pela de 2004 e consolidado pelas duas. Os grupos focais perceberam 

de forma consensual que o modelo é adotado de forma empírica, até porque a maioria das 

pessoas que o construíram são gerentes atualmente, mas não foi disseminado de forma 

estruturada, bem como que ele carece de atualizações, pois nenhum modelo deve ser 

estanque, fechado, pelo contrário, dinâmico e flexível às permanentes mudanças ocorridas no 

mundo corporativo. Então, sugere-se que esse modelo de gestão seja atualizado, adotado e 

disseminado de forma estruturada no TCE-PE.   

Também se aproveitou a realização dos 2 (dois) grupos focais para sondar os 

participantes sobre suas sugestões para a capacitação e desenvolvimento do corpo gerencial 

do TCE-PE. O grupo de diretores sugeriu basicamente a realização de encontros com o 

                                                           
43 Comentário de um dos participantes do grupo focal de diretores, realizado no dia 13 de fevereiro de 2007 e 
moderado pelo autor. 
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formato do grupo focal e a realização de um novo curso para dar continuidade ao PDG 2003 e 

2004. 

O grupo focal quando realizado periodicamente transforma-se em grupo de discussão, 

por isso, traz-se a esse estudo a experiência exitosa de Sá e Azevedo (2002) em conduzir uma 

experiência da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz com diretores 

de hospitais do Rio de Janeiro por meio de grupos de discussão, realizados quinzenalmente, 

com duração de duas horas, sobre suas vivências e dificuldades enfrentadas no exercício da 

liderança, denominada de Laboratório de Práticas Gerenciais em Organizações de Saúde. No 

referido estudo as autoras comentam: 

Assim, a experiência do laboratório — na medida em que se dá em 
um grupo de “líderes” (diretores), numa situação pouco estruturada, 
em que há uma disponibilidade da coordenação para os fenômenos 
de transferência/contratransferência — pode favorecer especialmente 
um processo de aprendizagem que se apóia não no que é 
formalmente ensinado, mas na capacidade de autoconhecimento, na 
possibilidade de trocas e nos processos intersubjetivos, resultando 
num trabalho de elaboração psíquica. (SÁ e AZEVEDO, 2002, p. 
256) 

 

Diante disso, propõe-se a criação de Laboratórios de Práticas Gerencias no TCE-PE, 

com o número máximo de 12 (doze) participantes, escolhidos nos mesmos moldes que se 

selecionaram os participantes dos grupos focais deste trabalho, qual seja, equiparação no nível 

hierárquico e maior abragência de setores do Tribunal, duração máxima de duas horas, 

coordenação dos técnicos do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), e com periodicidade 

mensal, trazendo-se para discussão experiências vivenciadas pelos próprios participantes. 

O grupo de chefes sugeriu que a continuidade do PDG 2003 e 2004 tivesse como base 

a discussão do modelo de gestão. Então, propõe-se também a realização de curso avançado 

para os gerentes que já participaram das turmas de 2003 e 2004, com formato semelhante, 

mas com o aprofundamento dos temas, principalmente os apontados como lacunosos, 

dissociando-se o referido treinamento do nome anteriormente utilizado, para que o Programa 

de Desenvolvimento Gerencial do TCE-PE englobe várias ações, incluindo este tipo de curso.  

Outra proposta para esse novo PDG é que ele contemple a reserva de uma cota anual 

no orçamento do TCE-PE para a participação de gerentes em congressos, seminários e cursos 

externos na área de desenvolvimento gerencial.   

Além disso, em contraponto a descontinuidade apontada no grupo focal, o aprendizado 

gerencial é um processo contínuo, que acontece durante toda a vida profissional do gestor 

(NEWCOMER, 1999). Por isso, sugere-se, por fim, a elaboração do plano estratégico do 
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Programa de Desenvolvimento Gerencial do TCE, com todas as estratégias de otimização 

apontadas neste tópico, paralelamente ou inserido no planejamento estratégico do TCE-PE, 

cujo segundo ciclo (2008-2011) será elaborado ainda neste ano de 2007.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo parte do pressuposto de que os movimentos de reforma gerencial do 

Estado, operados no mundo a partir da década de 1980 e no Brasil de 1995, forçaram órgãos 

de outras esferas de governo, como o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a se 

modernizar em amplos aspectos, o que acarreta, dentre outras ações, a criação em 2003 do 

Programa de Desenvolvimento Gerencial - objeto desta pesquisa - para capacitar o seu quadro 

de gerentes, principais responsáveis pela condução desse processo de mudança dentro da 

organização. 

Um dos objetivos deste trabalho foi verificar a coerência entre os conteúdos ofertados 

no PDG e as habilidades e competências exigidas do gestor público na atualidade. A 

suposição confirmada é a de que houve forte coerência entre os 2 (dois) aspectos estudados. 

Não obstante, apesar de ambos os grupos pesquisados concordarem com a referida coerência, 

cada um apontou algumas lacunas. A literatura correspondente, revisada no Capítulo 3 (três) 

desta pesquisa, também confirma a suposição. 

No grupo focal de diretores foram assinalados como deficientes: o aprofundamento 

nas ciências da administração, principalmente no aspecto da liderança; a administração de 

tempo; e a comunicação gerencial. Neste último aspecto, o grupo não foi unânime, pois um 

dos participantes alegou, e outros concordaram, que o tema foi adequadamente abordado, 

trazendo melhorias perceptíveis na comunicação do TCE-PE, o que faltou foi a colocação em 

prática de tudo o que foi aprendido. O grupo também entendeu que por se tratar da primeira 

experiência estruturada de capacitação dos gerentes do TCE-PE, as deficiências apontadas 

estavam dentro da normalidade. 

Já no grupo de chefes, foram apontadas como lacunas: a administração de conflitos; a 

descontinuidade; o gerenciamento de projetos; e a participação da academia (universidade). A 

falta de continuidade comentada não diz respeito ao conteúdo do PDG, mas a ausência de 

uma política mais estruturada de desenvolvimento gerencial do TCE-PE, o que é enfrentado 

neste trabalho no tópico específico de estratégias de otimização (4.2), onde sugere-se várias 

ações de aprimoramento e estruturação do PDG. 

A participação da academia foi um dos pontos mais polêmicos abordados neste grupo 

focal, e a discussão levou a dicotomia entre a teoria e a prática. Apesar das divergências, um 

dos membros do grupo alega que a razoabilidade aponta para a conjunção entre os 2 (dois) 
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aspectos. Além disso, pode-se inferir que a realização deste estudo é uma forma da academia 

(universidade) participar do desenvolvimento gerencial do TCE-PE. 

Outro objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o aprendizado dos conteúdos 

do PDG e a sua aplicação à prática gerencial do TCE. A suposição parcialmente confirmada 

foi de que o nível de aprendizagem é maior do que de aplicação. No grupo de diretores, a 

percepção foi praticamente consensual de que aprenderam mais do que aplicaram, mas 

apontaram uma diferença muito pequena entre o aprendizado e sua aplicação. 

No grupo focal de chefes, a suposição deste estudo não foi completamente confirmada, 

pois 4 (quatro) participantes perceberam que o nível de aprendizagem foi maior do que o de 

aplicação, com pouca diferença entre um e outro, como no grupo de diretores, outros 4 

(quatro) membros entenderam que aplicaram os conceitos no mesmo nível do que 

aprenderam, e 2 (dois) alegaram que o estímulo do PDG foi tamanho que puderam aplicar 

mais do que o absorvido no programa. 

Pretendia-se também, com este estudo, identificar quais fatores facilitaram ou 

dificultaram a aplicação das habilidades e competências adquiridas no PDG à prática 

gerencial do TCE-PE. A suposição de que comportamentos dos próprios gestores, 

características da cultura organizacional e a inércia do TCE-PE em criar ambientes mais 

propícios à aplicação dos conceitos aprendidos, interferem na aplicabilidade dos conteúdos do 

PDG foi confirmada. 

Na coleta de dados, ambos os grupos pesquisados perceberam que os fatores que 

influenciaram positiva ou negativamente a aplicação dos conteúdos do PDG à pratica 

gerencial do TCE-PE estão relacionados à cultura organizacional, resistência à mudança, 

exemplos da alta administração, engajamento da equipe de gerentes, comprometimento, 

dentre outros. 

No grupo focal de diretores, a primeira dificuldade apontada diz respeito ao 

comportamento da alta administração, que por meio de exemplos não recomendáveis ou 

interferências políticas atrapalham a condução de uma equipe. No entanto, um participante 

contestou a alegação, afirmando que essa realidade já era conhecida durante o PDG e que foi 

inclusive trabalhada no próprio programa, mas foi o único a entender que essa interferência 

não prejudica a aplicação dos conteúdos.   

Outro dificultador apontado pelo grupo foi o fato de que o aprendizado não é 100% 

(cem por cento) aplicável à sua realidade em todas as situações. A ausência de mecanismos de 

premiação e punição, ou seja, de meritocracia, aliada a estabilidade do servidor público 

também foi relacionada como dificultador da aplicação dos conceitos aprendidos. Mais uma 
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dificuldade demonstrada pelo grupo diz respeito à cultura organizacional, principalmente com 

relação à discrepância entre os valores pregados e os aplicados na organização, seja na alta 

administração, na média gerência ou na equipe de colaboradores, sobretudo quando afeta 

interesses individuais ou coletivos. 

No tocante às facilidades de aplicação dos conteúdos, o grupo de diretores foi bem 

coeso em apontar aspectos relacionados a comportamentos individuais ou coletivos dos 

participantes do PDG, tais como, nível de envolvimento, vontade, coragem em enfrentar 

tabus, atuação em grupo e integrada e o uso da inovação e criatividade para resolução de 

conflitos, como também relacionados ao clima organizacional daquele momento, onde um 

conjunto de ações favorecia a aplicação do aprendizado do PDG, como, por exemplo, a 

elaboração participativa do planejamento estratégico do TCE. 

No grupo focal de chefes, o primeiro fato apontado como desestimulante à aplicação 

dos conteúdos foi a questão do superior imediato de um dos participantes não acreditar em 

programas como o PDG. Este grupo também entende como dificuldade algumas 

características da cultura organizacional, principalmente no que se refere ao descompasso 

entre o discurso e a prática do próprio quadro de gerentes.  

Outros pontos ligados à cultura da organização foram apontados como dificultadores 

da aplicação das habilidades e competências aprendidas no PDG. Primeiro, a questão da 

comunicação, precipuamente, atrelada à pouca transparência de algumas ações dentro do 

TCE-PE. Segundo, a cultura paternalista da casa, no qual foi alegado que a organização tem 

medo do conflito, de diferenciar as pessoas, de qualquer atitude que afete o status do servidor, 

ou seja, vale-se da utilização de mecanismos de defesas organizacionais (ARGYRIS, 1992).    

Um dos chefes aponta como barreira à aplicação um fato relacionado especificamente 

à área fim (fiscalização) do TCE, que foi a questão da carência de uma maior integração de 

entendimentos entre os técnicos que realizam as auditorias e os Conselheiros que julgam os 

resultados desses trabalhos, pois esse descompasso traz uma desmotivação à sua equipe. 

A ausência de uma definição clara de rumos e metas pela alta administração também é 

apontada como dificuldade. Outra barreira foi a impotência diante da desmotivação de alguns 

colaboradores que estão sempre insatisfeitos, que, segundo o próprio grupo, pode ter origem 

na inadequação do perfil do servidor com as funções que desempenha, pois não existe no 

TCE-PE critérios suficientemente objetivos para a distribuição de pessoal. 

Uma característica pessoal foi demonstrada por mais de um dos participantes como 

dificultador da aplicação, o fato de falar demais, o que prejudica 2 (duas) virtudes gerenciais: 

a capacidade de ouvir e a de criar ambientes favoráveis à participação dos colaboradores.  
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Como no grupo de diretores, os chefes também percebem que as interferências da alta 

administração são nocivas à aplicação do aprendizado do PDG, bem como a ausência de 

mecanismos de premiação e punição (meritocracia). 

No que tange às facilidades, o grupo de chefes somente apontou o desejo de acertar e a 

capacidade de auto-avaliação dos próprios gestores e a boa receptividade da equipe de 

colaboradores ao estilo motivacional de liderança. 

Pode-se inferir que nos aspectos abordados onde houve divergência de percepções 

entre o grupo focal de diretores e o de chefes, esta ocorreu por conta dos papéis 

desempenhados por cada um, o primeiro atrelado às questões estratégicas e ao processo 

decisório da organização, e o segundo mais relacionado ao desempenho operacional do TCE-

PE, por isso, mais próximo dos colaboradores (base).  

Em tópico específico do Capítulo 4 (quaro) deste trabalho, com base na revisão da 

literatura sobre treinamento, competências e habilidades gerenciais e na análise dos dados 

coletados, este estudo sugere as estratégias de otimização do desenvolvimento gerencial do 

TCE-PE. 

Por fim, este trabalho, apesar de sua pretensa abrangência, nunca teve a ambição de 

esgotamento do tema, por isso, espera-se que sirva de estímulo a outros pesquisadores a 

investigarem a capacitação de gestores no setor público, principalmente os programas de 

desenvolvimento gerencial, para o aprofundamento e complementação das pesquisas 

desenvolvidas neste estudo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A DIRETORA DO DRH À 

ÉPOCA DA CRIAÇÃO DO PDG, MARIA ALICE PAREDES FREIRE 
 
 

 

Apresentação 

Esclarecer minimamente o objetivo da entrevista. 

 

 

1. Como surgiu a idéia de realizar um PDG no TCE? Quem surgiu primeiro: a idéia ou a 

oportunidade de ajuda financeira? 

2. Quais eram os principais objetivos da administração do TCE em realizar o PDG?  

3. Na sua opinião, esses objetivos foram atingidos? Em que medida?  

4. O quanto a idéia da estrutura do programa ficou próxima da realização efetiva do 

PDG? 

5. Houve algum fato favorável não previsto (objetivo) que acabou acontecendo no 

decorrer da realização do PDG? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO GRUPO FOCAL 
 
 

 

Apresentação 

Esclarecer minimamente o objetivo da pesquisa e o funcionamento de um grupo focal. 

Pergunta de aquecimento 

Qual a importância do setor público investir em programas de capacitação e desenvolvimento 

de seu quadro gerencial?  

 

1. Qual a percepção de vocês com relação à coerência entre os conteúdos e ferramentas 

ensinados no PDG e as habilidades e competências exigidas para um bom desempenho 

de um gerente? 

2. Durante o PDG havia a realização de atividades extras no turno da noite com um 

formato bastante diferente de aprendizado, quebrando o paradigma de sala de aula-

professor-exposição-aluno. Qual a análise que vocês fazem dessas denominadas 

“atividades complementares” com relação aos objetivos do PDG? 

3. No início deste trabalho vocês receberam um pequeno questionário, que pedia para 

aplicarem uma nota de 0 a 10 ao nível de aprendizado dos conteúdos do PDG e 

também ao de aplicação à prática gerencial do TCE. Peço que comentem as notas 

atribuídas e as possíveis diferenças de percepção entre vocês? (sugestão: inicialmente 

cada um ler suas notas) 

4.  Na percepção de vocês que fatores, sejam eles individuais, setoriais, institucionais, ou 

seja, de qualquer natureza, influenciaram positiva ou negativamente a aplicação dos 

conteúdos do PDG à prática gerencial do TCE? 

5. Qual opinião de vocês sobre a adoção do modelo de gestão elaborado e consolidado 

pelas duas turmas do PDG? 

6. Quais são as sugestões de vocês sobre a capacitação e desenvolvimento do quadro 

gerencial do TCE? Mantém-se o formato do PDG, reformula-se ou cria-se outro 

modelo? 
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APÊNCICE C - QUESTIONÁRIO UTILIZADO EM UMA DAS QUESTÕES DO 
GRUPO FOCAL 

 
 

 
Responda as duas perguntas seguintes e permaneça com este questionário em mãos. 
 

1. Que nota de 0 a 10 você atribui ao seu nível de aprendizado dos conteúdos e 
ferramentas do PDG? 

 
   1   2     3     4     5     6    7    8    9   10 

 
 

2. Com relação à sua atuação como gerente, o quanto, na mesma escala da pergunta 
anterior, você conseguiu aplicar dos conteúdos e ferramentas ensinados no PDG? 

 
   1   2     3     4     5     6    7    8    9   10 

 
 
 

------------------------------ ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES --------------------------------- 
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APÊNDICE D – LISTA DOS PARTICIPANTES DO PDG 2003 
 

1. Adailton Feitosa Filho – Diretor/DG 
2. Alandeives Souto – Diretor/IRMN 
3. Amsterdan de Medeiros Lacerda – Não é gerente atualmente 
4. Ana Flávia Andrade Lima – Não é gerente atualmente 
5. Ana Lúcia Cabral – À disposição do Governo do Estado 
6. André Lima – Não é gerente atualmente 
7. Antônio Cabral de Carvalho Junior – Diretor/DCM 
8. Ariane Oliveira – Diretora/NAP 
9. Cristiana de Meira Lins – Chefe/ECPBG-GPCO 
10. Dácio Rossiter - À disposição do Governo do Estado 
11. Edgard T. de Sousa - À disposição do Governo do Estado 
12. Edson Vieira Santos – Chefe/DCE 
13. Eduardo Machado – Diretor/IRBE 
14. Elizabete Moreira Cavalcanti – Diretora/IRSU 
15. Francisco Sifônio – Diretor/NPC 
16. Glória Fraga – Chefe/DCE 
17. Jackson Oliveira – Diretor/CCE 
18. João de Deus – Não é gerente atualmente 
19. João Eudes – Não é gerente atualmente 
20. Lídia Maria Lopes Pereira da Silva – Chefe/ANOP 
21. Luciana Kalil - Licenciada 
22. Lúcio Gustavo de Paiva Genu Diniz - Não é gerente atualmente 
23. Luis Arcoverde Filho - Não é gerente atualmente 
24. Luis Eduardo Antunes - Não é gerente atualmente 
25. Marconi Pires de Paiva Filho - Pesquisador 
26. Maria Alice Paredes – Chefe/DGP-DGDF 
27. Maria de Paula Frassinetti Borba Maranhão - Não é gerente atualmente 
28. Maria Luciene Cartaxo Fernandes Bezerra – Diretora/IRGA 
29. Maria Teresa Moura – Diretora/CTI 
30. Marilourdes (Malu) Padilha – Diretora/GPRE 
31. Osvaldo Gouveia de Oliveira – Diretor/DG 
32. Paulo Otávio – Diretor/DGP 
33. Ricardo Martins Pereira – Diretor/OUV 
34. Roseane Milanez - Não é gerente atualmente 
35. Taciana da Mota Silveira – Diretora/CAD 
36. Vilma Mendonça – Chefe/GPRE 
37. Will Ferreira – Chefe/DCM-DICC 

 
 
Legenda: 
 
Fora da amostra 
 
Fonte: Divisão de Registro Cadastral (DICD) em janeiro de 2007. 
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APÊNDICE E – LISTA DOS PARTICIPANTES DO PDG 2004 
 

1. Andréa Paula de Sá Miranda – Chefe/ECPBG-GENS 
2. Araken Ypiranga de S. Dantas – Chefe/NAP 
3. Carlos Marcel Rodrigues Araújo – Não é gerente atualmente 
4. Christianne M. Carneiro Leão - Não é gerente atualmente  
5. Cláudia Mércia S. de Melo – Chefe/DP 
6. Eduardo Félix Maia – À disposição da Prefeitura de Jaboatão 
7. Eraldo Barbosa dos S. Filho - Não é gerente atualmente 
8. Gustavo Pimentel da Costa Pereira – Chefe/NEG 
9. Gustavo Tibério d’Anunciação - Não é gerente atualmente 
10. Henrique Anselmo Silva Braga – Diretor/DCF 
11. Inês Corrêa de Oliveira T. Reis – Chefe/NUC 
12. Inês Maria Ferreira de Miranda – Chefe/DCF 
13. João Juvêncio de Aragão Bastos - Não é gerente atualmente 
14. Joelson  Lima Vale – Chefe a partir de 02/01/07 
15. Jorge Luís Miranda - Não é gerente atualmente 
16. José Deodato Santiago Alencar Barros – Diretor/DP 
17. José Ribeiro de Andrade Neto – Diretor/IRPE 
18. Larry Leal Ferreira – Diretor/IRSA 
19. Lélio Geraldo das Oliveiras – Chefe/NEG 
20. Linaldo Tavares dos Santos Jr – Chefe/DAI  
21. Lúcia Maria das Neves - Não é gerente atualmente 
22. Lucienne Boudoux Jatobá de Barros – Chefe/DGP 
23. Luiz Carlos de Oliveira – Chefe/CTI 
24. Maialu de Oliveira Lira – Não é gerente atualmente 
25. Márcio Santana de Carvalho - Não é gerente atualmente 
26. Marconi Karley O. Nascimento – Chefe/NAP 
27. Maria Auxiliadora Ferreira de Oliveira – Exonerada do TCE 
28. Maria de Fátima T. T. Barreto – Diretora/DP 
29. Maria Evangelina Pessoa Guerra – À disposição do Tribunal de Justiça 
30. Maria Teresa Abath Cardoso Barreto – Chefe a partir de 15/01/07 
31. Murilo da Fonseca Lins - Não é gerente atualmente 
32. Nelson Barreto Bezerra de Menezes – Chefe/NPC-GEPL 
33. Paulo Henrique Saraiva Câmara – À disposição do Governo do Estado 
34. Paulo Ricardo Lins da Silva – Diretor/IRPA 
35. Regina Cláudia de Alencar Ximenes – Chefe/CTI 
36. Roseane Brito da Silva – Diretora/DID 
37. Riva Vasconcelos Santa Rosa – Chefe/DCF 
38. Rudolf Nebl Jardim – Chefe/CORG 
39. Valdemir Bezerra - Não é gerente atualmente 
40. Williams Brandão de Farias - Não é gerente atualmente 

 
 
Legenda: 
 
Fora da amostra 
 
Fonte: Divisão de Registro Cadastral (DICD) em janeiro de 2007. 
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APÊNDICE F – LISTA DOS SELECIONADOS PARA GRUPOS FOCAIS 
 

 

GRUPO FOCAL – DIRETORES 

 
1. Adailton Feitosa Filho – Diretor/DG 
2. Alandeives Souto – Diretor/IRMN 
3. Antônio Cabral de Carvalho Junior – Diretor/DCM 
4. Ariane Oliveira – Diretora/NAP 
5. Henrique Anselmo Silva Braga – Diretor/DCF (faltou) 
6. Jackson Oliveira – Diretor/CCE 
7. José Deodato Santiago Alencar Barros – Diretor/DP (faltou) 
8. Maria Teresa Moura – Diretora/CTI 
9. Paulo Otávio – Diretor/DGP 
10. Paulo Ricardo Lins da Silva – Diretor/IRPA 
11. Ricardo Martins Pereira – Diretor/OUV 
12. Taciana da Mota Silveira – Diretora/CAD 

 
 
GRUPO FOCAL – CHEFES 

 
1. Andréa Paula de Sá Miranda – Chefe/ECPBG-GENS 
2. Araken Ypiranga de S. Dantas – Chefe/NAP 
3. Edson Vieira Santos – Chefe/DCE 
4. Inês Maria Ferreira de Miranda – Chefe/DCF 
5. Lélio Geraldo das Oliveiras – Chefe/NEG 
6. Linaldo Tavares dos Santos Jr – Chefe/DAI (faltou) 
7. Luiz Carlos de Oliveira – Chefe/CTI 
8. Marconi Karley O. Nascimento – Chefe/NAP (faltou) 
9. Maria Alice Paredes – Chefe/DGP-DGDF 
10. Nelson Barreto Bezerra de Menezes – Chefe/NPC-GEPL 
11. Vilma Mendonça – Chefe/GPRE 
12. Will Ferreira – Chefe/DCM-DICC 
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APÊNDICE G – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TRANSPORTE DOS 
TREINANDOS 

SESSÃO PIPOCA 
(EXPOSIÇÃO DE FILMES) 

TRABALHOS  
EM GRUPO 
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DRAMATIZAÇÕES 

MEDITAÇÃO 

CONDUÇÃO INTG 
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Fonte: Arquivos fotográficos da Escola de Contas Professor Barreto Guimarães 

MOMENTOS  
DE  

DESCONTRAÇÃO 

PALESTRAS 

DESAFIO 
CULINÁRIO 
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DO TCE-PE 
 

 
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Organizacional (GEDO)  
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ANEXO B – MODELO DE MEMÓRIA DE UM MÓDULO DO PDG 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 2004 
MEMÓRIA DO MÓDULO 1           31.03, 01.04 e 02.04.2004 
 
 
PARTICIPANTES  
Andréa Paula de Sá Miranda, Araken Ypiranga de S. Dantas, Carlos Marcel Rodrigues Araújo, Christianne M. 
Carneiro Leão, Cláudia Mércia S. de Melo, Eduardo Félix Maia, Eraldo Barbosa dos S. Filho, Inês Corrêa de 
Oliveira T. Reis, Inês Maria Ferreira de Miranda, João Juvêncio de Aragão Bastos, Joelson  Lima Vale, Jorge 
Luís Miranda, José Deodato Santiago Alencar Barros, José Ribeiro de Andrade Neto, Larry Leal Ferreira, Lélio  
Geraldo das Oliveiras, Linaldo Tavares dos Santos Jr, Lúcia, Maria das Neves, Lucienne Boudoux Jatobá de 
Barros, Luiz Carlos de Oliveira, Maialu de Oliveira Lira, Márcio Santana de Carvalho, Marconi Karley O. 
Nascimento, Maria Auxiliadora Ferreira de Oliveira, Maria de Fátima T. T. Barreto, Maria Evangelina Pessoa 
Guerra, Maria Teresa Abath Cardoso Barreto, Murilo da Fonseca Lins, Nelson Barreto Bezerra de Menezes, 
Paulo Henrique Saraiva Câmara, Paulo Ricardo Lins da Silva, Regina Cláudia de Alencar Ximenes, Roseane 
Brito da Silva, Rudolf Nebl Jardim, Valdemir Bezerra, Williams Brandão de Farias, Marconi Muzzio, Cristiana 
Meira Lins (TCE), Cármen Cardoso e Fátima Guimarães (INTG). 
 
 
1.ACORDOS PARA O TRABALHO    

a)Tratar a teoria com função de provocação 
• As referências conceituais que serão apresentadas estarão sempre submetidas ao teste da realidade, da 

aplicabilidade ao dia-a-dia. A não pretensão de ter a verdade sobre gestão, de ser inquestionável é que 
permite evoluir. Porisso, o grupo deve provocar, discutir e questionar, sempre. 

 
b)Foco e objetividade / Boa administração do tempo 

• Gerentes não podem ser dispensados do esforço de ordenamento. O programa tem uma estrutura de 
trabalho que será seguida. O foco no que é prioritário é fundamental para a gestão. As atividades serão 
sempre reguladAs pelo tempo e a sua boa administração é co-responsabilidade da coordenação e do 
grupo: todos são gestores do tempo. Inclua-se o conceito de terminalidade, significando usar bem o 
tempo para fazer o que precisa ser feito, concluir as tarefas. 

 
c)Disciplina com flexibilidade / Co-responsabilidade 

O trabalho é realizado sem formalidade, mas com disciplina. Conversas paralelas devem ser evitadas. 
Todo grupo tem vocação lúdica, que deve ser regulada em co-responsabilidade, sem que a coordenação 
precise assumir função de “sargento”. 

 
d)Conversa franca / Transparência ↔↔↔↔ privacidade 

• Discutir problemas com sinceridade, com o cuidado com quem não está no grupo. Franqueza não 
significa desrespeito. 

 
e)Profissionalismo ao expor, escutar e tratar questões 

• As críticas não devem ser levadas para o “campo da honra”, e serem tratadas como ofensas pessoais. É 
preciso aprender a ouvir e acatar críticas. 

 
f)Todos os acordos são para serem cumpridos, mas qualquer acordo pode ser 

renegociado 
• Embora os acordos tenham sido previamente formulados, não se trata de “manda quem pode, obedece 

quem tem juízo”. As dificuldades de cumprimento serão explicitadas e, sempre que possível, negociadas.   
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2.SÍNTESE DAS EXPECTATIVAS DO GRUPO     
SÍNTESE 

RESULTADOS PREOCUPAÇÕES 

1. Conhecimento de ferramentas e melhoria da 
ação gerencial (administração do tempo, 
gerenciamento por acordo, negociação, tratamento 
de conflitos, controle, liderança) (6) 

2. Aplicação dos conteúdos (aprimoramento das 
atividades, aprendizado, qualificação) (5) 

3. Troca (de experiências, de conhecimentos, de 
informações (4) 

4. Amadurecimento e integração do corpo 
gerencial (melhoria da comunicação, e das 
relações interpessoais) (3) 

5. Transformação coletiva (efeito multiplicador, 
motivação, espírito de equipe) (3) 

1. Não aplicabilidade ou não aplicação dos 
conteúdos na prática (teorização, resistência às 
mudanças, não aceitação do novo modelo) (7) 

2. Não cumprimento dos acordos (tempo, falta de 
objetividade, conversas paralelas, não conclusão 
das tarefas) (4) 

3. Falta de compromisso / comprometimento (4) 
4. Conflitos (animosidade, desrespeito às diferenças) (2) 
5. Manutenção da motivação ao longo do curso 
6. Perda de espontaneidade 
7. Risco de superestimar o aprendizado 
8. Nível de exposição pessoal 
9. Infra-estrutura dos próximos módulos 

  
• O resultado do trabalho dos grupos está apresentado no Anexo 1           
3.SESSÃO PIPOCA: REFLEXÕES 
 

FICHA TÉCNICA DO FILME 
Título: O Preço da Ambição (Swimming with Sharks), EUA, (1994)  
Direção: George Huang 
Principais Atores: Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle Forbes 
Sinopse: 
• Rapaz recém-formado em cinema (Frank Whaley) pensa ter chegado o seu grande momento quando é contratado como 

assistente de um grande produtor, Buddy Ackerman (Kevin Spacey). Entretanto, o que era sonho  se torna um pesadelo 
quando Buddy começa a maltratá-lo no emprego. Os acontecimentos tomam outro rumo quando o jovem subordinado 
decide seqüestrar o chefe para revidar as humilhações sofridas. 

 
Comentários: 
 
1. O filme destaca a questão de como a ambição excessiva é fatal para o caráter de alguém e mostra 

que, na relação entre pessoas, a subserviência tem um alto custo, que o jovem assistente estava 
disposto a pagar. 

 
2. Quando se traça um objetivo, não é somente o fato de alcançá-lo que importa, mas o caminho 

também deve merecer cuidado. A idéia de que “todo caminho leva à venda” é equivocada. 
 
3. O assistente mostra que, em cada situação, mesmo humilhante, havia um aprendizado contínuo, 

como ele apresentou na cena da lavanderia. 
 
4. Com o objetivo de realização pessoal, o chefe usa o nome da empresa. É uma crítica à 

degradação do showbiz baseada em fatos reais. 
 
5. Havia entre eles uma relação “psicótica”: o chefe gritava com o subordinado, mesmo quando 

amarrado e sob a mira de um revólver; o assistente, por sua vez não fazia valer a sua posição de 
agressor. Na vida real, acontecem relações de “inimigos inseparáveis”, em que alguém se 
submete a humilhações contínuas para obter algum ganho, como se precisasse ser “escravo” para 
obter sucesso.  

 
6. O padrão da relação gerente-subordinado repete-se nas ocasiões em que o assistente reproduz o 

estilo arrogante do chefe. Não são incomuns os caso de “identificação com o agressor”, em que 
alguém repete comportamentos que condena. Na história do trabalho com organizações, é 
possível observar chefiados que repetem traços que deploram em seus gerentes. 

 
7. Adulação para cima, arrogância para baixo e deslocamento da culpa na escala descendente, 

promovendo verdadeira “caça ao culpado” são exemplos desse tipo de comportamento.  
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8. Nas disputas internas, em situações de competição destrutiva, fica disseminada a idéia de que se 
alguém sai ganhando, alguém sai, necessariamente, perdendo, como se fosse preciso “matar” 
alguém para ter sucesso.  

 
9. É necessário colocar-se no lugar do outro, pois quando estamos envolvidos, não percebemos que 

temos algo em comum (mecanismos inadequados). 
 
10. A questão do chefe não querer que o subordinado tenha pensamentos próprios leva à reflexão 

sobre em que medida, como gerentes, estamos preparados para relações mais horizontais, de 
verdadeira reciprocidade, diferente de “eu penso e você faz”. Isso, às vezes, pode parecer 
custoso, mas é o único caminho. Um gestor deve reconhecer diferenças de competência e o 
subordinado tem o direito de exercitar o seu conhecimento e criatividade. 

  
4.O GESTOR DO TCE: PERFIL DO GRUPO  

Escala de Pontuação:  
Muito Alto: 4 pontos; Alto: 3 pontos; Médio: 2 pontos; Baixo: 1 ponto  

TRAÇOS 
Auto-avaliação Avaliação do  

Corpo Gerencial 

1 2 3 4 Média 1 2 3 4 Média 

I.PRIORIDADES DA GESTÃO  
(Foco de Atenção/Cuidado) 

          

1.Qualidade Técnica da Tarefa  7 23 5 2,94  3 30 3 3,00 

2.Desenvolvimento da Equipe  15 18 3 2,67 2 17 17  2,42 

3.Processos de Mudança 1 14 12 9 2,81 3 19 11 3 2,39 

4.Produção de Resultados  6 20 10 3,11  15 17 4 2,69 

5.Gestão dos Custos 4 12 15 4 2,54 3 15 16 1 2,43 

II.COMPORTAMENTOS DOMINANTES  
(Atitudes freqüentes)           

1.Atitude Antecipatória (Atuação preventiva, mais que 
corretiva) 2 14 16 4 2,61 5 21 10  2,14 

2.Empatia (Perceber/compreender a perspectiva do outro) 1 8 19 8 2,94 5 21 10  2,14 

3.Persistência (Insistir, não desistir nas dificuldades) 2 7 19 8 2,92 1 9 22 4 2,81 

4.Explicitação (Dizer o que precisa ser dito; falar com e não de) 2 6 24 4 2,83 9 12 14 1 2,19 

5.Solidariedade (Disposição para ajudar e compartilhar; co-
responsabilidade)  7 13 16 3,25 2 14 18 2 2,56 

III.CAPACIDADES DIFERENCIAIS  
(Competências reconhecidas, marcas que diferenciam)           

1.Negociação de Conflitos (Resolver impasses, mediar nas 
dificuldades) 5 10 17 4 2,56 4 19 12 1 2,28 

2.Superação de Resistências (Ultrapassar reações contrárias 
as mudanças) 3 16 15 2 2,44 4 20 12  2,22 

3.Mobilização da Equipe (Envolver com objetivos, entusiasmar 
com desafios)  2 17 13 4 2,53 2 22 11 1 2,31 

4.Transferência de Conhecimentos (Orientar e capacitar no 
dia-a-dia)  9 20 7 2,94  16 18 1 2,57 

5.Delegação (Repasse do poder decisório) 4 12 15 5 2,58 7 15 13 1 2,22 

6.Uso Efetivo da Autoridade (Firmeza, com flexibilidade) 1 11 14 7 2,82 2 12 19 3 2,64 

7.Confrontação (Posicionar-se quando preciso, enfrentar sem 
afrontar)  10 19 7 2,92 2 16 12 4 2,53 

8.Credibilidade (Crédito, confiança, legitimidade) 2 4 17 13 3,14 1 10 24 1 2,69 

9.Autonomia (Iniciativa, capacidade de decisão/correr riscos) 2 7 18 9 2,94 3 20 11 1 2,29 

10.Inovação (Busca de melhorias, aperfeiçoamento constante)  11 15 10 2,97 2 11 16 7 2,78 
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5.GESTÃO COMPETITIVA: PADRÕES BÁSICOS 
 
 
 

PADRÕES DE GESTÃO 1 2 3 4 MÉDIA 

1.Projeto Organizacional Consistente  13 21 2 2,69 

2.Valores e Princípios Transparentes 2 13 16 4 2,63 

3.Definição do Rumo e dos Objetivos  10 19 6 2,89 

4.Estratégia Compartilhada 2 14 16 4 2,61 

5.Estímulo à Autonomia e à Criatividade 5 12 15 3 2,46 

6.Padrões de Desempenho Conhecidos e Negociados 6 21 7 1 2,09 

7.Capacidade de Atuar em Times de Trabalho 5 12 19  2,39 

8.Equipe Estável 1 7 20 7 2,94 

9.Mecanismos de Reconhecimento 5 15 16  2,31 

10.Mecanismos de Acompanhamento Sistemático 7 19 10  2,08 

11.Sistemas de Avaliação de Resultados 8 15 11 2 2,19 

12.Processos Decisórios Ágeis 14 17 5  1,75 

13.Mecanismos de Gestão Colegiada 2 22 9 3 2,36 

14.Mecanismos de Integração Intersetorial 8 20 8  2,00 

15.Processos de Controle Efetivos 8 15 13  2,14 

16.Controle Rigoroso de Custos 6 13 15 1 2,31 

17.”Tecnologia” Atualizada (Missão / Gestão / Processos) 1 11 19 4 2,74 

18.Uso da Informação para Decisão  14 21 1 2,64 

19.Foco no “Mercado” (Sociedade) e no Cliente 7 18 11  2,11 

20.Gestão por “Unidades de Negócio” (Resultados Diferenciados) 3 17 15  2,34 

MÉDIA GERAL 2,38 

 
 
6.COMENTÁRIOS SOBRE OS VIDEO-DEPOIMENTOS DOS CONSELHEIROS 
 
 
1. Os depoimentos têm muitos pontos em comum: a questão da liderança, por exemplo, é abordada 

por vários Conselheiros. 
 
2. Alguns falam em liderança nata. Essa é uma polêmica interminável: a capacidade de liderar vem 

desde o berço ou é possível desenvolvê-la? Há quem defenda que as duas alternativas estão 
corretas, podendo, também, ser um misto das duas opções. 

 
3. A escolha de um gerente pode ser feita por outras capacidades, que não a liderança (eficiência, 

por exemplo). Em algumas equipes, o líder pode não ser o gerente, ou ainda, o gerente pode não 
ser o único líder. Em muitas situações, a diferença é estabelecida em momentos de pressão. 

 
4. Além do tema liderança, há outras idéias que se complementam no discurso dos Conselheiros: 

comprometimento com os objetivos da Instituição; atualização e aprimoramento profissional; 
motivação; eficiência. É necessário estabelecer em que medida o PDG pode trabalhar para 
desenvolver esses conceitos no grupo e cada um do grupo na sua equipe. 

 

MENOR 
INTENSIDADE 

MAIOR  
INTENSIDADE 
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7.GESTÃO DO TCE: TRAÇOS ATUAIS E DESAFIO DE MELHORIA  
 
  

TRAÇOS ATUAIS 
 PRINCIPAIS FORÇAS MAIORES VULNERABILIDADES 

IN
S

T
IT

U
IÇ

Ã
O

 Definição dos rumos e dos objetivos / Estratégia 
compartilhada / Projeto organizacional consistente 
Equipe estável 
“Tecnologia” atualizada 
Acompanhamento sistemático 
Estímulo à autonomia / criatividade 

Processos decisórios ágeis 
Integração intersetorial 
Foco na sociedade 
Sistema de avaliação de desempenho 
Uso da informação para decisão 
Falhas na instrução do processo 

G
E

S
T

O
R

E
S

 

Qualidade técnica da tarefa 
Inovação 
Superação de resistências / persistência 
Solidariedade 
Credibilidade 
Produção de resultados 
Desenvolvimento da equipe 

Mobilização da equipe 
Delegação / autonomia 
Negociação de conflitos 
Atuação mais corretiva que preventiva 
Gestão de custos 
Explicitação de custos 
Empatia 

DESAFIO DE MELHORIA: SÍNTESE 

• Atuar de modo mais preventivo que corretivo, buscando mobilizar as equipes, melhorar as 
relações intersetoriais e estruturar/compartilhar informações para propiciar julgamento ágil 
de processos e atender à sociedade com efetividade. 

 

• O resultado do trabalho dos grupos está apresentado no Anexo 2  
 
8.COMENTÁRIOS SOBRE A ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 
1. A história pessoal do profissional é uma história de superação de dificuldades, com dedicação e 

esforço. 
 
2. Leva à reflexão sobre a possibilidade de avançar na gestão, sem ser líder nato. Se é possível 

aprender a ser gerente, sem a vocação para liderar equipes. 
 
3. No caso apresentado, é preciso distinguir duas situações: (a) ele aprendeu (tecnicamente) a 

dançar, sem ter talento, ou (b) descobriu um talento, que estava encoberto pelo excesso de 
timidez ou insegurança.  

 
4. Chama atenção, também, a coragem para uma reviravolta, o início de algo diferente (“repensar o 

produto”). 
 
9. PALESTRA: DESAFIO DO GESTOR PÚBLICO (Antônio Guinho e Valéria Pragana)    

• Ver Anexo 3     
10.SÍNTESE DOS COMPROMISSOS PARA O PDG 2004     

COMPROMISSOS DO GRUPO 

• Aplicar, no TCE, o que for aprendido/produzido no PDG, buscando conquistar o desafio assumido. 

• Repassar o conhecimento adquirido, mobilizando a equipe para o desafio. 

• Participar ativamente dos trabalhos e discussões. 

• Trocar experiências e resultados. 

• Cumprir os acordos. 

• Manter a auto-motivação ao longo do curso. 
 



 

 

121

 
 

 

SUGESTÃO DE COMPROMISSOS PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO 

• Dar crédito às inovações. 

• Apoiar mudanças/ações no sentido de contribuir para a superação do desafio. 

• Possibilitar a implementação de trabalhos desenvolvidos no PDG e propiciar meios para as 
mudanças. 

• Atuar de forma integrada com o corpo funcional. 

• Dar conseqüência ao programa (banco de talentos); manter um programa de reciclagem nas 
próximas gestões. 

 
COMPROMISSOS PARA A COORDENAÇÃO DO PDG (ECPBG, DRH, INTG) 

• Propor temas que sejam motivadores e aplicáveis. 

• Envolver a alta administração na implementação dos resultados obtidos no PDG e repassar a 
síntese dos assuntos discutidos. 

• Manter os participantes sempre informados; incentivá-los para os bons resultados do PDG e para a 
prática do efeito multiplicador. 

• Manter ou, se possível, melhorar o nível da estrutura posta à disposição dos participantes. 

• Trabalhar em conjunto (TCE/INTG) para atingir por inteiro os objetivos do PDG.  

• Aprofundar o conhecimento da instituição e do grupo para orientar o programa às necessidades 
práticas (INTG). 

 
• O resultado do trabalho dos grupos está apresentado no Anexo 4 
 
11.AVALIAÇÃO DO MÓDULO 
 

DESTAQUES POSITIVOS (95) 
 
Integração, Comprometimento, Motivação e Participação do Grupo (28) 
• Integração do grupo (10) / Participação (3) / Interação de todos (2) / Motivação do grupo (2) / Interesse do grupo (2) / Sinergia e 

socialização / Busca do consenso / Comprometimento do grupo / Estímulo do grupo para assumir os desafios e 
comprometimentos / Grupo / Identidade de interesses / Interesse dos participantes / Objetividade do grupo / Discussões boas / 
Cumprimento dos acordos.  

Metodologia, Conteúdos (24) 
• Metodologia (5) / Metodologia participativa / Metodologia de trabalho satisfatória / Metodologia usada para o desenvolvimento 

da apresentação do conteúdo /inâmica das atividades / Permuta de grupos / Possibilidade de troca de experiência entre 
departamentos do TCE / Motivação para auto-avaliação / Ambiente favorável às contribuições individuais / Clareza dos 
objetivos a serem alcançados / Conteúdo bem desenvolvido / Conteúdo voltado à realidade do órgão / Assuntos discutidos / 
Enfoque para o perfil do gerente, quando detentor da responsabilidade de propiciar resultados / Foco no TCE / Melhoramentos 
para se fazer gestão competitiva e estratégica / Mostrar a necessidade de ter objetivos claros para se chagar lá / Temas e 
dinâmicas desenvolvidas / Trabalho com conceitos inerentes a gerência com detalhamento / Conteúdo programático.  

Instrutora (12) 
• A maneira de exposição / A permuta de posicionamento dirimindo dúvidas, antes existentes / Apresentação dinâmica, 

prendendo sempre a atenção / Clareza / Forma de exposição / Excelente instrutora / Experiência e conhecimento dos 
facilitadores / Fluidez nas apresentações / Linguajar fácil e acessível ao entendimento / Segurança da moderadora / Condução 
dos painéis e debates / Condução segura da instrutora.  

Coordenação (7) 
• Coordenação / Organização geral (2) / Profissionalismo da equipe responsável (coordenação / consultoria) / Condução eficiente 

do programa / Coordenação atendendo às expectativas / Cronograma cumprido.   
Infra-estrutura (7) 
• Infra-estrutura adequada (3) / Local escolhido / Infra-estrutura do hotel / Local do módulo / Estrutura do evento.  
Administração do Tempo (5) 
• Administração do tempo / Cumprimento do horário / Desenvolverem o trabalho em equipe com administração do tempo / 

Objetividade tanto dos participantes quanto dos coordenadores e instrutora / Pontualidade.  
Integração Coordenação-Participantes (4) 
• Integração coordenação-grupo (3) / Integração da instrutora com o grupo.  
Palestra (3) 
• Alusões práticas: palestra / Palestra / Palestra de Guinho.  
Resultados Alcançados (3) 
• Início do processo de “mudança” / Resultados e conclusões já obtidos /Aprendizagem de novas técnicas gerenciais.  
Atividades Complementares (2) 
• Pertinência das atividades complementares / As atividades lúdicas. 
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PONTOS A MELHORAR (27) 
 
Instalações Físicas (6) 
• Acomodação “ergométrica” para muitas horas (em média 2h) sentada / Cadeiras / Tipo de cadeira (inadequada ao tempo 

prolongado de uso) / Relação cadeira x piso do salão / Estrutura física do hotel como um todo / Sala de apoio previamente 
refrigerada. 

 
Metodologia (6) 
• Mais exemplos práticos para gerenciamento de informações e de pessoas / Enfocar o elemento humano (crescimento pessoal nas 

relações interpessoais) como mote da aplicabilidade do PDG / Envolver todos os participantes na discussão / Mais trabalhos / 
Melhorar distribuição do tempo, algumas atividades foram muito corridas, outras relativamente morosas / Não repetir muito a 
metodologia de apuração de médias, sob pena de desmotivar a equipe. 

 
Programação (5) 
• A noite terminar mais cedo / Carga horária elevada / Programação livre / Intervalos menores / Lanche da manhã mais cedo 

para não ficar próximo do almoço / Intervalo do lanche para 10h e 10h30 
 
Integração do Grupo no Tempo Livre (3) 
• A integração do grupo fora das atividades do PDG, nos poucos horários livres (noite) / Integração no tempo livre / Maior 

integração do grupo após a finalização dos conteúdos programáticos (integração informal). 
 
Atividades Físicas (3) 
• Atividade de relaxamento “orientada” por profissional de fisioterapia / Atividades lúdicas / Mais alongamentos (corporal) 

durante os intervalos. 
 
Participação (2) 
• Maior concentração dos participantes / Os participantes devem não repetir o que já foi analisado claramente. 
 
Alimentação, Material (2) 
• Coffee-break menos calórico / Oferta de blocos para anotações de importância. 
 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES (42) 
 
COMENTÁRIOS (10) 
 
Coordenação (5) 
• Coordenação muito capaz / Curso perfeito – nota dez para a coordenação / Dedicação e organização da ECPBG (adorei 

Cristiana em suas novas atribuições) / Ótimo módulo, espero o mesmo resultado nos próximos módulos / Valeu! Muito bom. 
 
Sem Comentários (3) 
• Nada a sugerir / No momento atende às expectativas / Sem comentário 
 
Instrutora  
• Disponibilidade da instrutora (ótima) 
 
Palestra  
• Excelente a palestra de Guinho 
 
SUGESTÕES (32) 
 
Integração dos Participantes (9) 
• Proporcionar evento onde possa haver uma maior integração informal / Acharíamos interessar a apresentação com nome e onde 

trabalha (que setor) de cada participante / Conhecem a integração do “Anjo”? / Incentivar a integração no tempo livre / Maior 
interação do grupo desde os dormitórios, escolha por sorteio / Que tal promover a troca dos parceiros nos quartos para maior 
integração / Criar e estimular uma pasta de discussão no TCE para que os participantes continuem trocando informações / Que 
os participantes procurem passar para os colegas do curso o que seu setor faz na instituição / Propiciar mais momentos de 
descontração. 

 
Atividades Complementares (5) 
• Aperfeiçoar as atividades complementares / Continuar as atividades complementares / Continuar com palestras interessantes / 

Pensar em alguma atividade, caso ainda não esteja prevista, através de trabalhos que rompam as paredes do auditório / Novos 
filmes para a sessão pipoca: O Incrível Exército de Brancaleone; O Advogado do Diabo. 

 
Programação, Horários (5)  
• Alterar o programa dos próximos módulos para que o encerramento também seja antecipado para 17h / Ao invés de módulos 

mensais de 2,5 dias, o PDG poderia ser realizado através de módulos bimestrais de 5 dias / Transformar os encontros de 3 dias 
em dois dias, diminuindo-se, desta forma, o período de afastamento do trabalho / Menos intervalos e lanches / O intervalo entre 
coffee-break e o almoço está muito curto. 

 
Atividades Físicas (4) 
Atividades de alongamento / Inclusão de atividades recreativas durante o dia / Disponibilizar alongamento ou outra atividade que 
diminua os efeitos do longo período sentado / Trazer profissional em ergonometria para atuar nos intervalos. 
 
Temas, Enfoque (3) 
• Identificar e explorar temas críticos no TCE (uso de TI em Gestão, por exemplo) / Caso não esteja previsto, que seja dado 

determinado tempo para aqueles que julguem necessário fazê-lo, relatar alguma experiência exitosa para outros colegas / 
Permanecer com o enfoque na realidade e práticas do TCE. 

 
Local de Realização (2) 
• Não poderia ser em Recife? / PDG 2004 na praia (Porto de Galinhas). 
 
Instalações Físicas (2) 
Manter o nível de acomodação disponibilizado / Cadeiras mais adequadas para a quantidade de tempo que passamos sentados. 
 
Outros Cursos  
• Cursos para os servidores avessos a mudanças através do TCE e INTG. 
 

Outros Participantes 
• Participação de alguns coordenadores e diretores do TCE, que ainda não participaram do PDG. 
  

 
Elaborado por: Instituto de Tecnologia da Gestão (INTG) 


