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RESUMO 

0 presente estudo trata do papel da comunicac;,;ao interna e os aspectos de lideranc;,;a 
dentro do setor publico, avaliando como os gestores que trabalham em 6rgaos 
governamentais procedem a comunicac;,;ao com seus funcionarios e como atuam 
enquanto lfderes. Questiona-se, como o lfder que atua dentro do setor publico pode 
desenvolver estrategias adequadas de comunicac;,;ao como seus funcionarios? 0 
objetivo e identificar como o lfder que atua dentro do setor publico pode desenvolver 
estrategias adequadas de comunicac;,;ao com seus servidores. Justifica-se o presente 
estudo pela necessidade de discutir o papel da empresa publica, rever como o 
Estado administra seu pessoal, na atualidade a prestac;,;ao de servic;,;os e a qualidade 
de atendimento do setor publico sao regularmente questionadas quanta a sua 
eficiencia. Desta forma, prop6e-se uma analise de como ocorre o processo de 
comunicac;,;ao interna e os aspectos de lideranc;,;a dentro do setor publico. A 
metodologia utilizada para pesquisa de campo foi aplicac;,;ao de questionario, 
realizou-se entrevista com 24 (vinte e quatro) lfderes do setor publico questionando 
sabre o papel a comunicac;,;ao interna e da lideranc;,;a dentro do ambiente de trabalho. 
A entrevista foi realizada com lfderes que atuam na EMATER (lnstituto Paranaense 
de Assistencia Tecnica e Extensao Rural) e IPEM (lnstituto de Pesos e Medidas do 
Estado do Parana). Com a pesquisa constatou-se a necessidade de mudanc;,;as no 
setor publico, principalmente no maior investimento na area de capacitac;,;ao em 
comunicac;,;ao e lideranc;,;a. 

PALAVRAS-CHAVE: comunicac;,;ao, empresa, lideranc;,;a, pessoas, gestao. 
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INTRODU<;Ao 

A discussao sobre o papel da comunicac;ao e da lideranc;a nao e um tema novo 

ou exclusivo do setor publico, sao variaveis importantes e cruciais que conduzem a um 

aperfeic;oamento da capacidade de gestao, assim como do desempenho da 

organizac;ao. 0 enfoque na comunicac;ao e na lideranc;a tambem tem o poder de 

desempenhar papel integrador sobre os diversos componentes da Gestao de Recursos 

Humanos, incluindo recrutamento e selec;ao, formac;ao e desenvolvimento, gestao do 

desempenho, etica no servic;o publico e planejamento prospectivo. 

0 tema proposto por esta monografia e o papel da comunicac;ao interna e os 

aspectos de lideranc;a dentro do setor publico, avaliando como os gestores que 

trabalham em 6rgaos governamentais procedem a comunicac;ao com seus funcionarios 

e como atuam enquanto lideres. 

Para fundamentar este trabalho realizou-se pesquisa bibliografica dos principais 

autores que debatem a tematica em questao, bem como foi realizada pesquisa de 

campo. 

A seguir serao descritos os capitulos que comp5e este trabalho: 

Comunicac;ao interna e seus aspectos fundamentais: Abordagem dos principais 

autores que retratam a questao da comunicac;ao dentro da empresa, valorizando sua 

importancia e delimitando seu papel dentro da instituic;ao. 

Lideranc;a dentro da organizac;ao: Retrato da lideranc;a e o papel do lider dentro 

de uma instituic;ao privada ou publica. 

Pesquisa de campo: Entrevista com 24 (vinte e quatro) lideres do setor publico 

questionando sobre o papel a comunicac;ao interna e da lideranc;a dentro do ambiente 

de trabalho. 

A entrevista foi realizada com lideres que atuam na EMATER (lnstituto 

Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural) e IPEM (lnstituto de Pesos e 

Medidas do Estado do Parana), o hist6rico das duas instituic;5es encontram-se nos 

ANEXOS 1 e 2. 
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1.1. PROBLEMA DA PESQUISA 

Em relagao ao setor publico e o privado encontram-se diferengas marcantes, 

sendo que essas interferem significativamente no processo de comunicagao interna e 

aspectos de lideranga. Desta forma, questiona-se, como o lider que atua dentro do 

setor publico pode desenvolver estrategias adequadas de comunicagao como seus 

funcionarios? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

ldentificar como o lider que atua dentro do setor publico pode desenvolver 

estrategias adequadas de comunicagao com seus servidores. 

1.2.2. Objetivos Especificos 

ldentificar o tempo de servigo dos servidores e tempo na fungao de lideranga; 

ldentificar como e o processo seletivo para se tornar lider; 

Analisar os fatores que comprometem a gestao de pessoas; 

Conhecer a diferenga do setor publico e privado; 

Analisar a comunicagao entre lideres e servidores; 

ldentificar a comunicagao durante as reunioes; 

Analisar de onde e oriundo o problema na comunicagao; 

ldentificar se existe treinamento na area de comunicagao e lideranga; 

ldentificar a habilidade de comunicagao e lideranga; 

ldentificar o que o servigo publico precisa para melhorar na gestao de pessoas. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o presente estudo pela necessidade de discutir o papel da empresa 

publica, rever como o Estado administra seu pessoal, na atualidade a prestac;ao de 

servic;os e a qualidade de atendimento do setor publico sao regularmente questionadas 

quanta a sua eficiemcia. Desta forma, propoe-se uma analise de como ocorre o 

processo de comunicac;ao interna e os aspectos de lideranc;a dentro do setor publico. 

No setor privado, a competic;ao e o grande motor da inovac;ao. As empresas 

inovam para superar seus concorrentes, para obter o monop61io temporario de uma boa 

ideia. No setor publico esse tipo de competic;ao nao existe. Do ponte de vista do 

ambiente externo, o que ha e a pressao social por um bom servic;o publico. 

De forma geral, as empresas privadas investem em processes de Gestae de 

Pessoas, recrutam e escolhem seus funcionarios atraves de rigorosos testes seletivos e 

entrevistas, ja no poder publico o que conta e o desempenho obtido atraves de uma 

prova de conhecimentos. 

Se na empresa privada a hierarquia e ascensao de cargos sao conseguidas 

atraves de promoc;ao e avaliac;ao de desempenho, no setor publico, ainda, ocorre pelo 

sistema de indicac;ao, sendo que isso pode incorrer em favorecimento e troca de 

favores. 

Tradicionalmente, tem havido uma grande lacuna entre o setor publico e o setor 

privado. Mas na era da informac;ao, as organizac;oes do setor publico tem se tornado 

mais inovadoras, ageis e capazes de se adaptar a esse mundo que esta em constante 

inovac;ao. Cada vez mais, as organizac;oes publicas tem adotado as tecnicas de 

gerenciamento do setor privado, como a gestae da qualidade, e tem procurado as 

organizac;oes do setor privado, contratando ou utilizando seus servic;os. Nas 

administrac;oes publicas que entraram nesta era da informac;ao, tem-se vista uma 

mistura maier entre gestae no estilo publico e no estilo tecnico da gestae privada. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 COMUNICAC(AO 

A comunicac;ao e um fato nas empresas, ou seja, nao existe nenhuma 

organizac;ao sem uma pratica de comunicac;ao, ainda que os processes comunicativos 

nao sejam institucionalizados. Eles sao essenciais para a operac;ao da entidade e estao 

intimamente vinculados as formas de significar, valorar e expressar uma organizac;ao. 

Kunsch (1997, p.21) afirma que a comunicac;ao interna e aquela dirigida ao 

publico interno da organizac;ao, sobretudo seus funcionarios, o objetivo principal e 

promover a maxima integrac;ao entre a organizac;ao e seus empregados sendo "um 

setor planejado com objetivos definidos para viabilizar toda a interac;ao possivel entre a 

organizac;ao e seus empregados". 

Quando a comunicac;ao da empresa e valorizada, novos recursos e praticas sao 

desenvolvidos e adotados pelas organizac;oes. A comunicac;ao burocratizada, realizada 

por meio de memorandos, circulares, atas e comunicados estao cada vez sendo menos 

utilizada nas empresas. A propria velocidade requerida hoje na tomada de decisoes nao 

permite a lentidao na troca de informac;oes. 

Dois motivos devem ser considerados com relac;ao a comunicac;ao interna, 

primeiro, porque comunicac;ao e o processo atraves do qual se realizam as func;oes de 

planejamento, organizac;ao, lideranc;a e controle; segundo, por ser a comunicac;ao uma 

atividade a qual os administradores dedicam uma enorme proporc;ao de seu tempo. 

{STONER e FREEMAN, 1999). 

2.1.1 Aspectos Gerais da Comunicac;ao 

A comunicac;ao, na era da informac;ao e da tecnologia, e basicamente o processo 

de troca de informac;oes. Este processo e fundamental na vida de uma organizac;ao 

porque nenhum individuo pode gerar sozinho todas as informac;oes necessarias para a 

tomada de uma decisao. 
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Cahen (2005), retrata que a palavra comunicayao deriva do latim communicare, 

que significa por em comum, conviver. Este "por em comum" implica que transmissor e 

receptor estejam dentro da mesma linguagem, caso contrario nao se entenderao e nao 

havera compreensao. Assim, comunicayao deve levar consigo a ideia de compreensao. 

A qualidade do processo de comunicayao e derivada de alguns pontos considerados 

relevantes: 

A comunicayao assume alta prioridade: qualidade e timing da comunicayao 

assegurando sintonia de energia e recursos de todos com os objetivos maiores 

da empresa; 

Competencias: desenvolvimento de competencias basicas em comunicayao 

(ouvir, expressao oral e escrita, habilidades interpessoais) assegurando 

qualidade das relayoes internas; 

Participayao de todos os envolvidos e da alta direyao da empresa: disposiyao da 

cupula de abrir informayc5es essenciais garantindo insumos basicos a todos os 

colaboradores; 

Rapidez: velocidade na comunicayao dentro da empresa potencializando sua 

qualidade e nivel de contribuiyao aos objetivos maiores; 

Apoio tecnol6gico: equilibria entre tecnologia e alto contato humano assegurando 

evoluyao da qualidade da comunicayao e potencializando a forya do grupo. 

Processo de busca: pr6-atividade de cada colaborador em busca as informayc5es 

que precisa para realizar bern o seu trabalho; 

Autenticidade: no relacionamento entre os colaboradores assegurando eficacia 

da comunicayao e do trabalho em times; 

Busca continua da aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do que e 

comunicado, otimizando o processo de comunicayao; 

Respeito as diferenyas individuais: assegurando melhor sintonia e qualidade de 

relacionamento na organizayao; 

Cahen (2005) argumenta que a comunicayao dentro da empresa e uma via de 

mao dupla, portanto, e importante saber falar, mas ouvir e primordial. Os 5 "C's" de uma 
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comunicagao interna eficaz sao: consciente, clara, continua e frequente,curta e rapida e 

completa. 

Segundo Souza e Ferreira (2002), o desenvolvimento das formas de 

comunicagao levou a construgao de urn modele mais amplo, assim, o processo de 

comunicagao e visto hoje como contendo os seguintes elementos e processes: 

Emissor: para Serlo (1999) o emissor e a pessoa ou grupo que emite a 

mensagem com ideias, necessidades, informag5es, ou desejos e o prop6sito de 

comunica-los a uma pessoa ou grupo de pessoas. 

Codificagao: significa formular o conteudo atraves de simbolos (palavras, gestos 

etc.) e selecionar o veiculo mais adequado para a transmissao da informagao. A fungao 

codificadora segundo Serlo (1999) e executada pelas habilidades motoras do emissor. 

A codificagao e importante porque a informagao s6 podera ser transferida de urn 

individuo a outro atraves da escolha de simbolos, geralmente na forma de palavras e 

gestos. 

Mensagem: pode ter qualquer forma que possa ser captada e compreendida por 

urn ou mais dos sentidos do receptor, ou seja, a fala pode ser ouvida; os gestos podem 

ser vistos ou sentidos; as palavras escritas podem ser lidas. 

Canal: Stoner e Freeman (1999) afirmam que o canal e o meio de transmissao 

de urn individuo a outro que freqOentemente e inseparavel da mensagem. 0 canal deve 

ser adequado a mensagem para que a comunicagao seja eficiente e eficaz. 

Receptor: segundo Serlo (1999), o receptor e a pessoa ou grupo a quem se 

destina a mensagem, logo ele e o alvo da comunicagao. Se a mensagem nao chegar 

ao receptor, a comunicagao nao acontece. 

Decodificagao: conforme Souza e Ferreira (1999), ocorre quando a mensagem 

veiculada chega ao seu destine e os simbolos utilizados na codificagao sao traduzidos 

em informagoes e sentimentos significativos pelo destinatario. 



7 

2.1.2 Axiomas da comunicac;ao 

A teoria da comunicac;ao humana proposta por Watzlawick at elli (1983) prop5e 

os axiomas da comunicac;ao. Nestes pressupostos encontra-se a estreita relac;ao entre 

comunicac;ao e o processo relacional. 

Primeiro Axioma: E impossivel nao se comunicar, efetivamente, todo e qualquer 

comportamento em interac;ao tern valor de mensagem. A interac;ao entre sujeitos 

encerra uma complexidade de fatores (a voz, a postura, o contexte, etc.) que 

contribuem para o valor do seu comportamento como mensagem. 

Segundo Axioma: Toda a comunicac;ao tern urn aspecto de conteudo e urn 

aspecto de relac;ao, a comunicac;ao imp5e urn comportamento e por conseguinte define 

a relac;ao, para alem de consistir numa troca de informac;ao, dai a necessidade de 

haver "urn sujeito que as pronuncie", patente na metatora. Os niveis de relac;ao 

consistem em como a mensagem deve ser considerada, tendo em conta a relac;ao entre 

os comunicantes. Por sua vez, o conteudo diz respeito a mensagem codificada. 

Terceiro Axioma: A natureza de uma relac;ao dependente da pontuac;ao das seqOencias 

comunicacionais entre os comunicantes: as pessoas pontuam os acontecimentos 

consoante o seu ponto de vista, dai, para que se construa urn significado da situac;ao. A 

pontuac;ao consiste numa diferenciac;ao progressiva das relac;5es entre dois sujeitos, de 

forma que se cria urn padrao na relac;ao. A discordancia sabre a forma como pontuar a 

sequencia de acontecimentos cria inumeros conflitos e organiza os comportamentos 

patol6gicos. 

Quarto Axioma: Os seres humanos comunicam de forma digital e anal6gica: 

estas duas formas de comunicac;ao complementam-se. Pode-se entao esperar que todo 

o aspecto conteudo seja transmitido atraves de comunicac;ao digital (verbal) e que todo 

o aspecto relac;ao seja transmitido atraves da comunicac;ao anal6gica (nao verbal). 

Quinto Axioma: As permutas comunicacionais sao simetricas ou 

complementares: a interac;ao simetrica e caracterizada pela igualdade e minimizac;ao da 

diferenc;a, enquanto que a interac;ao complementar caracteriza-se pela maximizac;ao da 

diferenc;a. 
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Para a teoria pragmatica da comunicac;ao humana a linguagem nao e simples 

suporte da comunicac;ao e sim uma forma de ac;ao, agente construtor e modificador das 

relac;oes entre interlocutores. 

A premissa fundamental dos axiomas refere-se ao fato que qualquer 

comunicac;ao implica um compromisso, logo tambem define a relac;ao. Para alem de 

transmitir uma determinada mensagem, a comunicac;ao impoe um comportamento. 

Entender como os axiomas da comunicac;ao funcionam podem garantir as 

empresas melhores condic;oes de conhecer seus funcionarios, mas a comunicac;ao nao 

pode ser encarada, simplesmente, como ferramenta, mas como um elemento 

estrategico na engrenagem da empresa e transformador da gestao empresarial, 

buscando dar sustentac;ao e vitalidade organizacional. 

0 processo de comunicac;ao que permite estabelecer contatos, exprimir desejos, 

aprender e partilhar conhecimentos, e essencial para que duas ou mais pessoas se 

entendam, para que as pessoas interajam umas com as outras e para que a sociedade 

tenha um sentido de conhecimento do que e e do que tem de fazer. 

2.3 LIDERAN<;A 

A palavra lideranc;a possui acepc;oes diversas. Por vezes, refere-se a posse de 

certas qualidades pessoais, tais como coragem, vigor ou carisma. Em outros contextos, 

remete a adoc;ao de uma posic;ao que confere a seu ocupante poder, autoridade e 

responsabilidade. 

Estudos atuais apontam para as dinamicas organizacionais, especificamente 

sobre comportamento humano e lideranc;a como um processo coletivo compartilhado 

entre os membros de um grupo. 0 lider e a pessoa capaz de canalizar a atenc;ao dos 

envolvidos e dirigi-la para ideais comuns. 

E necessaria desmistificar a ideia de que os lfderes sao pessoas dotadas de 

qualidades excepcionais, de carismas extraordinarios. 0 objetivo do lider nao e 

simplesmente explicar nem esclarecer, mas criar significado. Numa organizac;ao a 
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lideranc;:a e exercida quando ela da ritmo e energia as tarefas e a forc;:a de trabalho e 

maximizada. 

0 termo lideranc;:a sofreu adaptac;:ao para a lingua portuguesa por volta das 

decadas de 1930 e 1940. No ingles, a palavra lead foi utilizada em torno do ano 1300 

da era crista. As palavras lideranc;:a, lider e liderado, muitas vezes, sao usadas com 

significac;:ao de imponencia, sempre relacionada a grandes personagens da hist6ria. 

Nas organizac;:oes, os lideres sao vistas como pessoas comuns mas com um diferencial 

(KUNSCH, 1997). 

Para Kunsch (1997), lideranc;:a e um objeto que apresenta controversias, 

possibilitando, inclusive, duas abordagens antagonicas: primeira, pode ser entendida 

como a caracteristica de um individuo e a lideranc;:a como propriedade de um grupo; 

segunda, como propriedade de um grupo, que surge a partir da sua formac;:ao e 

desenvolvimento, das caracteristicas de cada elemento e de como estas caracteristicas 

sao percebidos pelos demais elementos. 

Uma visao mais abrangente de lideranc;:a esta na definic;:ao apresentada por 

Kunsch (1997, p. 28) quando a concebe como "a capacidade de uma comunidade 

configurar seu futuro e, especificamente, de sustentar seus processos de mudanc;:as 

significativos, necessaries para que isto acontec;:a". 

Goldsmith (1996, p.25) apresenta um modelo de lideranc;:a baseado em quatro 

principios: 

a. Aprendizado constante e continuo: Buscar treinamentos, estudar, ler, assistir a 

aulas, ouvir, perguntar. 

b. Orientac;:ao para o trabalho: Priorizar atitudes positivas em relac;:ao a todo o 

trabalho que executa. 

c. Ser otimista: Ser alegre, agradavel, feliz, positivo, animado, entusiasmado, 

esperanc;:oso e acreditar nas pessoas. 

d. Manter uma vida equilibrada: Ser equilibrado, moderado, sensato, simples, 

direto, ativo fisica e socialmente. 

Ao canalizar no poder existente nos liderados, o lider rearticula esse poder em 

sintonia com o seu proprio para conseguir uma alianc;:a grupal em relac;:ao a objetivos 
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comuns, mantendo sua influemcia atraves do reforc;o do comprometimento com ideais 

comuns. Assim, a lideranc;a e a expressao de apoio e confianc;a; e o desenvolvimento 

de um real sentido de interdependencia entre os integrantes, com respeito as 

individualidades (GOLDSMITH, 1996). 

0 ideal e que o lider tenha uma ideia clara do que quer fazer e forc;a para 

persistir diante de adversidades, possuir integridade, curiosidade, ousadia e, 

principalmente, amor pelo que se faz. A integridade deriva do autoconhecimento, 

honestidade e maturidade. Um lider deve conhecer seus pontes fortes e fracos, agir de 

acordo com seus principios, aprender com a experiencia a aprender e trabalhar com os 

outros. 

Conforme Tannenbaum at elli (2001 ), podem ser observadas quatro forc;as 

internas para influenciar o estilo de lideranc;a: 

a. o sistema de valores - grau de firmeza que o lider entenda como necessaria para 

fazer o funcionario participar das decisoes a serem tomadas ou pelo seu 

entendimento de quanto e importante para um dado funcionario tomar para si a 

responsabilidade da decisao; 

b. confianc;a nos funcionarios - saber colocar a decisao nas maos dos funcionarios 

e ter a confianc;a de que o resultado vai ser satisfat6rio, sabendo que dentre 

esses funcionarios estao funcionarios preguic;osos e irresponsaveis ou, ao 

contrario, funcionarios motivados e criativos. Ter confianc;a tambem por que ele 

entende que existe o conhecimento e a competencia na area de 

responsabilidade que ele esta indicando; 

c. lnclinac;ao para a lideranc;a - sao os diversos tipos assumidos pelo lider, ele pode 

ter um estilo predominante, ou seja, do tipo demanda., que gosta do trabalho em 

grupo com o funcionario ou que delega e deixa que o funcionario tome a decisao 

que ele entenda como a mais adequada; 

d. sentimento de seguranc;a em situac;oes incertas - tem grande repercussao sobre 

a disposic;ao do gerente de ceder a outras pessoas o controle do processo de 

decisao. 
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Para Bergamini (1994) o processo de lideranc;a normalmente envolve um 

relacionamento de influencia e duplo sentido, orientado principalmente para o 

atendimento de objetivos mutuos, tais como aqueles de um grupo, organizac;ao ou 

sociedade. Portanto, a lideranc;a nao e apenas o cargo do lider mas tambem requer 

esforc;os de cooperac;ao por parte de outras pessoas. 

Bergamini argumenta sabre uma nova dimensao do conceito de lideranc;a, ao 

apontar a "administrac;ao do sentido" e, ao final da introduc;ao da sua obra, deixa clara o 

que entende por liderar: "Liderar e, antes de mais nada, ser capaz de administrar o 

sentido que as pessoas dao aquila que estao fazendo", acrescentando que "essa 

administrac;ao do sentido implica o conhecimento e dominic das caracteristicas da 

cultura da organizac;ao, ao mesmo tempo em que liderar exige tambem o conhecimento 

do sentido que cada um da a atividade que desempenha", para finalizar reconhecendo 

que "no cruzamento dessas duas fontes de significado e que o lider se tem proposto, 

cada vez de forma mais clara, como elemento chave dentro das organizac;oes" 

(BERGAMINI, 1994, p.22). 

Na visao de Bergamini (1994) o lider caracteriza-se por uma forte busca de 

responsabilidade e perfeic;ao na tarefa, vigor e persistencia na perseguic;ao dos 

objetivos, arrojo e originalidade na resoluc;ao de problemas, impulse para o exercicio da 

iniciativa nas situac;oes sociais, autoconfianc;a e sensa de identidade pessoal, desejo de 

aceitar as consequencias da decisao e ac;ao, prontidao para absorver o stress 

interpessoal, boa vontade em tolerar frustrac;oes e atrasos, habilidade para influenciar o 

comportamento de outras pessoas e capacidade de estruturar os sistemas de interac;ao 

social no sentido dos objetivos em jogo. 

Atraves de seu poder de influencia os lideres podem direcionar as pessoas para 

atitudes inovadoras e renovadoras, sendo importante transmitir confianc;a, tranqOilidade 

e ponderac;ao possibilitando, desta maneira, algumas mudanc;as organizacionais. A 

necessidade da busca incessante de novas aprendizados obriga aos lideres a adoc;ao 

de posturas comportamentais de abertura, curiosidade, sensibilidade e bom 

relacionamento interpessoal. Esta aprendizagem inovadora, prepara as organizac;oes 

para as novas situac;oes, propiciando as modificac;oes, renovac;oes, resoluc;oes de 
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problemas, para isto e fundamental que as lideranc;as estimulem o desenvolvimento do 

potencial humano. 

Na lideranc;a o foco de estudo e as relac;oes interpessoais entre lider e liderados, 

uma vez que, sem seguidores nao existem lideres. No estilo de lideranc;a as 

caracteristicas comportamentais, sao reflexes do uso das diferentes formas de poder. 

Moscovici (1998) afirma existem tres variaveis basicas: 

- Relac;ao membro-lider (como se estabelecem as relac;oes interpessoais); 

- Estrutura da tarefa (o nivel de tarefa a ser executada); 

- Poder de posic;ao (refere-se ao poder e a autoridade inerente a ocupac;ao de lider) 

E possivel verificar tambem esta dicotomia dos estilos autocratico e democratico, 

onde o primeiro encontra-se direcionado para a tarefa e o segundo para as relac;oes, 

existindo ainda, o estilo de lideranc;a inoperante, que e o laissez-faire, ou seja, a 

abdicac;ao da posic;ao de lider. 

Para um ambiente em constantes e rapidas transformac;oes, o papel do lider e 

fundamental na determinac;ao do caminho que leve a organizac;ao a seguir e alcanc;ar 

seus objetivos e metas, mas, para isso, precisa fazer com que liderados sejam 

convencidos da validade de suas ideias. 

2.4 RELA<;AO ENTRE LIDERAN<;A E COMUNICA<;AO 

0 lider e o centro do fluxo de informac;ao e comunicac;ao de toda ou parte da 

organizac;ao, as fontes que ele utiliza asseguram-lhe a condic;ao de melhor informado 

sabre ocorrencias e eventos de seu ambiente organizacional, sendo ele o responsavel 

em grande parte pela circulac;ao da adequac;ao comunicacional dentro do ambiente da 

empresa. 

Goldsmith (1996, p.28) argumenta que: 

0 lider do futuro acompanhara e crescera de forma consistente e 
efetiva ... perguntara, aprendera ... Este lider solicitara a diversos grupos de 
interesse opinioes, ideias, e feedback. Entre as fontes vitais de informagao 
estarao clientes potenciais e atuais, fornecedores, membros de equipe, 
subordinados diretos, gerentes, outros membros da organizagao, 
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pesquisadores... Duas chaves para o aprendizado sao ouvir atentamente e 
refletir ap6s indagar e receber informac;:oes ... Os lfderes precisarao reconhecer 
e apoiar aqueles que tem coragem de dizer duras verdades antes que os 
problemas se transformem em desastres. 

A comunica9ao objetiva provocar mudan9as esperadas no comportamento das 

pessoas, atraves do desenvolvimento de atitudes positivas em rela9ao ao proprio 

desempenho, que culmina com a satisfa9ao profissional. Sob esse aspecto, a 

comunica9ao esta no nucleo da lideran9a, uma vez que a lideran9a e um 

relacionamento interpessoal no qual os lideres influenciam pessoas para mudan9a via 

processo comunicativo. 

Segundo Goldsmith (1996, p.98), "a comunica9ao e um meio de obter a a9ao dos 

outros e e definida como o processo de transmite informa9ao. E um modo de 

desenvolver entendimento entre pessoas atraves de um intercambio de fates, opinioes, 

atitudes, ideias e emo96es". 

Uma lideran9a eficiente s6 e possivel se o lider em questao for um eximio 

comunicador. Um dos maiores problemas nas empresas sao decorrentes dos ruidos e 

dos conflitos gerados pela comunica9ao inadequada. 

De acordo com Moscovici (1998) as pessoas diferem na maneira de perceber, 

pensar, sentir e agir. A partir de divergencias de percep9ao e ideias, as pessoas se 

colocam em oposi96es antag6nicas, caracterizando uma situa9ao de conflito. Dentre as 

mais !eves ate a mais profundas, as situa96es de conflito sao componentes inevitaveis 

e necessaries da vida grupal. A necessidade humana de sociabiliza9ao leva as pessoas 

a buscarem a convivencia em grupo. Nem sempre, essa convivencia se da de forma 

harmoniosa. Nessa nova realidade, de intercambio e compartilhamento as pessoas 

experimentam diferen9as de conhecimentos, informa96es, opinioes, atitudes, 

expressoes, preferencias, cren9as e valores. Neste sentido, as diferen9as de percep9ao 

e ideias tem sido o grande rival das intera96es humanas, principalmente quando o 

conflito advindo dessas rela96es traz resultados negatives: desgaste da confian9a; 

situa9ao de concorrencia entre as pessoas; forma9ao de alian9as com posturas 

polarizadas; sigilo e redu9ao do fluxo de informa96es; problemas marais. 
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Segundo Moscovici (1998) lider e a pessoa no grupo a qual foi atribuida, formal 

ou informalmente, uma posic;ao de responsabilidade para dirigir e coordenar as 

atividades relacionadas a tarefa. Sua maior preocupac;ao prende-se a consecuc;ao de 

algum objetivo especifico do grupo. A maneira pela qual uma pessoa numa posic;ao de 

lider influencia as demais pessoas no grupo e chamada de estilo de lideranc;a. 

Como comunicador, compete ao lider transferir informac;ao de sua organizac;ao 

para o ambiente externo. lnvestido de autoridade formal ele e chamado a representar 

sua organizac;ao e, para tanto, ele e possuidor das informac;oes necessarias para urn 

desempenho efetivo deste papel. Ele tern os meios para influenciar outros 

representantes com vistas a obtenc;ao de medidas favoraveis a sua organizac;ao. 

A maneira de ser dos lideres e cuidadosamente observada e copiada dentro das 

empresas. Por sua vez, atraves do comportamento das pessoas, a personalidade do 

lider comec;a a ser absorvida por toda a companhia. A forma ideal para o gestor se 

fazer compreender e conseguir que a sua mensagem seja absorvida e implementada 

por todos na companhia, atraves de uma linguagem simples e inteligivel, e o exemplo e 

atitudes coerentes com o que se esta pedindo. 

Pimenta (1999, p. 71) argumenta que urn sistema de comunicac;ao adequado 

contribui para a eficiencia e a eficacia com urn todo, ao lider cabe saber administrar o 

processo em conjunto com todos os funcionarios, para que a empresa atinja plena 

eficacia e eficiencia. 

Eficacia: e resultado maximizado de todas as formas de rendimento para a 

empresa. A eficacia ocorre quando se consegue o melhor resultado de acordo com os 

objetivos iniciais. Entretanto, o 6timo resultado deve ser conseguido com eficiencia. 

Eficiencia: e medida pela razao entre o produto e o investimento, quanta maior 

for essa razao, maior a eficiencia. Para tanto, deve-se realizar a tarefa em questao com 

o minimo de esforc;o, sem desperdicio, da forma mais correta e inteligente que for 

possivel (PIMENTA, 1999, p.71 ). 

Para Pimenta (1999) as organizac;oes com lideres competentes, sao aqueles que 

investem no processo comunicacional e onde as pessoas: 
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Sentem-se importantes, cada qual percebe que participa ativamente do sucesso 

da organizac;;ao. A participac;;ao pode ser pequena. Entretanto, quando 

potencializada, as pessoas sentem que aquilo que fazem tem significado e 

significac;;ao. 

Aprendizado e competencia contam, os lideres valorizam o conhecimento e a 

maestria, o mesmo fazendo aqueles que trabalham para os lideres. Os lideres 

insistem em esclarecer que nao existem fracassos, apenas enganos que nos 

instruem e nos dizem o que fazer em seguida. 

Pessoas fazem parte de uma comunidade, onde ha lideranc;;a, ha equipe, familia, 

unidade. Mesmo as pessoas que nao se dao bem tem o senso da comunidade. 

0 trabalho e animador. Onde os lideres estao, o trabalho e uma coisa 

estimulante, cheia de desafios, de fascinio e de alegria. 

Ventura (2003) enfatiza a importancia do lider em dar sentido as tarefas do grupo 

liderado e a importancia da comunicac;;ao com todos. Ao conhecer este grupo, o lider, 

detecta os motivos e as necessidades de seus seguidores, facilita condic;;oes, aponta a 

direc;;ao e sinaliza o que e possivel fazer para superar os obstaculos. 0 lider nao tenta 

fazer com que eles mudem, mas sim que se comprometam e se envolvam, estando 

motivados. A motivac;;ao e uma forc;;a que se encontra no interior de cada pessoa e que 

pode estar ligada a um desejo. Uma pessoa nao pode jamais motivar a outra, o que ela 

pode fazer e estimular a outra. 

Para Ventura (2003) o comportamento dos lideres nas organizac;;oes deveria 

ocorrer em tres niveis distintos: de ac;;ao, da comunicac;;ao e de pessoas. 

A administrac;;ao em termos de ac;;ao proporciona que o trabalho administrative 

possa ser direta ou indiretamente efetivado por meio de pessoas e formas de 

comunicac;;ao entre todos os setores da empresa. 

0 gerenciamento por meio da comunicac;;ao, parte do principio de que e atraves 

deste atributo que as 'coisas' acontecem, podendo ser agrupadas em papeis que estao 

relacionados a comunicac;;ao e ao controle. Na comunicac;;ao, as atividades estao 

ligadas a: coleta, disseminac;;ao de informac;;oes e controle como uma maneira de 

utilizac;;ao e estimulo. 
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A administra<;ao por meio das pessoas ocorre pela delega<;ao de atividades, 

sendo especialmente importante neste contexto o papel da lideran<;a. Normalmente, os 

gerentes lideram na base individual, ap6s, na base do grupo por mediante o trabalho 

com equipes, mas e especialmente na base de unidade que ocorre a cria<;ao e a 

manuten<;ao da cultura organizacional. 

A cultura da informa<;ao e amplia<;ao da boa comunica<_;:ao pode ser moldada 

pelos padroes culturais dos lfderes. Assim, devem os gerentes atuar como lfderes, ja 

que a lideran<;a nada mais e do que a forma de dire<;ao baseada no prestigio pessoal e 

na aceita<;ao dos subordinados (VENTURA, 2003). 

A cultura da comunica<;ao torna-se elemento importante para empresas que 

procuram mudan<;as, em ultima analise, a abordagem da empresa sobre o processo de 

informa<_;:ao estrategica sera fortemente influenciada pela sua perspectiva da 

administra<;ao de processos, principios organizacionais, estilo de aprendizagem e 

valores. 

A adequada comunica<;ao organizacional por parte de suas lideran<_;:as, provoca o 

amadurecimento e fortalecimento das equipes de trabalho, tornando-as aptas ao 

enfrentamento das varias situa<;5es adversas comuns as organiza<;5es, de forma que 

as dificuldades sao sobrepujadas e contornadas com eficacia e dinamismo. 

Paladini (2000) destaca que urn lfder deve ter altos padroes de integridade: ser 

justo, honesto, tolerante, dependente, cuidadoso, aberto, leal e comprometido com as 

melhores tradi<;5es do passado. Alem disso, deve incentivar OS outros a troca de ideias 

e a confiar uns nos outros, a se comunicar bern e constantemente e a buscar solu<;oes 

cooperativas para os problemas. 

Em organiza<;oes que a lideran<;a tenha fluencia na comunica<;ao e visivel a 

evolu<;ao de suas culturas organizacionais. E perceptive! a rapida assimila<;ao e 

dissemina<;ao por parte de todos, inclusive a base da empresa, onde sempre e mais 

dificil esse entendimento. Com essa assimila<;ao por parte de todos na empresa de sua 

cultura, de sua forma de trabalhar, fica mais facil enfrentar as amea<;as externas e a 

resolver possiveis fraquezas ainda existentes. 
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Com todos esses pontos positives em rela<;ao a adequada comunica<;ao 

organizacional atraves de suas lideran<;as, nada mais natural que as organiza<;5es que 

ajam dessa maneira tenham como caracteristica o crescimento e s6lida estabilidade em 

todos os niveis de avalia<;ao. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1TIPO DE ESTUDO 

A metodologia adotada para esta pesquisa, baseada numa abordagem 

quantitativa e qualitativa, favoreceu a compreensao da realidade em estudo a partir das 

entrevistas. 

3.2 POPULA<;AO E AMOSTRA, AMOSTRAGEM 

Entrevistaram-se 24 (vinte e quatro) funcionarios publicos que exercem cargo de 

chefia, questionando sobre a comunicac;ao interna e o papel do lider dentro da 

organizac;ao. 

No caso em questao entrevistaram-se servidores do IPEM (lnstituto de Pesos e 

Medidas do Estado do Parana) e EMATER (Servic;o de Extensao Rural do Parana). 

Sao 10 servidores do IPEM e 14 da EMATER, todos ocupam cargos de 

lideranc;a, sendo responsaveis pelo gerenciamento de informac;oes e tomada de 

decisoes dentro do servic;o publico dos 6rgaos que representam. 

3.3 PROCEDIMENTO DE CAMPO 

Conforme Mattar (2001, p.26) a pesquisa de campo com levantamento de campo 

tem vantagens, como por exemplo, a representatividade da populac;ao em estudo, a 
medida que a amostra e gerada a partir de metodos estatisticos, desta forma, ha 

controle sobre a representatividade dos dados. 

Distribuiu-se o questionario para os lideres dos setores das duas empresas, 

tiveram duas semanas para responde-lo, ap6s esse prazo houve coleta do mesmo e 

tabulac;ao dos dados. 
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Optou-se pela pesquisa de campo, atraves de questionario. Demo (1981) aponta 

vantagens e desvantagens do uso de questionario e de entrevistas. As vantagens do 

questionario estao no fato de ser um instrumento aplicavel a um grande numero de 

pessoas, transportavel, de carater impessoal e com instrw;oes padronizadas. 

Entretanto, discute-se a relatividade dessa uniformidade, pelo fato das palavras e frases 

poderem assumir interpreta<;5es diferentes para cada pessoa. Ao estabelecer 

compara<;5es entre questionarios e entrevistas, esse autor aponta que o primeiro fica 

limitado ao texto escrito, enquanto que a entrevista oferece condi<;5es para uma 

observa<;ao do entrevistado. 

0 processo de pesquisa trata-se de uma atividade que proporciona respostas ao 

objeto de estudo proposto nesta investiga<;ao, mediante os conhecimentos disponiveis 

e a utiliza<;ao cuidadosa de procedimentos cientificos e instrumentos, no decorrer da 

investiga<;ao (GIL, 2002). 

Segundo Demo (1981 ), os questionarios podem ser elaborados atraves de 

questoes fechadas com respostas de multipla escolha, com perguntas abertas que 

requerem respostas descritivas, ou ainda num formato de check-list. Neste ultimo, 

demanda-se o preenchimento de informa<;oes atraves de c6digos estabelecidos para 

aquele instrumento de coleta. 

Conforme Mattar (2001, p.75) "o questionario precisa estar amarrado com o 

objetivo da pesquisa, que, por sua vez, deve estar amarrado com o problema da 

pesquisa". 

0 questionario foi elaborado com 10 (dez) questoes fechadas e pedido de 

justificativa de cada uma delas (ANEXO 3). 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

Com relagao ao tempo de servigo, como funcionario publico, obteve-se o 

seguinte indice: 

FIGURA 1 -TEMPO DE SERVICO 

13% 8% 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

29% 

liD entre 1 0 e 15 a nos 

11 entre 16 e 20 anos 

D entre 21 e 25 anos 

D entre 26 e 30 anos 

Dos entrevistados, metade deles sao funcionarios publicos entre 21 e 25 anos, 

29o/o sao entre 16 e 20 a nos, 13o/o entre 26 e 30 a nos e 8o/o entre 10 e 15 a nos. 

Perguntou-se ha quanto tempo o entrevistado exerce a fungao de lideranga 

dentro da empresa publica: 



FIGURA 2 -TEMPO NA FUNCAO DE LIDERANCA 

17% 8% 

33% 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

1m entre 1 e 2 anos 

11 entre 3 e 5 anos 

D entre 6 e 10 anos 

D entre 11 e 15 

11 entre 16 e 20 

Eil mais de 21 anos 

21 

Dos entrevistados 8°/o entre 1 e 2 anos; 21 o/o entre 3 e 5 anos, 33o/o entre 6 e 10 

anos, 13% entre 11 e 15 anos, 8o/o entre 16 e 20 anos e 17o/o a mais de 21 anos. 

Perguntou-se como foi realizado o processo seletivo para se tornar urn lider e 

exercer o papel de chefia: 
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FIGURA 3- PROCESSO SELETIVO PARA SE TORNAR LiDER 

0% 8% 

1!1 A-ova/teste 

11 Avalia9ao de Desei'Jl)enho 

olndica9ao 

oOutros 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

Dos entrevistados Bo/o apontam que passaram por prova ou teste, 17°/o 

passaram por avaliagao de desempenho e 75o/o por indicagao. 

Pediu-se que comentassem sobre o processo, onde obteve-se as seguintes 

respostas: 

QUADRO 1 - PROCESSO SELETIVO 

RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

Fui convidado pelo Diretor Presidente para assumir o cargo, com base no meu 

1 
comportamento e desempenho obtido em meu setor. 

2 lndicado por outro colega que ja havia assumido outro cargo. 

Outro profissional foi exonerado e o cargo ficou em aberto, fui indicado para 

3 
assumir a fungao. 

Meu desempenho sempre foi acompanhado por minha gerencia e diretoria, entao 

4 fui designado por indicagao para assumir. 

5 
Avaliaram o meu desempenho. 

6 
Acredito ter me tornado lider, devido as minhas atitudes diante dos desafios 
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enfrentados no dia-a-dia. No Setor Publico comportamento etico, 

comprometimento com 0 trabalho, capacidade para enfrentar desafios sao 

atitudes que chamam atenyao, foi desta forma que me tornei lider. 

No Servi<;o Publico temos que nos adaptar as mudanyas que ocorrem, 

principalmente, porque envolve polftica, e preciso estar sempre motivado para que 

a sua equipe nao desanime, e possa gerar resultados. "Unidos jamais seremos 

7 vencidos". 

8 Fui indicado por superiores hierarquicos. 

Provavelmente o convite originou-se de uma habilidade natural em manutengao e 

9 tecnologia, isto aliado ha uma boa interagao com os servi<;os da instituigao. 

10 Me tornei chefe em substituigao ao servidor que estava se aposentando. 

11 lndicada por outros profissionais que conheciam meu trabalho. 

Cumprindo as metas inerentes ao cargo, bem como buscando o melhor para a 

instituigao, agindo sempre com imparcialidade, respeitando as opinioes alheias, 

com flexibilidade e senso de humor, valorizando a competencia humana e 

12 corporativa. 

13 Atraves de indicagao 

A indicagao as vezes e acompanhada da avaliagao de desempenho. Ja existiu 

14 casos que a pessoa nao se tornou "chefe" por motivo da avaliagao. 

Por demanda de gerencias e ap6s passar por avaliagao de desempenho dentro e 

15 fora da empresa. 

16 Trabalho, conhecimento e etica profissional. 

Numa mudanga de governo, a nova diretoria juntamente com o segundo escalao 

17 decidiu investir em novos talentos. 

18 Fui convidado. 

19 Reconhecimento ao trabalho realizado nas diversas fungoes. 

Convidado a assumir uma fungao de responsabilidade por uma atividade que eu 

20 ja dominava no setor. 

21 Por indicagao. 
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22 
lndica<_;:ao de superiores. 

23 
Porter trabalhado no setor durante anos. 

24 
Porter experiencia na area. 

FONTE: PESQUISA 

Analisando as respostas dos entrevistados foi possfvel verificar grande parte 

deles foram indicados aos cargos que ocupam, urn deles argumenta que indicado para 

o cargo por estar "cumprindo as metas inerentes ao cargo, bern como buscando o 

melhor para a institui<_;:ao, agindo sempre com imparcialidade, respeitando as opinioes 

alheias, com flexibilidade e sensa de humor, valorizando a competencia humana e 

corporativa". Percebe-se que ha urn sentido de apoio em criterios de cumprimento aos 

interesses do cargo e reconhecimento pelo trabalho. 

Segundo Guimaraes (2000) o desafio que se coloca para a nova administra<_;:ao 

publica e como transformar estruturas burocraticas, hierarquizadas em organiza<_;:oes 

flexfveis e empreendedoras. As tentativas de inova<_;:ao na administra<_;:ao publica 

correspondem a busca da eficiencia e da qualidade na presta<_;:ao de servi<_;:os publicos. 

Para tanto, necessaria se faz o rompimento com os modelos tradicionais de se realizar 

Gestao de Pessoas. 

Questionou-se sabre os fatores que comprometem a "Gestao de Pessoas" no 

servi<_;:o publico: 
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FIGURA 4- FATORES QUE COMPROMETEM A GESTAO DE PESSOAS 

4% 

17% 

46% 

1!1 Estabilidade no emprego 

ll lnterferencia de outros setores 

[J Falta definiyaO de quem e lider 

COutros 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

Dos entrevistados 46o/o apontam a estabilidade no emprego, 17o/o a interferencia 

de outros setores, 33°/o a definigao de quem e o lider ou muitas chefias e 4°/o outros. 

Seguem-se as respostas apresentadas: 

QUADRO 2- ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO 

RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

Com a estabilidade de emprego muitas pessoas se acomodam e nao se 

1 preocupam com as chefias, com as atividades. 

A lideranga e nata. As pessoas ja nascem sendo lideres e fazem adaptagoes na 

"estrada da vida". 0 problema de muitos servigos publicos e que a Gestao de 

Pessoas "e levado de forma menos profissional. As pessoas trabalham com o 

coragao e n6s com a razao, e as vezes trabalham ate pensando: - Hoje sou" chefe 

2 "amanha serei subordinado dessa pessoa que hoje" sou chefe "". 

A estabilidade pode acarretar fracos desempenhos e justa pois os funcionarios 

3 publicos sao mal remunerados e alguns ficam acomodados. 
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Precisamos de liderangas com mais compromissos com o trabalho organizacional 

4 e social do que somente preocupados com o poder politico. 

A estabilidade e o cancer do servigo publico. Alem de que o servigo publico e um 

cabide de emprego que vai atender mais os interesses pessoais do que os de 

5 uma sociedade. 

A tendencia muitas vezes do funcionario se acomodar na fungao por ser um 

6 emprego estavel. 

7 Fatores politicos externos comprometem o trabalho. 

8 Falta de objetivos claros e definidos pelas chefias. 

9 Muitas chefias, nao nem todos delegam. 

Exercicio de poder, nas diversas facetas do poder. Pessoas mais acomodadas e 

10 outras mais ativas. 

E dificil gerenciar pessoas que nao possuem um sistema de controle (etica, 

11 responsabilidades etc) definido pela instituigao. 

12 Fatores politicos internes e externos, metas e programas de governo. 

E importante que o papel do chefe/gerente, seja bem definido na instituigao para 

13 que o funcionario possa se posicionar e conseqOentemente exercer suas fungoes. 

A estabilidade torna algumas pessoas mais acomodadas e sem iniciativa para um 

14 crescimento funcional e pessoal. 

A falta de definigao de quem e o lider pode ser um empecilho para o trabalho 

15 eficiente. 

Embora outros fatores possam vir tambem a comprometer a gestae de pessoas, 

no servigo publico o maier fator para um bom desempenho das pessoas em suas 

fungoes e o comodismo e seu sentido de 'seguranga' na forma como atuam. 

Deve-se e clare, levar em conta que existiriam muitos riscos se a estabilidade nao 

16 houvesse, mas que atrapalha, nao ha duvidas. 

Fatores de politicas parciais, que nao se completam por questoes de mudangas 

17 de governo. 

18 Tenho vivenciado situagoes em que o servidor nao tem interesse em participar de 
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cursos, nao aceita mudan<;as, nao tolera nem a possibilidade de aprender novas 

atividades novas, e neste momenta que considero a estabilidade como urn fator 

negative ao servi<;o publico. 

19 A estabilidade cria comodismo e estagna<;ao em algumas pessoas. 

- As pessoas confundem estabilidade com comodismo, quando na verdade 

deveriam ver a estabilidade como oportunidade. 

- Cada setor e dono da verdade, acredito que os lideres deveriam ser mais 

flexiveis, ponderados, mais equilibrados no momenta de negocia<;ao e 

defesa de pontos de vista, enfim, mais maduros. 

- 0 lider deve ser de fato e de direito e nao apenas de "direito" como 

acontece no servi<;o publico. Deve se impor e ser respeitado pelos seus 

20 
atos e nao pelo seu cargo que muitas vezes nao e merecido. 

21 
Falta de defini<;ao de quem realmente e chefe. 

22 
A maioria dos servidores efetivos nao admitem a subordina<;ao. 

Ter emprego estavel nao e justificativa para nao fazer o que tern que ser feito, nao 

23 
ha justificativa para o comodismo. 

Quantos muitos mandam e poucos produzem, fica comprometido nao s6 a 

"Gestao de Pessoas" mas tambem a subsist€mcia da empresa. No meu ponto de 

24 
vista chefia deve ser sin6nimo de compet€mcia. 

FONTE: PESQUISA 

Para analisar o que o entrevistados expuseram se faz necessaria retornar ao 

hist6rico da estabilidade do servidor publico. Conforme COUTINHO (1999, p.67) 0 

institute da estabilidade surgiu nos Estados Unidos da America para evitar a pratica 

antidemocratica e predat6ria na Administra<;ao Publica, em decorn3ncia da constante 

alternancia no Poder Publico de partidos politicos tradicionais (Democrata e 

Republicano ). Assim, por interesse coletivo social o institute da estabilidade foi 

idealizado, para dar prote<;ao a popula<;ao na presta<;ao das atividades essenciais do 

Estado. Dai a razao deter sido erigido com status de direito constitucional. 
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No Brasil, segundo Coutinho (1999), a estabilidade do servidor publico teve infcio 

em 1915 com a Lei n°. 2924. Foi agasalhada em sede constitucional em 1934 e, desde 

entao, tem sido mantida nas diversas Constitui<;oes posteriores (1937, 1946, 1967 ate a 

atual). 

Coutinho (1999, p.68) faz uma ressalva importante, " ... por outro lado, a 

estabilidade nao pode ser compreendida como uma blindagem protetora de servidores 

desqualificados". 

Percebeu-se, atraves da entrevista que 46% dos entrevistados apontam a 

estabilidade no emprego, como fator que dificulta a Gestao de Pessoas. 

Vale ressaltar que quando se instituiu legalmente a estabilidade do servidor 
publico, objetivou-se que: 

A estabilidade e uma garantia fundamental para o bom desempenho do 
servidor publico, para a independencia do servidor, que deve agir s6 em func;ao 
da lei, praticando os atos administrativos que lhe couberem sem o receio de, 
com esse ou aquele despacho, contrariar o chefe imediato e, assim, ser 
incluido nessas listas de exonerac;ao por excesso de quadros ... (PEREIRA JR., 
1999, p. 254). 

Coutinho (1999, p.99) chama a aten<;ao para outro aspecto: 

... a figura do servidor publico, em si considerado, como a origem e o fim dos 
inumeros problemas que vem afligindo a administrac;ao publica. Essa 
administrac;ao encontra-se repleta de vicios que, muitas vezes, independem da 
pessoa do servidor, tais como excesso de burocracia, nepotismo, inercia e 
excesso de gastos. 

Segundo o autor o ideal e que a estabilidade nao seja considerada como urn 

fator que contribua para a deficiencia e inoperancia das atividades publicas. Muito pelo 

contrario; ela deve permitir habilitar e promover qualifica<;ao funcional de forma 

crescente, o que torna o servi<;o publico gradativamente mais especializado 

(COUTINHO, 1999, p.99). 

Rands (1999, p.13), ressalta que: 

A estabilidade do servidor tem sido brandida como responsavel pela 
improdutividade e ineficiencia no servic;o publico. Essas criticas esquecem de 
dois fatos incontornaveis: Primeiro que a gestao da coisa publica tem falhado 
muito mais pela falta de profissionalismo de dirigentes nomeados apenas pelo 
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merito de suas conexoes politicas e pela falta de continuidade administrativa. 
Segundo que, num pals em que o Estado ainda esta privatizado e sob controle 
patrimonialista de uns poucos, a estabilidade do servidor funciona como uma 
garantia contra as demissoes dos que nao sao "amigos do rei". Sem vedac;ao a 
demissao imotivada, a cada eleic;ao seriam substituldos todos os servidores 
nao d6ceis ao grupo politico vitorioso. Os princlpios da moralidade, 
impessoalidade e eficiencia, tao solenemente proclamados no art. 37 da Carta 
Polltica da Republica seriam letras mortas. 

Entao a estabilidade do servidor publico nao deve ser vista como privilegio 

pessoal, mas instrumental de defesa de permanencia e qualidade dos servic;os 

prestados a sociedade pela Administrac;ao Publica. 

Questionou-se junto aos entrevistados se ha diferenc;a entre trabalhar no Setor 

Publico e no Privado. Onde obteve-se os seguintes resultados: 

FIGURA 5- DIFERENCA DO SETOR PUBLICO E PRIVADO 

8% 

29% 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 
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Dos entrevistados 63°/o deles apontam que "Sim", 29o/o que "Algumas" e 8o/o que 

"Nao". 
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QUADRO 3- SETOR PUBLICO E PRIVADO 

RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

No setor publico "infelizmente" as pessoas, a meu modo de ver, nao buscam 

alcanc;ar degrau acima, se acomodam, o que e prejudicial tanto para o 6rgao, 

quanta para elas mesmas. 0 que nao ocorre no setor privado onde quem se 

1 acomoda, fica para tras, pois perde sua capacidade de analise. 

No setor publico, como algumas pessoas tem habilidades na area, por questoes 

2 politicas sao remanejadas para outras areas. 

3 No setor publico ha muita interferencia polftica. 

Na empresa privada ha reconhecimento pelo desenvolvimento profissional. Tem 

4 vantagens e desvantagens nos dois sistemas. 

Acredito que no set or publico ha um dinamismo maior e tambem um 

5 comprometimento maior por parte das pessoas. 

No setor privado as pessoas estao sempre em busca de informac;oes em virtude 

6 da concorrencia. 

Na esfera privada, os funcionarios procuram garantir seu emprego atraves de 

muito conhecimento, treinamento e desenvolvimento continuo, pois precisam 

7 
apresentar resultados positives no final do mes. 

8 
No setor privado as atitudes sao verticalizadas. 

Talvez o principal diferencial seja justamente a estabilidade, ja em empresas 

privadas, existindo a preocupac;ao de manter-se pelo desempenho e vontade 

9 
apresentadas, traga melhoria na forma de atuac;ao das pessoas. 

No Estado temos o interesse publico, da coletividade, o no setor privado o que 

10 interessa e 0 lucro. 

No setor publico as atitudes de coleguismo sao mais constantes. Na iniciativa 

11 privada a concorrencia de pessoas atrapalha bastante a comunicac;ao. 

12 A estabilidade de emprego faz toda a diferenc;a. 

13 Nao vejo diferenc;a, por ser publico ou privado, o que ha sao pessoas diferentes, 
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lideran<;as que sao mais ou menos eficazes, em todos os lugares ha conflitos e 

situa<;5es a serem resolvidas. 

14 
Ha maior concorrencia no setor privado. 

Com a questao da estabilidade e diferente gerenciar e comunicar-se com 

pessoas, no setor privado ha maior transito de informa<;5es e menos interferencia 

15 
politica. 

Pela mudan<;a politica, ha descontinuidade de alguns projetos do servi<;o publico, 

16 
as vezes, bons projetos ficam esquecidos. 

No setor publico a exigencia e menor e por isso as pessoas se preocupam menos 

17 
com a avalia<;ao do seu trabalho e dos resultados. 

No setor privado existe maior autonomia dos chefes, a lideran<;a pode ser 

18 
exercida melhor. 

19 
No setor privado as a<;oes saos mais dinamicas e as decisoes sao mais rapidas. 

Gada empresa tern sua caracteristica propria, independente de ser publica ou 

20 
privada. 

21 
Existem diferen<;as com rela<;ao ao comprometimento das pessoas. 

Vejo muitas pessoas que generalizam o setor publico, onde os 'bons', pagam 

pelos 'rna us', em todos os sistemas existem pessoas comprometidas, eticas e 

22 
trabalham com seriedade e afinco. 

Nao, tanto no setor publico, como no privado, ha fatores inerentes a cada 

23 
institui<;ao. 

A competi<;ao no setor privado, pode prejudicar, no setor publico todos trabalham 

24 
em prol da coletividade. 

FONTE: PESQUISA 

Analisando-se a opiniao dos entrevistados pode-se considerar o argumento do 

Institute Pereira Passos (2003) de que diante da tecnologia, rapidez e eficiencia com 

que as Empresas Privadas vern se apresentando no mercado, assumindo estrategias 

para administrar seus colaboradores e seus conhecimentos, se faz mister que a 

Administra<;ao Publica adote uma nova visao baseada num plano estrategico para 
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provocar mudanc;as rapidas para adaptar as tecnicas administrativas, gerenc1a1s e 

estrategicas ao servic;o publico, diante das ameac;as e oportunidades que as rodeiam, 

buscando novas formas de lidar com as pressoes legitimas de uma sociedade cada vez 

mais exigente. 

Para implantar urn novo modelo de Administrac;ao Publica nao basta apenas 

mudar sistemas, organizac;oes, organogramas, codificac;oes etc. Significa tambem criar 

condic;oes objetivas de desenvolvimento das pessoas que conduzirao esse processo. A 

valorizac;ao do Servidor Publico e a ancora do processo de construc;ao coletiva do novo 

paradigma, estimulando sua capacidade empreendedora, sua criatividade, destacando 

o espirito publico de sua missao e do seu comportamento etico, visando o resgate da 

auto-estima e o estabelecimento de relac;oes profissionais de trabalho. As bases de 

uma organizac;ao inteligente sao as pessoas que a conduzem (INSTITUTO PEREIRA 

PASSOS, 2003). 

Os 6rgaos Governamentais possuem linhas rigidas de demarcac;ao entre 

departamentos, func;oes e niveis de gestao, que acabam gerando "feudos". Par esta 

estrutura ser tao hierarquizada acaba-se gerando urn ambiente hostil e desmotivado 

onde cada urn faz o seu trabalho sem se preocupar, ou nem mesmo se conscientizar 

que o todo e mais que as partes, ou seja, estamos juntos no mesmo barco, eticamente 

responsaveis em atender a populac;ao de forma humana e igualitaria (INSTITUTO 

PEREIRA PASSOS, 2003). 

0 tamanho, a complexidade e a cultura do setor publico tendem a exacerbar 

alguns dos problemas mais comuns na implementac;ao de mudanc;as de paradigmas. 

Estes obstaculos sao essencialmente de ordens estruturais, culturais, legais, temporais 

e politicas. 

Perguntou-se aos entrevistados sabre como e o processo de comunicac;ao entre 

o lider e os funcionarios: 
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Dos entrevistados 21 o/o apontam reunioes peri6dicas, 8o/o comunicado afixado 

em painel, 42% comunicado por e-mail, 21 °/o reunioes e e-mail e 8°/o todos os tipos de 

comunicado. 

Segundo Serlo (1999) a tecnologia e a utilizagao cada vez mais freqOente dela 

faz com que a informagao circule mais rapida, tornando-se acessivel a urn numero cada 

vez maior de pessoas em menor tempo, o que obriga os lideres a conduzirem a 

comunicagao a fim de gerenciar esse grande volume de informagoes, alem de mediar 

as relagoes estrategicas entre os membros de sua equipe. 

A utilizagao do e-mail e uma ferramenta corrente nas organizagoes, tern muitas 

vantagens: encurtar distancias, economizar tempo, gerenciar varios assuntos ao 

mesmo tempo, repasse instantaneo de informagoes, facilidade de comunicagao com 

diversos emissores ao mesmo tempo. 

A tecnologia exerce urn papel essencial tanto na comunicagao e armazenamento 

dos dados, das informagoes e dos conhecimentos como na integragao dos tomadores 

de decisao. Exerce tambem enorme potencial para o compartilhamento do 

conhecimento. 
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Quanto maior a capacidade das tecnologias da informagao e da comunicagao, 

maior a capacidade de inter-relacionamentos e a capacidade de aprender e lucrar com 

o compartilhamento da informagao e do conhecimento. 

Perguntou-se aos entrevistados sabre o processo de comunicagao durante as 

reunioes: 

FIGURA 7- COMUNICACAO DURANTE AS REUNIOES 

4% 

42% 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 
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Dos entrevistados 54o/o apontaram que todos os servidores participam, expoe 

suas opinioes, dao sugestoes; 42o/o que alguns participam, expoe suas opinioes e dao 

sugestoes e 4o/o apontam como de dificil execugao. 

A reuniao conceitualmente pode ser definida como urn processo de decisao 

coletiva, atraves do qual os envolvidos, ap6s exposigao e discussao de suas ideias 

conseguem chegar a uma conclusao capaz de atingir as expectativas e objetivos de 

todos os que mantinham interesse em seus resultados. 

Nao pode haver reuniao sem lider e este tern que ter uma visao estrategica para 

que a reuniao nao perca sua finalidade. Deve ser capaz de conduzir os assuntos sem 

permitir a luta pelo poder, nao influenciando o grupo, encorajando a discussao de 

pontos contraries, principalmente aos seus e direcionando todos estes argumentos para 
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que cheguem a urn denominador comum, mantendo sempre uma atitude de 

convergemcia. 

Segundo Jordao (2004) o ideal e que o lider prom ova a participagao do grupo na 

tomada de decisoes. Na vida de uma instituigao, decisoes devem ser tomadas 

continuamente e em conjunto, cabendo ao papel de lider conduzir este processo e 

preocupar-se para que todos participem efetivamente. E necessaria clarificar as 

alternativas que estao em jogo e possibilitar que os funcionarios deem argumentos para 

apoiar uma ou outra decisao. Por isso, e fundamental facilitar a integragao do grupo, 

confrontando a opiniao de uns com as dos outros e possibilitando, assim, que todos se 

escutem. 

Questionou-se junto aos entrevistados sobre a maior causa de problema na 

comunicagao do dia-a-dia da organizagao: 

FIGURA 8- DE ONDE E ORIUNDO 0 PROBLEMA NA COMUNICACAO 

17% 

54% 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 
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Os entrevistados pesquisados apontaram que em 54 o/o dos casos e de quem 

fala, 29o/o e oriunda da mensagem e 17o/o de quem recebe. 

Segundo o conceito de Gil (1994, p.33): 
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Urn comunicante (emissor) tern uma ideia (significado) que pretende 
comunicar. Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que 
expressa sua mensagem em palavras. Essa mensagem, veiculada pelo ar 
(canal) e interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), ap6s sua 
decifravao por seu mecanismo auditivo (decodificador). 0 receptor, ap6s 
constatar que entendeu a mensagem (compreensao), esclarece a fonte acerca 
de seu entendimento (regulamenta9ao ). Pode-se, portanto, dizer que a 
comunica9ao s6 pode ser considerada eficaz quando a compreensao de 
receptor coincide como o significado pretendido pelo emissor. 

Conforme o autor o processo de comunicagao nunca e perfeito. No decorrer de 

suas etapas sempre ocorrem perturbagoes que prejudicam o processo, no qual sao 

denominados ruidos. Ruido e uma perturbagao indesejavel em qualquer processo de 

comunicagao, que pode provocar perdas ou desvios na mensagem. 

Gil (1994, p.34 ), argumenta que o que se entende por ruido e qualquer fonte de 

erro, disturbio ou deformagao da fidelidade na comunicagao de uma mensagem, seja 

ela sonora, visual, escrita etc. 

Perguntou-se aos entrevistados se eles ja receberam treinamento especifico na 

area de Comunicagao e Lideranga: 

FIGURA 9 - TREINAMENTO NA AREA DE COMUNICACAO E LIDERANCA 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 
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Dos entrevistados 17% receberam treinamento na area de comunicagao 

(tecnicas de orat6ria e como falar em publico); 25% na area de lideranga (papel do lider 

e principais estrategias para trabalhar com seus funcionarios ); 45% ja receberam os 

dois treinamentos e 17% nunca receberam treinamento especifico. 

CHIAVENATO (1999, p.20) relata que "alguns especialistas em administragao de 

recursos humanos consideram o treinamento como um meio para desenvolver a forga 

de trabalho de fungoes ou cargos particulares". Para o autor treinamento e "um 

processo educacional de curto prazo que utiliza procedimento sistematico e organizado 

pelo qual o pessoal aprende conhecimentos e habilidades tecnicas para um prop6sito 

definido". 

Macedo (1995, p.66), retrata uma pesquisa onde considerou que os funcionarios 

publicos sao extremamente desmotivados, pois: nao tem formagao adequada e nao sao 

treinados; recebem salaries irris6rios e atravessam dificuldades financeiras; nao lhes 

sao proporcionadas condigoes de trabalho adequadas e; sao mal gerenciados. Por 

conta dessa falta de motivagao e condigoes de trabalho, o atendimento e de pessima 

qualidade. 

Conforme o autor, diante das dificuldades surgidas no modelo burocratico, as 

organizagoes publicas deveriam desenvolver, dentre outras alternativas, programas de 

treinamento e desenvolvimento de pessoal. Com o intuito de desenvolver habilidades e 

competencias nos servidores, pretende-se torna-los mais produtivos, criativos e 

inovadores, contribuindo, assim, para a melhoria do servigo publico em geral. 

Segundo Vergara (999) desenvolver pessoas e investir em seu potencial significa 

nao domesticar, amestrar ou treinar indivfduos para o melhor desempenho em seu 

posto de trabalho, mas possibilitar a mais plena manifestagao do potencial de 

crescimento e realizagao que uma pessoa seja capaz no desempenho de seu papel 

profissional, social e pessoal. 
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Perguntou-se aos entrevistados se eles se consideram bons comunicadores e 

bons lideres: 

FIGURA 10- HABILIDADE DE COMUNICACAO E LIDERANCA 
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FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

Com relagao ao perfil de comunicador: 54o/o afirmam que "Sim"; 42o/o afirmam 

que "Algumas vezes" e 4o/o afirmam que "Nao". 

Quante ao perfil de lider: 71 °/o afirmam que "Sim", 25o/o "Algumas vezes" e 4o/o 

que "Nao". 

QUADRO 4- COMUNICACAO DO LiDER 

RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

Escuto, falo e escuto de novo ... A comunicagao deve sempre se pautar no dialogo 

e respeito . Na posigao de lider sempre procure entender as pessoas que 

1 
trabalham comigo. 

Procure receber e dar feedback de todas as informagoes que recebo. Respeito as 

2 
pessoas que fazem parte da equipe de trabalho. 

Sempre achei que sou urn born comunicador, porem com o feedback das pessoas 

3 
posse melhorar. Fago o possivel, mas tenho falhas como lider e posse melhorar. 
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Tento fazer o melhor, como lider sempre considero a etica profissional e o 

4 respeito com todos. 

Nao me considero um bom comunicador, porque acho que o tento passar e 

5 apenas uma semente de uma arvore. Sou bom lider porque sei compartilhar. 

Procuro ser um bom comunicador. Penso que sou um bom lider, embora no meu 

6 setor todos somos responsaveis por tudo que acontec;:a. 

Em algumas oportunidades as pressoes exercem uma func;:ao negativa na 

comunicac;:ao. Exist em momentos em que a lideranc;:a da espac;:o para "outros 

7 
tipos de lideres". 

8 
Tenho facilidade de comunicac;:ao interpessoal e falar em publico. 

Algumas vezes sou bom comunicador e born lider, em outros momentos me cobro 

9 muito, procuro sempre fazer o melhor. 

Tenho algumas dificuldades para falar em publico, estou sempre tentando ser um 

10 lider melhor. 

Consigo fazer com as pessoas entendam 0 que e preciso fazer, sem muitas 

dificuldades, como chefe sou respeitado e tambem respeito a todos com etica e 

11 compromisso. 

Algumas vezes, costumo ter uma comunicac;:ao inadequada, e por pressao de 

todos os lados e acumulo de tarefas. Mas na maioria das vezes sei reconhecer e 

12 admitir meus acertos e erros. 

Costumo passar a mensagem na integra sem visar interesses pessoais. Quando 

fatores emocionais influenciam as tomadas de decisoes me fazem ter falhas como 

13 lider. 

Creio que consigo expor minhas ideias e opinioes, nossa lideranc;:a nunca e 

14 perfeita, manter 0 equilibrio e dificil, mas e primordial. 

Ao Iongo do exercicio profissional, com a experiencia, consegui me tornar melhor 

comunicador. Em linhas gerais sou um bom lider, tenho angariado simpatia e 

15 afinidade com a grande maioria das pessoas que trabalho. 

16 
0 grupo e heterogeneo e prefiro sempre respeitar as pessoas como lider. 
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Em alguns momentos sou bom comunicador, com rela9ao a lideranya, observo 

17 atraves de meus colaboradores que estao felizes em trabalhar ao meu lado. 

18 
Procuro ser uma pessoa clara e objetiva. 

Algumas vezes sou born comunicador, outras nem tanto, algumas vezes por mais 

esperan9a e boa vontade que se tenha em alguns momentos o desfmimo fala 

19 
mais alto. 

Me preocupo com as pessoas, creio que esta seja uma premissa para todo born 

lider, pois, ter pessoas nos auxiliando conscientes de sua importancia para o lider 

20 
e para a institui9ao e um dos elementos especiais de uma lideran9a. 

21 
Em alguns momentos como lider sou muito paternalista. 

0 bom lider tambem deve ser um bom comunicador, porque boa parte da 

22 
lideranya e falar, ouvir e dialogar. 

Na medida do possivel procuro escutar as pessoas e trabalhar os pontos 

23 
divergentes. "Lideranva tem aver como que se faze nao como que se diz". 

Atraves do retorno que tenho das pessoas posso me considerar um bom lider e 

24 
um bom comunicador. 

FONTE: PESQUISA 

Os dados coletados na pesquisa indicam que os entrevistados procuram 

desempenhar seu papel de lider e melhorar a comunicayao. 

Conforme Gutierrez (1999), para melhorar a qualidade da comunica9ao, o lider 

precisa desenvolver as habilidades de se expressar e de ouvir. Normalmente as 

pessoas estao predispostas a defender suas opinioes, assim, quando um interlocutor 

esta falando, o outro nao esta atento ao que ele esta dizendo, mas ja esta preparando a 

argumenta9ao para defender sua opiniao sobre o assunto, interferindo na qualidade da 

comunica9ao. 

A a9ao comunicativa realmente ocorre quando as pessoas, livres de 

autodefesas, buscam chegar a um acordo sobre determinada situayao de decisao, 

ouvindo e respeitando outras opinioes. pressupoe que um conjunto de pessoas, com 
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preparagao intelectual, informagoes e interesse em chegar a urn acordo, debate todas 

as alternativas possiveis, ate constituir urn plano de agao coletivo consensual. 

Questionou-se sobre o que precisa o Servigo Publico para atuar na Gestae de 

Pessoas: 

FIGURA 11 - 0 QUE 0 SERVICO PUBLICO PRECISA PARA MELHORAR NA 

GEST AO DE PESSOAS 

8o/o 

29o/o 

21 o/o 

42o/o 

1iJ Avaliar des em penho 

ll) lnvestimento financeiro 

D Avaliar desempenho e lnvestimento 

ooutros 

FONTE: MEIRELLES & MORIGI, 2007 

Dos entrevistados, 42o/o apontaram a necessidade de criterios mais eficientes 

para avaliar o desempenho dos servidores, 21 o/o investimento financeiro, 29o/o criterios 

mais eficientes par avaliar o desempenho e investimento financeiro e 8o/o outros. 

QUADRO 5- AVALIACAO DO SERVIDOR 

RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

As pessoas devem ser avaliadas segundo seu desempenho, e nao somente por 

1 
ser "amigo" do chefe. 
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2 Necessita-se de regras mais claras e aperfei<;oamento do estatuto do servidor. 

Muitos avaliadores, antes ou depois desse momenta, passa a ser avaliado pela 

pessoa a quem esta emitindo avalia<;ao. Desta forma, se torna "bonzinho" no 

3 
momenta e acoberta falhas, chegando as vezes ate a omitir. 

As pessoas precisam ser avaliadas em seus talentos, conhecimentos e eficiencia. 

4 0 que nao e feito nas empresas publicas, na minha opiniao. 

0 servi<;o publico neste aspecto, teria de eliminar a politicagem para atender 

efetivamente a razao dele existir que e o bem-estar da sociedade na area de sua 

5 
competencia. 

Muitos 6rgaos publicos nao usam avaliar os funcionarios, outros 6rgaos nao 

desenvolvem criterios de avalia<;ao adequados para cada atividade, e quando 

existe muitos avaliadores levam pelo lado pessoal. Para mim avalia<;ao deve ser 

uma rotina do dia-a-dia, pois cria-se urn relacionamento mais amistoso. Fica dificil 

avaliar o funcionario uma unica vez no ano e dizer a ele que em seu desempenho 

nao foi satisfat6rio, cria-se descontentamento d ificu Ita ndo ainda mais 0 

6 
relacionamento. 

7 
A uma ausencia de abertura para novos modelos de gestao. 

Necessita-se de criterios mais eficientes e investimento financeiro, entre outros, 

8 
como: valorizar o servidor e, adequar a politica de remunera<;ao. 

9 
lnvestimento em "Desenvolvimento" e no treinamento de pessoas. 

10 
Ha necessidade de chefias mais preparadas para ajudar e orientar sua equipe. 

Sempre que se exige mais, a justificativa e que o salario nao condiz com a 

11 
responsabilidade. 

Precisamos avaliar melhor, usando criterios mais justos e tambem maior 

12 
investimento. 

Acima de tudo o fator motivacional e o grande alavancador de desempenho das 

pessoas. Deve-se sempre estimular a participa<;ao dos colaboradores, elogiar as 

coisas corretas que ele faz e saber como tenacidade, corrigir suas falhas, 

13 
mostrando que e errando e que se aprende, mas que a gravidade destes erros 
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pode trazer conseqOencias penosas a todos. lsto ajuda a nos mostrar a 

importancia deste colaborador, como pec;:a de uma engrenagem que deve 

funcionar no todo, desde que, cad a pec;:a esteja devidamente ajustada e 

"azeitada" para produzir sem barulhos ou falhas. 

Adoc;:ao sistematica de politicas imparciais, com adoc;:ao de fatores tecnicos para 

14 funcionamento da engrenagem funcional e estrutural. 

Com maior indice de investimento financeiro teriamos uma situac;:ao urn pouco 

15 melhor. 

16 E preciso muito treinamento para mudar a cultura das pessoas. 

Os criterios de avaliac;:ao devem ser respeitados, cobrados, analisados e que 

sirvam para alga concreto, que esteja acima dos interesses pessoais ou de 

17 classe. 

18 Tudo e importante, pais o equilibria e essencial. 

E necessaria que haja menos interferencia politica, criterios mais objetivos e 

19 conscientizac;:ao da hierarquia. 

Born ambiente de trabalho e condic;:oes favoraveis, comprometimento de equipe 

20 com a missao da empresa e maturidade profissional. 

lmplementac;:ao de dispositivos que permitam conhecer, potencializar, com 

integrac;:ao e subsidios para o desenvolvimento de "competencias individuais" e 

institucionais, tendo como objetivo a auto-realizac;:ao do servidor publico e a 

21 excelencia no cumprimento da missao institucional. 

FONTE: PESQUISA 

Os avanc;:os observados nas ultimas decadas tern levado as organizac;:oes, sejam 

elas publicas ou privadas, a buscarem novas formas de gestao com o intuito de 

melhorar o desempenho, alcanc;:ar resultados e atingir a missao institucional para o 

plena atendimento das necessidades dos clientes. 

Nota-se que o sucesso das organizac;:oes modernas depende, e muito, do 

investimento nas pessoas, com a identificac;:ao, aproveitamento e desenvolvimento do 

capital intelectual. 
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Observa-se que existe urn grande esfon;o no sentido de mudar do antigo modelo 

burocratico para urn modelo de gestao gerencial que em muitos casos grandes avanc;os 

aconteceram, como por exemplo, a introduc;ao de novas tecnicas orc;amentarias, 

descentralizac;ao administrativa de alguns setores, reduc;ao de hierarquias, 

implementac;ao de instrumentos de avaliac;ao de desempenho organizacional. 

Entretanto, algumas quest5es cruciais permanecem pendentes e precisam ser 

enfrentadas. Urn dos caminhos que poderao ser percorridos e o aprimoramento da 

gestao de pessoas, tendo como premissas a valorizac;ao do capital intelectual e a 

modernizac;ao do processo produtivo. Onde o lider possa atuar efetivamente, 

independente de fatores politicos e press5es externas. 

Ressaltando a postura da PQGF (acesso em 1 0/03/2007) em que o 

desenvolvimento passa necessariamente pelo investimento em inovac;oes tecnol6gicas, 

sobretudo em Tecnologia da lnformac;ao, e na definic;ao de urn novo perfil para os 

servidores publicos, investimento em sistemas mais apurados de avaliac;ao de 

desempenho e liberdade para o avaliador. 

Para o fortalecimento do servic;o publico e fundamental a implantac;ao de urn 

modelo de gestao de recursos humanos que facilite a adoc;ao dos principios da 

administrac;ao gerencial e capacite os servidores para que eles sejam agentes 

estrategicos de mudanc;a das organizac;oes publicas. 
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5 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Uma mudan<;a fundamental esta ocorrendo no contexte interne das organiza<;oes 

publicas e privadas, esta mudan<;a esta provocando a renova<;ao do modelo de gestao, 

principalmente na gestao de pessoas, devido a necessidade de sobrevivencia no 

ambiente em que tais organiza<;6es atuam. 

0 desenvolvimento da lideran<;a e os aspectos relacionados a comunica<;ao nao 

sao temas novos ou exclusives do setor publico. Tem sido discutido com freqOencia, 

tanto na literatura sobre gestao publica como naquela sobre gestao privada. Parece, 

entretanto, que o interesse no desenvolvimento de lideran<;a no setor publico tem 

ressurgido em anos recentes. 

Sugere-se que os lfderes no setor publico precisam saber mobilizar os servidores 

por meio de valores e vis6es e fazer convergir seus esfor<;os para uma causa comum, 

disso depende o desenvolvimento de uma administra<;ao publica eficiente, com foco em 

resultados, orientada para a presta<;ao de servi<;os de qualidade para a institui<;ao e 

para todos aqueles que dela se beneficiam, no caso os cidadaos brasileiros. 

Faz-se necessaria o desenvolvimento de pessoas no setor publico como 

condi<;ao de transforma<;ao de um modelo de gestao organizacional tradicional e 

burocratico, investimento em treinamento e capacita<;ao. Os servidores dentro desse 

processo sao considerados agentes de mudan<;a e, portanto, precisam desenvolver 

suas capacidades intelectuais, sociais, pessoais e profissionais e conseqOentemente, 

manifestar um melhor desempenho. 

No universe da Administra<;ao Publica, a abordagem democratica e a dimensao 

estrategica do Desenvolvimento de Recursos Humanos se relacionam de imediato com 

as questoes da representatividade e da legitimidade da a<;ao governamental, quando 

sao considerados aspectos como a decisao sobre a coisa publica ou a conseqOencia 

social do desempenho organizacional. 

Os lideres do EMATER (Institute Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural) e do IPEM (Institute de Pesos e Medidas do Estado do Parana) demonstram 

interesse e necessidade em investimentos no pessoal e valoriza<;ao do servidor publico, 



46 

um dos entrevistados apontou: "Precisamos de lideran9as com mais compromissos com 

o trabalho organizacional e social do que somente preocupados com o poder politico". 

As propostas de melhoria seriam na reformula9ao das politicas de promo9ao, 

utilizando criterios organizacionais, como avalia9ao do desempenho funcional, e nao, 

somente pelo grau de amizade ou afinidade de determinado servidor com os niveis 

hierarquicos superiores. 

Com rela9ao a estabilidade do servidor publico, um entrevistado comentou: 

"Embora outros fatores possam vir tambem a comprometer a gestao de pessoas, no 

servi9o publico o maior fator para um born desempenho das pessoas em suas fun96es 

e o comodismo e seu sentido de 'seguran9a' na forma como atuam. Deve-se e claro, 

levar em conta que existiriam muitos riscos se a estabilidade nao houvesse, mas que 

atrapalha, nao ha duvidas." Sugere-se a necessidade de rever os processes 

legislativos e seguridade de emprego do funcionario publico, o objetivo e preservar o 

servidor, mas pode-se criar mecanismos de avalia9ao externa e menos influenciada por 

questoes politicas. 

Quanta ao papel do lider e a comunica9ao exercida nos 6rgaos publicos, 

necessita-se implementar estrategias de promo9ao, avalia9ao de perfil, como investir 

em treinamento e capacita9ao, para que os servidores tenham em seus lfderes modelos 

adequados. 

A moderniza9ao da gestao publica exige a cria9ao de mecanismos que 

viabilizem a integra9ao dos cidadaos no processo de defini9ao, implementa9ao e 

avalia9ao da a9ao publica. Estes mecanismos, adaptados a dinamica tecnol6gica, 

podem contribuir para a implanta9ao da cultura gerencial no setor publico garantindo a 

presta9ao de servi9os de qualidade aos usuarios dos produtos e servi9os publicos. 
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6 CONCLUSOES, RECOMENDACOES E SUGESTOES DE ESTUDOS FUTUROS 

As demandas sociais apontam que o setor publico deve estar preparado para o 

desenvolvimento de urn conjunto de ac;oes que representem resultados eficientes no 

sentido de oferecer servic;os e produtos de interesse comum. Neste contexte, o 

empreendimento de ac;oes publicas devem acompanhar a evoluc;ao dos desejos e 

necessidades da comunidade, exigindo austeridade e a melhor aplicac;ao dos recursos 

publicos. 

As constantes transformac;oes que estao ocorrendo nacional e 

internacionalmente retratam que as organizac;oes publicas estao cada vez mais sujeitas 

a criticas e julgamentos de certa forma necessaries para garantir a transparencia de 

suas ac;oes, fiscalizadas pela sociedade e comprometidas com urn paradigma de 

desenvolvimento economico e social. 

Em relac;ao ao setor publico e privado encontram-se diferenc;as marcantes, 

sendo que essas interferem significativamente no processo de comunicac;ao interna e 

aspectos de lideranc;a. Desta forma, questionou-se, como o lider que atua dentro do 

setor publico pode desenvolver estrategias adequadas de comunicac;ao como seus 

funcionarios? 

Nas instituic;oes pesquisadas EMATER (Institute Paranaense de Assistencia 

Tecnica e Extensao Rural) e IPEM (Institute de Pesos e Medidas do Estado do Parana) 

sugere-se a necessidade de melhoria nos processes de capacitac;ao de pessoal, 

envolvendo treinamentos na area de comunicac;ao e lideranc;a. 

Futures estudos poderiam levantar quais saos os setores que necessitam de 

maiores investimentos na area de treinamento, poderia ser feito urn diagn6stico 

organizacional para detectar quais saos os servidores que precisam receber 

capacitac;ao. 

A comunicac;ao organizacional necessita ser entendida pelo lider, de maneira 

integral, como elemento que atravessa todas as ac;oes da empresa publica e que 

configura, de forma permanente, a construc;ao de sua cultura e identidade. Gada vez 

mais, torna-se claro como os processes de comunicac;ao contribuem para desenvolver 
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formas de inter-relac;ao mais participativas e, portanto, mais comprometidas, dando 

maior flexibilidade as organizac;oes como base de sua permanente transformac;ao e 

facilitando sua interac;ao social de modo responsavel para conjugar seus interesses 

com as condigoes culturais, econ6micas e politicas nas quais se movem. 

Seja pela natureza das suas fungoes, seja pela sua propria dimensao, o servic;o 

publico pode ser, no Brasil, um estimulador da democracia na sociedade, a depender 

da perspectiva que oriente o seu desempenho. A busca de aperfeic;oamento da 

organizac;ao publica atraves da reforma administrativa nao deve ser orientada apenas 

pelos valores sociais, que devem definir o comportamento da organizac;ao no seu 

ambiente. 

Ao Iongo do tempo, a atribuic;ao mais importante dos lideres no setor publico tem 

consistido em solucionar os problemas e desafios enfrentados em um ambiente 

especifico. 

A lideranc;a desempenha um papel importante na implementac;ao da reforma do 

setor publico por envolver dois dos mais importantes aspectos da reforma: mudanc;as e 

pessoas. A lideranc;a aparece nas relac;oes entre os individuos. 

Os bons lideres inspiram as pessoas e sabem se comunicar de forma eficiente, 

mudar as organizac;oes envolve na verdade mudar o comportamento das pessoas, por 

isso organizac;oes em processo de reforma tem carencia de lideranc;a. Distribuidos no 

seio de uma organizac;ao, os lideres podem contribuir para a difusao e manutenc;ao dos 

novos valores necessaries para uma reforma bem sucedida do setor publico. Em Iugar 

de serem simbolos onipotentes da autoridade, os lideres do futuro deverao ser capazes 

de persuadir as pessoas e de fazer convergir seus esforc;os para uma causa comum. 
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ANEXO 1 - HISTORICO DA EMATER 

Conforme informac;:5es do site da EMATER (acesso em 20/02/2007) 0 Servic;:o 

de Extensao Rural, no Parana, foi criado em 20 de maio de 1956, em decorrencia 

de convenio entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Era entao denominado 

Escrit6rio Tecnico de Agricultura- ETA Projeto15. 

lnicialmente, eram apenas 09 engenheiros agr6nomos e 11 tecnicas sociais, 

sendo os 07 primeiros escrit6rios instalados nos municipios de Foz do lguac;:u, Campo 

Largo, Prudent6polis, Rebouc;:as, Sao Mateus do Sui, Toledo e Uniao da Vit6ria. 

Com a extinc;:ao do ETA Projeto15, diversas entidades paranaenses ligadas a 
agricultura, reconhecendo a importancia das atividades desenvolvidas, assumiram a 

responsabilidade pelo Projeto, dando-lhe nova denominac;:ao. 

Assim, em 4 de dezembro de 1959, era criada a ACARPA - Associac;:ao de 

Credito e Assistencia Rural do Parana, entidade civil, sem fins lucrativos, filiada a 
Associac;:ao Brasileira de Credito e Assistencia Rural - ABCAR e vinculada a Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB. 

Em 1977, atraves da Lei 6.969, era criada a Empresa Paranaense de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural - EMATER-Parana, com a finalidade de 

absorver as atividades da ACARPA, que iniciou seu processo de extinc;:ao. Em 23 de 

dezembro de 2005, a EMATER tem modificado seu regime juridico, passando de 

empresa publica para autarquia, passando a denominar-se institute Paranaense de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural- EMATER 

Missao: 

"Contribuir, de forma educativa e participativa, para o desenvolvimento a 

agricultura, para o desenvolvimento rural sustentavel e para a promoc;:ao da cidadania e 

da qualidade de vida da populac;:ao rural." 
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Processo de Planejamento: 

0 processo de planejamento na EMA TER e tratado como urn con junto de 

procedimentos, organizado de forma participativa em toda a instituic;ao e realizado de 

forma integrada com parceiros e clientes que permite: 

orientar a prestac;ao de servic;os de assistencia tecnica e extensao rural, visando a 

melhoria da qualidade de vida das familias atendidas; 

organizar a ac;ao institucional com foco no desenvolvimento sustentavel; 

atender as expectativas do governo, dos clientes e suas organizac;oes e dos 

parceiros. 

Auscultac;ao de Parceiros: 

As ac;oes visando a programac;ao para o ano de 2006 tiveram inicio com urn 

processo estruturado de desenvolvimento dos principais colaboradores no 

planejamento da lnstituic;ao. Este processo buscou captar as expectativas dos parceiros 

e do governo em relac;ao ao trabalho a ser desenvolvido pela lnstituic;ao e discutir 

possibilidades de ampliac;ao ou redirecionamento das ac;oes ja desenvolvidas. 

Parcerias com as Prefeituras: 

A EMA TER e importante parceria das Prefeituras Municipais em todo o Estado 

do Parana no desafio de promover o desenvolvimento rural. A partir de negociac;oes, 

em cada municipio se estabelece de forma conjunta, urn Plano lntegrado que identifica 

as atividades a serem desenvolvidas, seus responsaveis, as etapas de execuc;ao e 

metas a serem alcanc;adas. 

Organizac;ao das Ac;oes: 

As ac;oes definidas em conjunto com clientes e parceiros e organizadas em 

projeto, tern inicio a partir da observac;ao da realidade vivida pelo publico beneficiario. 

Esta realidade pode ser decodificada em dais componentes principais: os problemas 

ou desafios enfrentados por este publico e as oportunidades que apresentam. Ambos 
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sao mapeados, visando o desenvolvimento de estrategias que eliminem os problemas e 

maximizem as oportunidades. 

0 Planejamento das Ac;oes nos Municipios: 

A Emater elabora sua programac;ao de trabalho com base na realidade 

municipal, nas diretrizes do governo, nos cenarios e tendencias s6cio-econ6micas, nas 

negociac;oes da lnstituic;ao com as comunidades, lideranc;as municipais, sob a 

coordenac;ao as equipes de extensionistas regionais e supervisao das gerencias 

estaduais. 

As Prefeituras Municipais tern participac;ao destacada e se constituem nas 

principais parceiras. E com elas que sao construidos os pianos de trabalho integrados, 

onde se negociam as principais atividades a serem realizadas. 

Municipios com caracteristicas culturais, econ6micas, sociais e ambientais 

semelhantes e com desafios e problemas comuns sao agrupados em Areas de 

Programac;ao lntegrada - API's. Nestas microrregioes, a instituic;ao atua junto com 

lideranc;as e outras organizac;oes procurando buscara superac;ao mais rapida e eficaz 

do entraves . No Parana existem 78 API's e em cada uma delas o servic;o oficial de 

extensao rural conta com a atuac;ao de uma equipe de tecnicos liderada por urn 

profissional quem coordena a execuc;ao das ac;oes definidas coletivamente. 

EMA TER: 50 Anos ao Lado do Produtor Rural Paranaense 

0 lnstituto Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER) 

comemora 50 anos de atuac;ao da Extensao Rural oficial no Parana, no dia 20 de maio. 

Em todo o estado os agricultores, lideranc;as e profissionais do setor agropecuario 

lembram o cinqOentenario da criac;ao do servic;o oficial de Extensao Rural no Parana, 

responsavel por inumeras conquistas do setor produtivo paranaense. 

A hist6ria da EMATER remonta ao ano de 1956, quando foi implantado no 

Parana o ETA-Projeto 15, em conseqOencia de urn acordo entre os governos do 

Brasil e dos Estados Unidos. 0 objetivo era executar urn programa de cooperac;ao 

agricola, atuando nos campos de educac;ao, pesquisa, conservac;ao de recursos 

naturais, produc;ao agricola e pecuaria, economia domestica e extensao rural. Tres 
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anos depois o projeto ganharia o corpo de uma instituigao que consolidou o servigo de 

assistencia tecnica aos agricultores, a ACARPA. 

Atuando junto as famflias rurais, a entao Acarpa foi urn dos principais agentes de 

uma verdadeira revolugao na agricultura paranaense, transformando-a em modelo para 

o pals. A partir de 1977 a Acarpa muda sua razao social para EMA TER-Parana. A 

mudanga nao mudou a missao da empresa. 

Neste periodo se consolida no Estado o movimento cooperativista de 

produgao agropecuaria, com a extensao rural fomentando e assessorando dezenas de 

cooperativas que hoje conduzem o desenvolvimento do meio rural. 

Tambem foi por meio da agao dos extensionistas que os paranaenses viram 

expandir o associativismo formal e informal. 

Na crise do cafe, foi a Extensao Rural, atraves da entao ACARPA, fomentou a 

expansao de exploragoes alternativas, como a soja, que se transformaram na base de 

nossa economia. No momenta em que a expansao da agropecuaria comegava a 

representar uma ameaga ao meio ambiente, a Extensao Rural concentrou seus 

esforgos em programas restauradores como o PROICS (Programa lntegrado de 

Conservagao de Solos e Aguas ), que se transformou no gigantesco trabalho de 

Microbacias Hidrograficas. Urn programa que mudou o panorama da agricultura no 

Estado, ao conservar cerca de 7 milhoes de hectares, assegurando a auto

sustentabilidade da atividade agricola e a existencia de urn Parana viavel para as 

geragoes futuras, onde se podera produzir e viver em harmonia com a natureza. 

Ao Iongo desses 50 anos, a Extensao Rural teve a responsabilldade ainda de 

executar agoes de interesse dos agricultores e suas famflias, dos pescadores, dos 

assentados, dos trabalhadores, das mulheres e dos jovens rurais, sempre em atuagao 

conjunta com as liderangas, articulando e mobilizando instituigoes ligadas ao setor. Sao 

Agoes em projetos com influencia direta no aumento de produgao, da produtividade e 

da renda das propriedades. 

Os extensionistas desenvolvem trabalhos na area de Bern Estar Social, no 

campo da nutrigao, saude, saneamento, educagao e cidadania. Vale lembrar 

projetos de impacto como a racionalizagao no uso de agrot6xicos, a redugao de perdas 
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na colheita, a conservac;ao dos solos, alem do manejo de pragas e doenc;as nas 

lavouras. 

Em uma epoca em que a preocupac;ao com o meio ambiente toma vulto, a 

Extensao Rural desenvolve projetos especificos em reflorestamento, recuperando e 

preservando matas ciliares, conscientizando e orientando as comunidades para a 

necessidade da protec;ao adequada das fontes naturais de agua. Mas a EMATER 

tambem presta orientac;oes aos agricultores para o uso correto do credito agricola, em 

dezenas de programas de ambito federal, estadual e regional. Entre esses, mais 

recentemente, o PRONAF, o Parana 12 Meses e a Biodiversidade. Sao programas que 

garantem recursos para custeio e investimento da atividade agricola, para a 

conservac;ao e recuperac;ao do meio ambiente e para a manutenc;ao da assistencia ao 

homem do campo. 

Vale ressaltar que a EMATER tambem esta presente em programas de grande 

alcance social como o Leite das Crianc;as e a lrrigac;ao Noturna, mantidos pelo Governo 

estadual. Sao ac;oes que contribuem para que milhares de famflias mantenham-se no 

processo produtivo, em condic;oes de competir num mercado global cada vez mais 

exigente. Um trabalho que ajuda a evitar a migrac;ao em massa para os grandes 

centros urbanos. Alem disso, ainda contribui na agregac;ao de valor e renda a 
agricultura e ao agricultor, garantindo sua permanencia no campo com qualidade de 

vida. 

0 trabalho da Extensao e feito em silencio. Atualmente a EMA TER - que 

passou a ser uma autarquia do governo do Estado, e ganhou o nome de Institute 

Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - possui cerca de 850 

extensionistas. Esses profissionais atuam em todos os 399 municipios paranaenses, 

percorrendo os caminhos do interior, onde um agricultor precisar da orientac;ao de um 

tecnico. 

Alem do enfoque social, vale destacar alguns numeros obtidos no ano de 

2005. 0 servic;o de Extensao atendeu nada menos que 169.548 produtores rurais, 

97,7% deles sao agricultores familiares, pescadores artesanais e trabalhadores rurais, 
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evidenciando o comprometimento com as diretrizes federais e estaduais, que dao 

prioridade a esse publico. 

0 esforc;o da Extensao, em parceria com os sindicatos, resultou na aplica<;ao 

somente no ano de 2005, de R$ 673,9 milhoes, oriundos do Programa Nacional de 

Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF), beneficiando 139.700 familias de agricultores. 

A EMATER atua em mais de 100 projetos tecnicos diferentes, programados para 

alcan<;ar mais de 300 metas diferenciadas. 

A cada ano os desafios se renovam e a EMATER se prepara para enfrentar e 

participar do futuro da agropecuaria paranaense. Para tanto, a autarquia se moderniza 

com novas tecnologias, forma<;ao de seus funcionarios e novos equipamentos. No 

entanto, nada e mais importante que a a<;ao do extensionista junto ao agricultor, 

firmando uma rela<;ao de credibilidade construfda ao Iongo de 50 anos de trabalho. 
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ANEXO 2- HISTORICO DO IPEM 

Conforme do site do IPEM (acesso em 20/02/2007) o Institute foi criado pela Lei 

Estadual n° 5.652 de 6 de outubro de 1967, o IPEM - INSTITUTO DE PESOS E 

MEDIDAS DO EST ADO DO PARANA, e uma lnstitui9ao de direito publico, subordinada 

administrativamente ao Governo do Estado do Parana, atraves da Secretaria de Estado 

da Industria, do Comercio e Assuntos do Mercosul - SEIM, e tecnicamente ao 

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZA<;AO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL, de quem recebe a delega9ao para o exercicio de suas 

atividades relativas a Avalia9ao da Conformidade, Verificayao Metrol6gica e Calibrayao 

de Ensaios. 

0 IPEM atua no Estado do Parana e sua Sede localiza-se na cidade de Curitiba. 

Possui Gerencias Regionais nas cidades de Maringa, Londrina, Cascavel e 

Guarapuava. 

A filosofia empresarial do IPEM esta representada por um conjunto de valores, 

expresses basicamente, pela Missao, Politica de Qualidade, Credos Basicos, Fatores

Chave de Sucesso, Qualidade e Valorizando o Cidadao. 0 Planejamento Estrategico da 

lnstitui9ao define sua visao organizacional, refor9ando sua missao e seus valores 

institucionais. 0 modelo sistemico do planejamento estrategico orienta a integra9ao 

entre os diversos itens que o compoem, de forma que cada atividade desenvolvida na 

lnstitui9ao se mantenha alinhada as diretrizes e pianos de a9ao definidos pela Alta 

Administra9ao. 

0 IPEM possui tambem laboratories dotados de equipamentos e instrumentos de 

ultima gera9ao com sistemas da qualidade NBR ISO/IEC 17025(2005). 

A Sede localiza-se em Curitiba, a Rua Estados Unidos, 135 - Bacacheri - CEP 

82510-050. 

MISSAO 

"Atender as necessidades dos clientes e da sociedade, com inova9ao e 
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desenvolvimento tecnol6gico, no ambito da metrologia e da qualidade de bens e 

servi<;os." 

POLiTICA DA QUALIDADE 

"Ser a lnstitui<;ao referendal na area da avalia<;ao da conformidade de bens e servi<;os 

e na area da metrologia, em beneficia dos clientes e da comunidade." 

CREDOS BASICOS: 

ETICA 

Conduta exemplar de cada funcionario, comportando-se com respeito, honestidade, 

confidencialidade, credibilidade e justi<;a com qualquer pessoa ou entidade que se 

relacione como IPEM. 

CIDADANIA 

Compromisso permanente com a melhoria da qualidade de bens e servi<;os da 

sociedade, por meio do desenvolvimento comportamental de seus funcionarios e de 

esfor<;os para conquistar e preservar a confian<;a para com o IPEM. 

INOVAc;Ao 

Atitude pr6-ativa ao desenvolvimento tecnol6gico, metodol6gico e procedimental. 

EMPREENDEDORISMO 

Postura gerencial ativa, arrojada e criativa frente as necessidades e expectativas da 

sociedade e do mercado. 

VALORIZAc;Ao HUMANA 

Compromisso permanente com a capacita<;ao, desenvolvimento e educa<;ao dos 

servidores do IPEM, visando a melhoria da qualidade de vida, aumento da 
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produtividade, excelencia no desempenho dos servic;os e lealdade para com a 

lnstituic;ao. 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO: 

I MAG EM 

Grau de conhecimento e confianc;a do IPEM junto a populac;ao. 

TECNOLOGIA 

Grau de adoc;ao de metodos, equipamentos e instrumentos tendo em vista o nivel de 

evoluc;ao internacional. 

CREDIBILIDADE 

Grau de aprovac;ao, dos clientes e da sociedade, dos servic;o executado e informac;oes 

prestadas. 

DINAMISMO 

Disposic;ao dos dirigentes e funcionarios para promover o crescimento do IPEM com 

diligencia, energia e espfrito empreendedor. 

CONFIABILIDADE 

Capacidade de executar o servic;o com precisao. 

EXCELENCIA 

Estado de atender e superar as expectativas dos clientes e da sociedade (Estado da 

Arte da Gestao) comparando-se aos mode los de gestao adotados pelos Institutes de 

"classe mundial". 

TALENTOS HUMANOS 

Capacitac;ao e qualificac;ao profissional dos funcionarios. 
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QUALIDADE 

Para o IPEM a QUALIDADE nao e apenas uma palavra bonita.O IPEM tern no 

seu Sistema de Gestao da Qualidade a mola propulsora para a busca da excelencia na 

presta<;ao dos seus servi<;os. Os processos do IPEM estao certificados com base na 

Norma NBR ISO 9002:2004 e possui sua documenta<;ao gerenciada por meio 

eletr6nico, favorecendo a integra<;ao, a confiabilidade e a agilidade no uso das 

informa<;5es. 

0 IPEM desenvolve programas especificos procurando alcan<;ar a excelencia 

dos seus processos, destacando-se: 

Programa 58: realizado descentralizadamente, de acordo com as necessidades das 

gerencias, visando fomentar a<;5es para a Qualidade; 

Projetos de Melhoria: com o objetivo de incrementar melhorias que agreguem valor ao 

cidadao e a comunidade; 

Tempo para a Qualidade: programa voltado para dar estimulo a criatividade dos 

funcionarios e leva-los a terem uma melhor qualidade de vida; 

Conferencias: promovidas para entidades de classe e visam disseminar o conhecimento 

sobre os aspectos que cercam o processo metrol6gico; 

Parcerias: com objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnol6gico e a melhoria da 

qualidade industrial; 

Programa conhe<;a o IPEM: cuja fun<;ao e consolidar a imagem da lnstitui<;ao, e 

disseminar os servi<;os oferecidos. 

VALORIZANDO 0 CIDADAO 

0 IPEM, com base em regulamenta<;5es tecnicas, presta um servi<;o fundamental 

nos setores do comercio, da industria, da saude, da seguran<;a, do controle ambiental e 

da defesa do consumidor, cuja confian<;a nas medi<;5es e necessaria para evitar 

conflitos que possam afetar, direta ou indiretamente, a economia do Estado e do Pais. 
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Ciente de que a sociedade depende, para sua evolu<;ao, da gera<;ao, aplica<;ao 

de ideias e da dissemina<;ao de conhecimentos, inclusive como mecanisme de 

desenvolvimento de pessoas, o IPEM atua tambem na difusao de informa<;6es 

direcionadas para todos os segmentos da comunidade. 

Visando ampliar o grau de consciencia do cidadao e a cobertura dos servi<;os de 

prote<;ao, o IPEM atua nao s6 como elemento verificador do cumprimento da legisla<;ao 

metrol6gica, mas principalmente como elemento orientativo que atende desde o 

pequeno empresario ao comerciante varejista, do cidadao comum ao profissional 

empregado em atividades que requerem servi<;os metrol6gicos, estimulando a ampla 

circula<;ao de informa<;6es dimensionadas para cada um desses diferentes contextos. 

Sendo o IPEM um centro de desenvolvimento tecnol6gico, em sua area de 

atua<;ao, a gera<;ao e aplica<;ao de conhecimentos e estrategia fundamental para que a 

sociedade tenha efetivo acesso as informa<;6es. 

0 IPEM contribui para a forma<;ao de cidadaos criticos e conscientes, para 

melhoria da qualidade de produtos e servi<;os e para a prote<;ao e defesa do 

consumidor, cujas a<;6es sao essenciais para a promo<;ao do desenvolvimento 

econ6mico social. Para tal, disp6e de mecanismos de difusao de conhecimentos dentre 

os quais destacam-se: 

• Centro de Referenda de Normas Codex Alimentarius que atua em parceira com 

o Comite Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), onde estao disponiveis todas as 

Normas lnternacionais do Comite. 

• Acervo da regulamenta<;ao tecnico-metrol6gica, disponivel ao publico em meio 

fisico e eletr6nico. 

• Exposi<;ao permanente de pe<;as e fotos hist6ricas relativas as atividades da 

metrologia no Estado do Parana. 

• Promo<;ao e participa<;ao em eventos de dissemina<;ao de conhecimentos 

tecnicos e cientificos, tais como: congresses, seminaries e palestras. 



62 

ANEXO 3 - QUESTIONARIO DE ENTREVISTA COM LiDERES DO SETOR PUBLICO 

Somas alunas do curso Especializa<_;:ao em Administra<_;:ao de Pessoas da 

Universidade Federal do Parana, estamos desenvolvendo nossa monografia com o 

tema: "Comunica<_;:ao nas organiza<_;:oes governamentais: o papel do lider''. Solicitamos 

sua colabora<_;:ao, respondendo este breve questionario. 

Observa<_;:ao: Todos os dados serao tratados de forma etica, sem expor o nome, 

cargo ou diretamente a empresa, o objetivo e coletar dados e apresenta-los de forma 

estatfstica, sem comprometer a idoneidade dos entrevistados. 

Nome: 

Cargo: 

Ha quanta tempo e funcionario publico: 

Ha tempo na fun<_;:ao de lideran<_;:a: 

1) Na institui<_;:ao que voce trabalha como e o processo para se tornar lider, exercer uma 

chefia? 

) Prova/teste 

) Avalia<_;:ao de desempenho 

) lndica<_;:ao 

) Outro 

Descreva, brevemente, como voce se tornou lider: 

2) Para voce a "Gestao de Pessoas" no servi<;o publico pode ficar comprometida por 

qual (is) fator (es): 

) Estabilidade de emprego 

) lnterferencia de outros setores 

) Falta de defini<_;:ao de quem e o lider ou muitas chefias 

) Outros. 



Justifique: 

3) Tern diferen<_;:a trabalhar no Setor Publico com pessoas e no Setor Privado 

( ) Sim 

( ) Algumas 

) Nao 

Justifique: 

4) Como e o processo de comunica<_;:ao entre o lider e os funcionarios? 

) Reunioes peri6dicas 

) Comunicado afixado em paine! 

) Comunicado pore-mail 

5) Como e o processo de comunica<_;:ao durante as reunioes? 

) Todos participam, expoe suas opinioes, dao sugestoes 

) Alguns participam, expoe suas opinioes, dao sugestoes 

) As reunioes sao de dificil execu<_;:ao 

6) Qual a falha causa maior problema na comunica<_;:ao do dia-a-dia na organiza<_;:ao? 

) Oriunda de quem fala 

) Oriunda da mensagem 

) Oriunda de quem recebe 

7) Voce ja recebeu treinamento especifico para: 

) Comunica<_;:ao: tecnicas de orat6ria e como falar em publico 
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) Lideran<_;:a: papel do lider e principais estrategias para trabalhar com seus 

funcionarios. 

8) Voce se considera urn born comunicador? 

)Sim 



) Algumas vezes 

) Nao 

Justifique: 

9) Voce se considera um bom lider? 

)Sim 

) Algumas vezes 

) Nao 

Justifique: 

1 0) A "Gestao de Pessoas" dentro do servic;o publico, precisa de: 

( ) Criterios mais eficientes para avaliar o desempenho das pessoas 

( ) lnvestimento financeiro 

) Outros. 

Justifique: 
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