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"Os seres humanos aprendem melhor atraves da experiencia 

pratica ( ... ). Aprendemos melhor a partir da experiencia, mas 

nunca experimentamos as consequencias de nossas decisoes 

mais importantes. Como entao podemos aprender?" (SENGE, 

2002, p. 341). 
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RESUMO 

A presente monografia visa relatar por meio de urn estudo de caso, como 
ocorre o processo de aprendizagem dos funcionarios da folha de pagamento de urn 
6rgao publico do estado do Parana em relagao a implantagao de urn novo sistema 
de manutengao da folha. Nesse ambito sustentou-se teoricamente t6picos 
pertinentes ao tema como a mudanga e cultura organizacional, comunicagao, 
lideranga, conhecimento e aprendizagem. Para correlacionar tais referenciais ao 
foco do estudo procurou-se descrever as atividades de retina do setor e a estrutura 
do mesmo. A partir disso, relatou-se como ocorreu o processo de mudanga e o 
impacto que o mesmo causou aos funcionarios do setor, registrando-se tambem os 
pontes positives e negatives decorrentes desse processo. Tendo em vista que o 
processo de mudanga ocorreu de uma maneira vertical, apontou-se as principais 
dificuldades encontradas pelos funcionarios em lidar com o novo sistema. Apesar de 
uma certa resistencia demonstrada pelos mesmos, nao houve outra opgao a nao ser 
a de aceitar a nova proposta e aprender a trabalhar dessa nova maneira. E af, que 
se concentra o foco do estudo. Procurou-se analisar como se deu o processo de 
aprendizagem dos funcionarios em meio a ausencia de urn programa de treinamento 
que os preparasse para tal atribuigao. Por meio da observagao participante, fez-se o 
registro das principais dificuldades encontradas e das solug6es que os funcionarios 
foram desenvolvendo para a execugao de seu trabalho com o novo sistema como a 
criagao de manuais para distribuigao interna, a troca de experiencias, tentativas e 
discuss6es em relagao ao que era feito. 

Palavras chaves: mudanga, conhecimento, aprendizagem. 

111 



ABSTRACT 

This paper aims at reporting through a case study, as is the learning process for 
officials of the payroll of a public agency of the state of Parana in relation to 
implementing a new system of maintenance of the sheet. In this context it is argued 
theoretically topics relevant to the subject and how to change organizational culture, 
communication, leadership, knowledge and learning. To correlate these references to 
the outbreak of the study tried to describe the routine activities of the sector and 
structure of it. From there, was reported to be the process of change and the impact 
that it caused the officials of the sector, logging is also the positive and negative 
effects resulting from that process. As the process of change occurred in a vertical, 
pointed out the main difficulties encountered by officials in dealing with the new 
system. Despite a degree of resistance displayed by them, there was no other option 
than to accept the new proposal and learn how to work this new way. Therein, which 
focuses on the focus of the study. It has been analyzed as if the learning process of 
employees amid the absence of a training program that prepare for this assignment. 
Through participant observation, it was the record of the main difficulties encountered 
and the solutions that officials have been developing for the implementation of its 
work with the new system as the creation of manuals for internal distribution, 
exchange of experiences, trials and discussions in relation to what was done. 

Key words: change, knowledge, learning. 
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Capitulo I - INTRODUCAO 

Em meio ao constante desenvolvimento da sociedade, as empresas estao 

cada vez mais pressionadas tanto pelo ambiente externo quanta interno, a investir 

no desenvolvimento tecnol6gico e nas potencialidades humanas, contribuindo na 

concretizagao dos interesses das organizagoes em meio ao mundo competitive. 

Sustenta-se que, neste tempo de globalizagao, vive-se urn processo hist6rico 

de expectativas, de perplexidades, crises de concepgoes e paradigmas (SVEIBY, 

1998). Descortina-se urn novo horizonte aonde as transformagoes s6cio-economicas 

e culturais vern ocorrendo em todas as partes do mundo. 

Nessa perspectiva, e importante esclarecer que OS 6rgaos publicos tambem 

precisam se adaptar a essas transformagoes, acompanhando o processo de 

desenvolvimento que vern ocorrendo e adequando suas praticas e seus recursos a 

esse novo mercado. 

Diante de tais exigencias, os 6rgaos publicos tambem comegam a adotar 

novas ferramentas que proporcionam a melhoria de seus processos como a 

implementagao de novas sistemas informatizados, por exemplo. Nessa perspectiva, 

e necessaria que os agentes de mudanga estejam devidamente habilitados e 

capacitados para o planejamento, implementagao e avaliagao de novas propostas 

para a organizagao com o intuito de atingir os objetivos esperados. Entretanto, ainda 

ficam alguns questionamentos em relagao a esse processo. Sera que realmente ha 

uma agao planejada para a implantagao de urn novo sistema que possibilite os 

funcionarios urn aprendizado efetivo para a utilizagao do mesmo? 

Assim, o presente trabalho busca investigar como ocorre o processo de 

aprendizagem no setor de manutengao da folha de pagamento de urn 6rgao publico 

do estado do Parana, tendo em vista que nao ha urn programa de treinamento que 

prepare os funcionarios para exercer suas atividades frente as transformagoes que 

vern ocorrendo na rotina de trabalho dos mesmos. 

Mediante ao exposto e as dificuldades observadas em relagao ao fato 

estudado, o problema desta monografia e: como ocorre o processo de 

aprendizagem dos funcionarios da folha de pagamento de urn 6rgao publico do 

estado do Parana em relagao a implantagao de urn novo sistema de manutengao da 

folha? 
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1 Objetivos do Estudo 

1 . 1 Objetivo Geral 

Verificar como ocorre o processo de aprendizagem dos funcionarios da folha 

de pagamento de urn 6rgao publico do estado do Parana em rela9ao a implanta9ao 

de urn novo sistema de manuten9ao da folha. 

1.2 Objetivos Especfficos 

ldentificar as mudan9as ocorridas no setor em rela9ao ao trabalho dos 

funcionarios devido a implanta9ao de urn novo sistema. 

ldentificar como as pessoas lidaram com a necessidade de utilizar o novo 

sistema. 

Descrever como o grupo enfrentou a nova situa9ao. 

Verificar os processes de aprendizagem utilizados para desenvolver as novas 

habilidades exigidas. 

1.3 Justificativa 

As constantes transforma96es no campo da tecnologia exigem do homem 

moderno uma imensidao de competencias e habilidades no domfnio de novas 

tecnicas. Segundo Ribeiro (2003), a competencia profissional moderna precisa ser 

capaz de desenvolver uma competencia profissional que integre tecnica, metodos e 

rela96es sociais. 

Dessa forma nota-se a necessidade de inova96es em todos os setores da 

sociedade, principalmente das organiza96es, exigindo para isto, urn preparo 

adequado de todos os membros pertencentes a ela, seja por meio de qualifica9ao, 

da aquisi9ao do conhecimento e experiencias profissionais e de vida. 

Para Senge (2002, p.317), "as organiza96es que aprendem, investem na 

melhoria da qualidade do pensamento, na capacidade de reflexao, aprendizagem 

em equipe e habilidade de desenvolver visoes compartilhadas". 
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Sob essa perspectiva, o presente trabalho se justifica pela relevancia em 

identificar as principais dificuldades encontradas pelas pessoas de urn setor 

especlfico, ao se deparar com uma nova situac;ao de trabalho que exige dos 

mesmos o desenvolvimento de novas habilidades. 

Entretanto, ao contrario do que se ve na teoria, no caso em questao, nao 

houve urn programa formal para o desenvolvimento das habilidades necessarias, 

sejam elas sobre os processes de trabalho, conhecimentos especlficos e 

comunicac;ao. 

Tendo em vista tal situac;ao, busca-se verificar quais as formas de 

aprendizagem e disseminac;ao do conhecimento utilizado por esses funcionarios 

para lidarem com essa nova situac;ao. Para fundamentar as questoes reais 

observadas, justifica-se a utilizac;ao de urn referencial te6rico - emplrico que aborde 

os temas ligados a esse processo como a mudanc;a organizacional e a 

comunicac;ao, por exemplo, como tambem a concepc;ao de conhecimento e o 

processo de aprendizagem dos sujeitos, contextualizando-os com a realidade 

percebida. 

1.4 Estrutura do Estudo 

No primeiro capitulo apresenta-se uma breve introduc;ao do estudo como 

tambem os objetivos propostos e a justificativa para a realizac;ao do mesmo. 

0 capitulo II apresenta a revisao te6rico - emplrica com informac;oes 

referentes ao tema abordado, possibilitando a sustentac;ao te6rica do estudo com 

dados relatives ao processo de mudanc;a, cultura organizacional, comunicac;ao, 

lideranc;a, conhecimento e aprendizagem, respectivamente. 

No capitulo Ill descreve-se a metodologia utilizada, enfocando o problema da 

pesquisa e universe de estudo. Tambem apresenta uma analise dos dados obtidos e 

se esclarece as limitac;oes da pesquisa realizada. 

No quarto capitulo registra-se a descric;ao e analise dos resultados do estudo 

e o relato de algumas situac;oes de aprendizagem ocorridas em meio a implantac;ao 

do novo sistema. 

0 capitulo V apresenta as conclusoes em relac;ao a pesquisa realizada, como 

tambem recomendac;oes e sugestoes de estudos futuros. 
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Por fim, informam-se as referencias utilizadas para a sustentagao do estudo e 

apresenta-se o apendice utilizado. 
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Capitulo II - REVISAO TEORICO - EMPiRICA 

2.1 Mudanc;a Organizacional 

Em meio a todas as transformac;oes, quebra de paradigmas, crises e 

expectativas que a sociedade enfrenta, as organizac;oes tambem se encontram em 

constante movimento para acompanhar tais mudanc;as. 

0 desenfreado desenvolvimento cientffico e tecnol6gico das ultimas decadas 

tern marcado a sociedade contemporanea com profundas mudanc;as nas 

organizac;oes, no modo de produc;ao e nas relac;oes humanas. 

Sob esse prisma, as organizac;oes precisam se adequar as novas exigencias 

do mercado. E importante esclarecer que existem inumeros fatores que levam a 

essa mudanc;a organizacional, como apontam os exemplos no quadro a seguir. 

Quadro 1: Forc;as para a mudanc;a 

FORCAS PARA A MUDANCA 

Natureza da forc;a de trabalho 

Tecnologia 

Choques economicos 

Competic;ao 

Tendencias Sociais 

Polftica internacional 

Fonte: adaptado de Robbms (2002, p. 526) 

Assim, nota-se que a mudanc;a, independente do seu grau de 

intencionalidade, e gerada por fatores tanto de natureza interna, como a forc;a de 

trabalho, vinculada ao desempenho, as caracterfsticas pessoais dos funcionarios; 

quanta externa a organizac;ao, como as inovac;oes tecnol6gicas, a polftica mundial, 

as influencias da macroeconomia, entre outros. Esses fatores exercem uma forc;a 

com maior ou menor propulsao em determinados momentos, interferindo no 

contexto, nos processes e procedimentos da organizac;ao. 

Cabe ressaltar, que no caso estudado, a mudanc;a se deu no ambito 

tecnol6gico, e apesar de ser algo planejado pelos administradores, foi implantada 

apenas por uma forc;a vertical, deixando de se esclarecer os reais objetivos da 
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mesma para os usuarios. Essa mudanc;a tecnol6gica exigiu tambem o preparo dos 

funcionarios para lidar com o novo sistema, gerando assim uma mudanc;a na praxis 

dos mesmos. 

Nesse aspecto, Robbins (2002), afirma que existem dois tipos de mudanc;a. 

Uma delas e aquela que simplesmente acontece, uma ocorrencia acidental. A outra 

e a mudanc;a planejada, uma atividade intencional e voltada para resultados 

especfficos. 

Podemos tambem pensar na mudanc;a planejada em termos de ordem de 
magnitude. A mudan~a de primeira ordem e linear e continua. Ela nao 
implica em nenhuma modificac;ao fundamental nas convicc;oes adotadas 
pelos membros da organizac;ao em relac;ao ao mundo ou em como a 
empresa pode melhorar seu funcionamento. A mudan~a de segunda 
ordem, em contraste, e uma modificac;ao multidimensional, multinfvel, 
descontfnua e radical, envolvendo a redefinic;ao das convicc;oes sabre a 
organizac;ao e o mundo no qual ela se insere (ROBBINS, 2002, p. 528). 
[grifo do autor] 

Assim, a mudanc;a ocorrida no sistema pode ser caracterizada como uma 

mudanc;a planejada verticalmente, pois apresenta urn grau de intencionalidade por 

parte dos administradores. Em contrapartida, os usuarios finais nao foram 

preparados inicialmente para conhecer o novo sistema e aprender como utiliza-lo 

antes da implantac;ao. 

Segundo o autor, existe urn responsavel nesse processo pela administrac;ao 

das atividades de mudanga, denominados como agentes de mudanc;as, sejam 

administradores, funcionarios ou ate mesmo consultores externos. Estes podem 

mudar as categorias existentes, conforme aponta a figura a seguir. 

Figura 1: Categorias de mudanc;a 

OPQOES DE 
MUDANQA 

1 1~ 
1

.-------=------

,___E_st_r_ut_u_ra _ __.ll .__ __ T_e_cn_o-lo-gi_a _ __, 

Fonte: Robbins (2002, p. 529) 

lnstala~oes 
Ffsicas 

. Pessoas 
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Assim, as mudangas podem englobar diversos aspectos organizacionais que 

fazem parte de sua estrutura. E importante que se tenha delimitado o tipo de 

mudan<;a que se pretende realizar e os objetivos que se pretende atingir. Tendo um 

can~ter intencional, e importante que a mudanga seja um processo articulado aos 

interesses da organizagao, focando-se em uma agao planejada e organizada com o 

intuito de se obter os melhores resultados que tal processo pode permitir. 

Alem das categorias de mudanga que se fazem presentes em uma 

organizagao, Seleme (2007), esclarece que a mudanga esta vinculada a fatores 

como a lideranga, motivagao, cultura e comunicagao. Tais fatores, quando bern 

desenvolvidos dentro da organizagao, permitem que o processo de mudanga ocorra 

de uma maneira mais significativa e eficaz, pais favorece o envolvimento, a 

aceitagao e colaboragao das pessoas para a efetivagao do processo. 

Figura 2: Fatores que interferem no processo de mudanga 

Lideranga Motivagao 

MUDAN<;A 
TECNOLOGICA 

Cultura Comunicagao 

Fonte: adaptado de Seleme, (2007). 

Dessa maneira, para que a mudanga planejada possa se concretizar de uma 

forma integrada e satisfat6ria e necessaria que haja a articulagao entre os fatores 

propostos, pais a aceitagao a mudanga s6 ocorrera se a mesma for incorporada a 
cultura da organizagao, e, a lideranga deve assumir o papel de articulador do 

processo, promovendo a comunicagao interna e o incentive aos funcionarios. 

Nesse aspecto uma mudanga eficaz requer esforgos voltados para superar 

resistencias e press6es como tambem o equilibria entre suas forgas (propulsoras e 

restritivas). 
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Figura 3: As etapas de Lewin 

MODELO DE MUDANCAS DE TRES ETAPAS DE LEWJN 

Desconge!amento ---+ Movimento ---+ Recongelamento 

Fonte: Lewin (apud ROBBINS, 2002, p. 537) 

Assim, o descongelamento requer a superagao das resist€mcias para se 

romper o estado de equilibria. lsso ocorre pela estimulagao das forgas propulsoras e 

desestimulagao das forgas restritivas, gerando o movimento. Ap6s o movimento 

essa nova mudanga e estabilizada por meio do equilibria entre essas duas forgas. 

Em meio a esses apontamentos, nota-se a importancia do planejamento 

organizacional em relagao ao processo de mudanga por meio da utilizagao de 

ferramentas que contemplem as necessidades detectadas e permitam a 

reestruturagao do que e necessaria, seja do sistema, da equipe, ou qualquer outro 

tipo de mudanga que possa ocorrer. 

2.1.1 Resistencias decorrentes do processo de mudanga 

Sabe-se que o processo de mudanga, gera, muitas vezes, algumas reagoes 

das partes envolvidas. A mais comum que as organizagoes enfrentam e a 

resistencia a mudanga devido a inumeros fatores como a exigencia de novas 

habilidades, mudanga no quadro hierarquico, entre outros. 

Conforme Robbins (2002), a resistencia pode ocorrer em dais ambitos, o 

individual e organizacional. A resistencia individual refere-se as caracteristicas da 

personalidade de cada individuo, suas necessidades, habitos, o medo do 

desconhecido. 

Em relagao as organizagoes, o autor afirma que as mesmas sao por essencia 

conservadoras e resistem ativamente as mudangas. Urn exemplo, conforme Robbins 

(2002, p. 533), sao os 6rgaos publicos que "querem continuar fazendo o que fazem 

ha anos, tenha a necessidade desse servigo mudado ou nao". Alguns exemplos 

dessa resistencia sao a inercia estrutural, a do grupo, o foco limitado de mudanga, e 

as ameagas sejam elas nas relagoes de poder ou na propria alocagao de recursos. 
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Essa afirmagao retrata a realidade da organizagao estudada, que, durante 

quase vinte anos manteve o mesmo sistema de manutengao da folha de pagamento. 

Esse tipo de caracterfstica dificultou o processo de aprendizagem e a aceitagao a 

mudanga, tendo em vista que devido ao Iongo dessas duas decadas os funcionarios 

ja dominavam o sistema que estavam acostumados a trabalhar. 

f Por isso, e de fundamental importancia que OS agentes de mudanga 

proponham uma agao planejada voltada para a integragao do grupo de trabalho, 

reduzindo situagoes conflitantes e de desmotivagao. Entretanto, e importante 

esclarecer que a resistencia a mudanga e uma reagao muitas vezes natural do 

indivfduo ao se deparar com novas situagoes, principalmente se uma mudanga 

radical nunca fez parte do ambiente de trabalho. 

Robbins (2002, p. 531), afirma que a resistencia a mudanga pode ser tambem 

um fator positive, pois "oferece um grau de estabilidade e previsibilidade ao 

comportamento" permitindo tambem o surgimento de conflitos funcionais, que por 

sua vez possibilitam uma discussao saudavel em relagao as decisoes a serem 

tomadas. Entretanto, o proprio autor afirma que, em contrapartida, "ela dificulta a 

adaptagao eo progresso". 

Nesse ambito, OS agentes precisam estar devidamente preparados para lidar 

com as diversas reagoes que podem surgir, promovendo um ambiente de integragao 

no qual a mudanga possa se tornar significativa aos envolvidos. 

\ E precise valorizar cada indivfduo dentro da organizagao, considerando como 

os m~smos sentem o ambiente de trabalho, suas satisfagoes, angustias, anseios, 

buscando promover a integragao do grupo e a colaboragao de todos na efetivagao 

do processo de mudanga. 

Para buscar a colaboragao de todos e enfrentar reagoes pr6prias da 

resistencia, Robbins (2002) propoe algumas taticas que podem ser utilizadas pelos 

agentes de mudanga nesse processo. 

1. Educagao e comunicagao 

2. Participagao 

3. Facilitagao e apoio 

4. Negociagao 

5. Manipulagao e cooptagao 

6. Coergao 
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A partir dessas sugestoes e de outras que podem surgir no decorrer do 

processo, cabe aos agentes de mudanga promover meios de incentivar os 

funcionarios a compartilharem ideias, assumir a verdadeira cultura da organizagao e 

estarem abertos as mudangas, esclarecendo os efeitos positives que as mesmas 

podem proporcionar a organizagao e consequentemente aos funcionarios. 

2.1.2 Cultura e mudanga organizacional 

Ao se falar em mudanga organizacional, remete-se a ideia da cultura da 

organizagao. Tudo o que for criado, modificado, esta atrelado a identidade da 

organizagao e de seus membros. 

Robbins (2002) reforga esta ideia ao afirmar que ao mesmo tempo em que 

oferece estabilidade a organizagao, a cultura pode se tornar urn obstaculo as 

mudangas. 

Tal afirmagao esclarece que se a cultura de uma organizagao nao for bern 

trabalhada, com seriedade, criando-se realmente uma identidade da mesma, ela 

pode se tornar uma ferramenta de inseguranga e incertezas frente as mudangas 

ocorridas. 

A cultura organizacional se caracteriza pela definigao de diversos fatores 

exclusives de uma organizagao, como por exemplo, a maneira como se lida com 

seus membros, seus objetivos, seus valores. 

Conforme Freitas (1991, p. 37) a cultura organizacional pode ser 

caracterizada como urn conjunto de representagoes "que se constroem e 

reconstroem nas relagoes cotidianas dentro da organizagao e que se expressam em 

termos de valores, normas, significados e interpretagoes, visando urn sentido de 

diregao e unidade ( ... )". 

Assim, a cultura de uma organizagao pode ser entendida como urn conjunto 

de crengas, valores e sistemas, fundamentados em polfticas internas e externas e 

que permeiam o processo de tomada de decis6es, influenciando o comportamento 

de todos os seus membros em meio ao que e proposto. 

De acordo com Robbins (2002, p. 547), "( ... )as culturas diferem em relagao a 

sua convicgao de poder controlar o ambiente. Nas culturas em que as pessoas 
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acreditam que podem dominar seu ambiente, os indivfduos tern uma visao proativa 

da mudanga". 

Nesse prisma, e importante esclarecer que mudangas ocorridas na 

organizagao e que interferem em sua cultura, demandam de urn processo de 

aceitagao e incorporagao a Iongo prazo. Nesse contexte, se os indivfduos sentem 

que suas ideias sao valorizadas, tendem a participar ativamente do processo, 

favorecendo a efetivagao das mudangas propostas. 

A medida que as atitudes e comportamentos pr6-ativos fundamentados na 

cultura da organizagao vao se consolidando, torna-se mais facil a aceitagao das 

pessoas em relagao a mudanga, pois a articulagao entre os valores da organizagao 

e as novas propostas ficam mais claros e significativos. Contudo, para que haja a 

consolidagao da cultura e sua aceitagao, e necessaria o comprometimento da 

organizagao em implementar objetivos e incorpora-les em seu dia a dia. 

Verifica-se que a cultura de uma organizagao voltada para urn ambiente de 

trabalho favoravel, facilita o processo de mudanga, promovendo ao ambiente maior 

flexibilidade de pensamento e ideias e aceitagao do novo. 

Segundo Robbins (2002, p. 499) "a cultura organizacional se refere a maneira 

pela qual os funcionarios percebem as caracterfsticas da cultura da empresa, e nao 

ao fato de gostarem ou nao delas". Essa afirmativa salienta a necessidade de saber 

diferenciar o conceito de cultura e satisfagao com o trabalho. Apesar de estarem 

relacionadas no cotidiano organizacional, estes dois conceitos referem-se a 

situagoes distintas. A cultura e algo descritiva, que denomina os valores, os objetivos 

da organizagao. A satisfagao e uma resposta afetiva, relativa as expectativas dos 

funcionarios em relagao ao seu trabalho e a organizagao na qual atuam. 

Dessa maneira nao ha como negar a necessidade de urn planejamento 

organizado e articulado com a realidade, permitindo assim, a criagao de urn 

ambiente agradavel, motivador e sinergico, onde as pessoas incorporem a cultura da 

organizagao e aprendam a trabalhar com mudangas. Para ser realmente aceita, a 

cultura de uma organizagao precisa ser forte, significativa, caracterizando a 

instituigao e promovendo a identidade de seus membros em relagao a mesma, 

facilitando assim, o comprometimento em relagao aos princfpios e ideais da 

organizagao. 
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2.2 0 processo de comunicagao nas organizag6es 

A comunicagao e urn fator que se faz presente nas mais diversas situagoes. 

Permite a troca de informag6es e a articulagao de conhecimentos. 

Nas organizag6es, essa situagao nao e diferente. A comunicagao permite 

uma maior clareza em relagao a tudo o que e realizado ou proposto. 

Nenhum grupo pode existir sem comunicagao: a transferencia de 
significados entre seus membros. Apenas atraves da transferencia de 
significados de uma pessoa para a outra e que as informagoes e as ideias 
conseguem ser transmitidas. A comunicagao, contudo, e mais do que 
simplesmente transmitir um significado. Ela precisa ser compreendida 
(ROBBINS, 2002, p. 276). 

Para que se efetive tal processo, o mesmo precisa ocorrer de uma maneira 

clara, objetiva e significativa. S6 assim, a comunicagao tera aplicado seu real 

significado, favorecendo a compreensao das ideias da maneira como elas realmente 

sao, evitando distorgoes ou mal entendidos. 

Segundo Shall (apud FREITAS 1991, p. 34) "as pessoas interagem atraves da 

troca de mensagens, transagoes simb61icas significativas atraves de verbalizag6es, 

vocalizag6es e comportamentos nao verbais, ou seja, via comunicagao. 

Nesse enfoque, percebe-se que a comunicagao e uma ferramenta 

fundamental para que se efetivem os processes e relag6es existentes na 

organizagao. Entretanto, muitos gestores, quando em situagao de lideranga, tendem 

a perder o dialogo com os funcionarios, prejudicando assim, os resultados a serem 

atingidos. 

A comunicagao no ambiente organizacional e urn mecanisme que permite a 

troca de informag6es necessarias dentro da empresa, sendo uma importante 

ferramenta no processo de mudanga dentro da organizagao. 

Para Robbins (2002), as redes de comunicagao caracterizam-se pelos canais 

de disseminagao das informag6es. Podem ser redes formais, geralmente verticais e 

limitadas a comunicagao com o trabalho; e as informais, que fluem em qualquer 

diregao, satisfazem necessidades sociais dos membros do grupo e facilitam a 

execugao de tarefas. 

Destarte, e importante que a organizagao se baseie na clareza, 

comprometimento e reciprocidade em relagao ao processo de comunicagao, 

garantindo sua eficacia nos processes internes e externos a organizagao. Tambem e 
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necessaria que exista urn canal de comunicagao aberto e interligado entre os 

diferentes nfveis hierarquicos, evitando assim, que ocorram situag6es conflitantes, 

duvidosas ou ate mesmo a ausencia de informag6es importantes. 

2.3 0 papel da lideranga frente ao processo de mudanga 

Sabe-se que o papel do lfder exige inumeras atribuig6es para o exercfcio de 

seu trabalho como a disciplina, o respeito, a auto-confianga, responsabilidade, 

empatia, capacidade de tamar decis6es, compromisso com a organizagao e os 

demais funcionarios, como outras que complementem tais requisitos. 

Para Samulski (1995), lfder e aquele que coordena OS processos de 

interag6es e comunicag6es existentes dentro do fenomeno de lideranga. 0 lfder 

deve ser eficaz na transmissao de mensagens, apresentar boa capacidade de 

solucionar problemas e tamar decis6es apropriadas. 

Neste sentido, e importante que o lfder mantenha uma interagao permanente 

com os funcionarios da organizagao com o intuito de conseguir o comprometimento 

e a contribuigao do grupo para se atingir as metas estabelecidas. 

Pode-se caracterizar, nesse enfoque, o papel da lideranga como "a 

capacidade de influenciar urn grupo em diregao ao alcance de objetivos" (ROBBINS, 

2002, p. 304). E fundamental que o lfder inspire confianga e conhega o ambiente de 

trabalho e os objetivos da organizagao. Para tanto, e de extrema importancia se criar 

urn canal aberto de comunicagao, ouvindo os funcionarios e implementando novas 

ideias pertinentes aos objetivos da organizagao. 

Conforme Robbins (2002, p. 304) "no mundo dinamico de hoje, precisamos de 

lideres que desafiem o status quo, criem vis6es de futuro e sejam capazes de 

inspirar os membros da organizagao a querer realizar essas vis6es." 

0 lfder precisa investir no crescimento e no desenvolvimento da equipe em 

busca de resultados satisfat6rios para a organizagao. Por meio da reciprocidade 

entre ele e os funcionarios, num clima agradavel e estimulador, e possfvel que o 

lfder favorega a aceitagao as mudangas dos demais, beneficiando a propria 

organizagao. Enquanto urn agente que tern a habilidade de trabalhar com pessoas, 

confiar e demonstrar confianga, o lfder e uma pega fundamental nesse processo, 
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incentivando os funcionarios a participarem das mudanc;as com engajamento e 

compromisso. 

2.4 A construc;ao do conhecimento 

0 conhecimento nao e obra do acaso, nao configura uma mera crenc;a. Ele se 

caracteriza como explicac;ao, elucidac;ao da realidade e depende de urn determinado 

esforc;o para esclarecer o que ainda nao foi compreendido. Dessa forma, a 

construc;ao do conhecimento se da pela utilizac;ao das informac;oes para se 

desvendar o novo e avanc;ar na busca do mesmo. lsto se confirma em Luckesi e 

Passos (1996), onde fica explicitado que quanta maior for o entendimento do mundo, 

mais eficiente sera a ac;ao do indivfduo que o detem. 

Assim, observa-se que o conhecimento e urn recurso muito importante, 

desempenhando papel fundamental em inumeras conquistas e realizac;oes na vida 

das pessoas. 

Ao se falar em conhecimento, e importante se esclarecer a concepc;ao do 

mesmo em relac;ao ao contexto estudado. 

0 termo epistemologia ou teoria do conhecimento 

provem da palavra grega episteme, que significa verdade absolutamente 
certa. Mas em portugues, a palavra conhecimento parece ter varios 
significados. Pode significar informacao, conscientizacao, saber, cognicao, 
sapiencia, percepcao, ciencia, experiencia, qualificacao, discernimento, 
competencia, habilidade pratica, capacidade, aprendizado, sabedoria e 
assim por diante. A definicao depende do contexte em que o termo e 
empregado. (SVEIBY, 1998, p. 35) 

Sob esse enfoque, o conhecimento que se busca esclarecer no presente 

trabalho, refere-se a contextualizac;ao das informac;oes percebidas pelo indivfduo e 

necessarias para compreensao e execuc;ao de tarefas pertinentes ao seu trabalho. 

Cabe esclarecer que o conhecimento e ilimitado e esta em constante construc;ao, 

pais "( ... ) a capacidade humana de gerar conhecimentos e infinita" (SVEIBY, 1998, 

p. 33). 

Nesse foco, a construc;ao do conhecimento e urn processo que envolve a 

integrac;ao de diversos fatores que permitem a aquisic;ao de novas habilidades 

cognitivas, seja qual for a area do conhecimento. 



Figura 4: 0 processo de construc;ao do conhecimento 
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Fonte: adaptado de Seleme, (2007). 
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A figura apresentada ilustra o processo em que ocorre a construc;ao do 

conhecimento com base nos dados percebidos e na significac;ao dos mesmos pelo 

indivfduo. Nesse ambito, Nonaka e Takeuchi (1997), afirmam que tais fatores estao 

interrelacionados. A informac;ao, nesse caso, caracteriza o fluxo de mensagens, e o 

conhecimento se da a partir desse fluxo, incorporando ao mesmo crenc;as, valores e 

compromissos do indivfduo. 

"0 conhecimento e a informac;ao crescem quando sao compartilhados; uma 

ideia ou habilidade compartilhada com alguem nao se perde, se dobra" (SVEIBY, 

1998, p. 27). Depreende-se, assim, que no mundo de hoje, deve-se buscar o 

conhecimento de forma coletiva, a partir da troca de experiemcias e das vivencias em 

grupo. Esse pressuposto tambem se confirma em Morin (2000), que reforc;a que e 

precise trabalhar o conhecimento como um todo complexo, levando-se em 

considerac;ao as interac;oes do sujeito com outrem e com o proprio meio. 

Assim, o conhecimento depende de sfmbolos e mensagens para que mesmos 

possam ser contextualizados e aprendidos. 

De acordo com Fleury e Oliveira (2001), existem dois tipos de conhecimento: 

1) Explfcito: e transmissfvel em linguagem formal, sistematica. 

2) Tacite: possui uma qualidade pessoal, o que o faz mais diffcil de formalizar e 

comunicar. E realizado na ac;ao, no comprometimento e no envolvimento em 

um contexte especffico. 

Esse dois tipos de conhecimento se fazem presentes tanto no indivfduo como 

na organizac;ao. Por ser sistematizado, o conhecimento explfcito pode ser 

armazenado e e mais facil de ser articulado. Em contrapartida, o conhecimento 
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tacito e mais dificil de ser articulado, pois nao e formulado em meios concretos e 

esta vinculado as experiencias do individuo. 

Nesse contexto, o conhecimento pode se dar por meio das habilidades 

individuais e pelo conhecimento articulavel como mostra a figura a seguir. 

Figura 5: Habilidades individuais e conhecimento articulavel 

CONHECIMENTO 

Habilidades individuais: sao 
tacitas. A pessoa detentora do 
conhecimento pede nao ser 
capaz de proporcionar uma 
explicac;;ao util das regras de 
aplicac;;ao do mesmo. 

Fonte: adaptado de Fleury e Oliveira (2001) 

Conhecimento articulavel: 
pede ser comunicado de seu 
detentor para outra pessoa de 
forma de simb61ica. 

Ao se entender que a aplicabilidade do conhecimento pode ser verificada de 

forma individual ou coletiva, evidencia-se, que todo 0 conhecimento e inerente as 

pessoas, a empresa, aos departamentos e pode ser utilizado em prol da 

organizac;ao. 

E possivel relacionar esses dois tipos de conhecimento ao posicionamento de 

Nonaka e Takeuchi (1997), que identificam quatro modos de conversao dos mesmos 

de acordo com suas combinac;oes em relac;ao a origem e ao destino desses 

conhecimentos. 

Figura 6: Tipos de conhecimento 

DESTINO 

Tacito Explicito 

ORIGEM 
Tacito Socializa~ao External i z a~ ao 

Explicito lnternaliza~ao Combina~ao 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
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Socializagao: e urn processo de troca de experiencias, e, portanto, de criagao 

de conhecimento. 

Externalizagao: e o processo de articulagao do conhecimento em conceitos 

explfcitos. 

lnternalizagao: e a absorgao do conhecimento e esta intimamente relacionada 

com a aprendizagem pratica. 

Combinagao: e a combinagao de diferentes partes de conhecimento em urn 

novo conhecimento por meio da analise, da categorizagao e da reconfiguragao de 

informagoes (SVEIBY, 1998). 

Tendo em vista os pressupostos acima e considerando a gestao 

organizacional, conclui-se que a detengao do conhecimento e da informagao pelo 

indivfduo se torna urn bern valioso. Vale ressaltar que a busca pelo exito se mostra 

mais eficaz na organizagao que se empenha no gerenciamento do saber, no 

gerenciamento do capital intelectual, procurando estimular a aprendizagem e a 

gestao do conhecimento em todos os nfveis da empresa. 

2.5 0 processo de aprendizagem 

0 aprendizado esta presente nas mais diversas situagoes de vida do 

indivfduo. Existem varias formas de aprendizagem. Ela pode ocorrer decorrente das 

experiencias do proprio indivfduo, como tambem pelo auxflio de outros e pela troca 

de informagoes e experiencias em busca de urn objetivo. 

Nesse enfoque, "aprender nao significa adquirir mais informagoes, mas sim 

expandir a capacidade de produzir os resultados que realmente queremos ( ... )" 

(SENGE, 2002, p. 169). 

No caso estudado, percebe-se que os sujeitos que aprendem mais rapido, ou 

mais facilmente, auxiliam os demais nesse processo. Tal situagao acaba gerando 

diferentes nfveis de aprendizagem, conforme as habilidades e interesses de cada 

urn. 

Apesar do processo ocorrido em relagao a utilizagao e compreensao do novo 

sistema ter se caracterizado como urn processo ca6tico percebeu-se a geragao de 

resultados na aprendizagem dos funcionarios, pais mesmo nao havendo urn ensino 
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formal e sistematizado, os indivfduos buscaram solugoes alternativas para 

conseguirem aprender o que era necessaria. 

Segundo Senge (2002) as organizagoes s6 aprendem por meio de indivfduos 

que aprendem. A aprendizagem individual nao garante a aprendizagem 

organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional nao ocorre. 

Cabe ressaltar, que o processo de aprendizagem depende de inumeros 

fatores, como a estrutura biol6gica do indivfduo, a cultura na qual esta inserido, a 

compreensao da linguagem, entre outros fundamentados a seguir por algumas 

teorias de aprendizagem. 

2.5.1 A teoria de Piaget 

No que concerne a aprendizagem, a teoria elaborada por Jean Piaget - a 

teoria da Epistemologia Genetica - retrata a construgao das estruturas mentais por 

meio da interagao entre o sujeito e o objeto. Segundo La Taille, Oliveira e Dantas 

(1992) o desenvolvimento cognitive e interpretado a partir da experiencia com o 

meio ffsico. Tal interagao ocorre mediante a organizagao interna e a adaptagao ao 

meio, exercidas pelo organismo ao Iongo da vida. 

Nesse enfoque, a aprendizagem pode ser caracterizada como urn processo 

de reorganizagao cognitiva esta relacionada ao nfvel de desenvolvimento do sujeito. 

A construgao das estruturas 16gicas e explicada por mecanismos end6genos e a 

intervengao social pode ser facilitadora ou obsculizadora (LA TAILLE, OLIVEIRA e 

DANTAS, 1992). 

0 desenvolvimento cognitive, para Piaget (1979), esta relacionado a algumas 

estruturas mentais denominadas de assimilagao, acomodagao e equilibragao. 

Assimilagao: e a incorporagao de urn novo objeto ou ideia a uma ideia ou 

esquema ja possufdo pela pessoa. 

Acomodagao: e a tend€mcia a se ajustar a urn novo objeto, a alterar os 

esquemas de agao adquiridos a fim de se adequar a tal objeto. 

Equilibragao: cada vez que ha a acomodagao a urn novo problema ou 

acontecimento, o seu crescimento intelectual se aproxima da maturidade, ou seja, e 

o processo pelo qual o organismo busca reequilibrar-se ap6s cada desequilfbrio 

sofrido. 
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Em suas diregoes iniciais, a assimilagao e a acomodagao opoem-se, 
evidentemente, uma a outra, dado que a assimilagao e conservadora e 
tende a submeter o meio a organizagao tal como ela e, ao passo que a 
acomodagao e uma fonte de mudangas e sujeita o organismo as sucessivas 
imposigoes do meio. Mas se, no seu comego, essas duas fungoes sao 
antag6nicas, o papel da vida mental, em geral, e da inteligencia, em 
particular, e precisamente coordena-las entre si (PIAGET, 1979, p. 328). 

Assim, a partir da coordenagao das estruturas mentais em relagao a 

assimilagao e acomodagao, e que ocorre a equilibragao como forma de auto-regular 

essas fontes e equilibrar novamente as estruturas cognitivas em meio a esses novos 

componentes. 

2.5.2 A teoria de Vigotski 

Urn dos pontos principais da teoria de Vigotski a aprendizagem e a relagao 

entre pensamento e linguagem no processo de desenvolvimento. Nesse aspecto, o 

desenvolvimento e considerado como uma conseqOencia da aprendizagem que 

ocorre com o sujeito. 

• La Taille, Oliveira e Dantas (1992), afirmam que com a linguagem e a 

mediagao de outros signos e instrumentos construfdos culturalmente, as agoes 

passam a ser dirigidas pelas fungoes psfquicas superiores. Elas ocorrem pela 

internalizagao mediada da cultura. 

Assim, a cultura exerce urn papel de grande influencia no desenvolvimento do 

pensamento e na linguagem do indivfduo, e conseqOentemente na aprendizagem do 

mesmo que se realiza por meio da interagao dos meios historicamente determinados 

e culturalmente organizados. 

Nessa perspectiva, a natureza social (interpsfquico) se converte em natureza 

psicol6gica (intrapsfquico) (LA TAILLE, OLIVEIRA e DANTAS, 1992). Dessa 

maneira, os autores apontam, que segundo Vigotski existem os seguintes nfveis de 

desenvolvimento: 

1. Real: as fungoes mentais estao estabelecidas com o resultado de certos 

ciclos de desenvolvimento ja realizados - experiencias. 

2. Potencial: capacidade de realizar tarefas com ajuda de pessoas mais 

capazes. 
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3. Proximal: o caminho que o sujeito tera de percorrer para desenvolver fungoes 

que estao em processo de maturagao de maneira que cheguem a se 

consolidar e se estabelecer em nfvel de desenvolvimento real. 

Em relagao a todo esse processo, cabe ressaltar que a linguagem, enquanto 

instrumento de pensamento, desenvolve a capacidade cognitiva do indivfduo, 

possibilitando a construgao do conhecimento. Constitui-se como urn sistema 

simbolico basico de todos os grupos humanos e exerce papel fundamental na 

comunicagao entre os indivfduos. 

2.5.3 Aprendizagem Social 

A Aprendizagem Social, como o proprio nome diz, ocorre por meio da 

obseNagao e pela imitagao feita pelo sujeito. Segundo Seleme (2007), "os 

indivfduos tambem aprendem por obseNagao do que acontece com as outras 

pessoas ou pelo que elas contam, assim como pela experiencia direta". 

Para que isso acontega, e importante que o sujeito esteja motivado e confie 

em seu desempenho, tornando esse tipo de aprendizagem urn processo voltado 

para a obseNa<;ao e experiencia direta. 

Conforme Seleme (2007), essa teoria se fundamenta em quatro processos 

basicos que determinam a influencia dos modelos na aprendizagem dos indivfduos. 

1. Processos de atengao: a aprendizagem por urn modelo ocorre quando o 

indivfduo percebe as caracterfsticas do mesmo, e geralmente sao mais 

influenciados por modelos que se assemelhem a sua propria imagem. 

2. Processos de retengao: a maneira pela qual o indivfduo se recorda das agoes 

existentes no modelo. 

3. Processos de reprodugao: e a atividade concreta do indivfduo em relagao ao 

que foi percebido pelo modelo. 

4. Processos de reforgo: quando a operacionalizagao do modelo oferece ao 

sujeito reforgos positivos, o mesmo tende a se motivar e desenvolver com 

maior afinco as atividades pertinentes. 

Cabe ressaltar, porem, que o efetivo aprendizado nao se da apenas pela 

obseNa<;ao de modelos, e importante levar em consideragao outros fatores como as 
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caracterfsticas individuais do observador, suas cren~as, valores, como tambem as 

caracterfsticas e confiabilidade do proprio modelo. 

Nessa perspectiva, salienta-se que, em uma organiza~ao, como no caso 

estudado, o que ocorre e o processo de aprendizagem de varios indivfduos dentro 

de um mesmo contexte. Para Senge (2002, p. 285), 

as habilidades de equipe sao as mais diffceis de desenvolver do que as 
habilidades individuais. E por isso que as equipes que aprendem precisam 
de "campos de pratica", formas de pratica conjunta para que possam 
desenvolver suas habilidades coletivas de aprendizagem. 

Assim, e importante que a organiza~ao proporcione um espa~o coletivo para 

o desenvolvimento dessa aprendizagem e a aplica~ao dos modelos observados, 

favorecendo o processo de motiva~ao do indivfduo e conseqOentemente os refor~os 

positives. 
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Capitulo Ill - METODOLOGIA 

Para atender aos objetivos propostos, apresenta-se a seguir os 

procedimentos metodol6gicos adotados na construc;ao desta monografia. 

3.1 Problema de pesquisa 

0 trabalho tern por finalidade investigar como ocorre o processo de 

aprendizagem no setor de manutenc;ao da folha de pagamento de urn 6rgao publico 

do estado do Parana, tendo em vista que nao ha urn programa de treinamento que 

prepare os funcionarios para exercer suas atividades frente a implantac;ao de um 

novo sistema operacional. 

3.2 Perguntas de pesquisa 

A partir dos objetivos propostos, expoem-se as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

Quais as mudanc;as ocorridas no setor em relac;ao ao trabalho dos funcionarios 

devido a implantac;ao de urn novo sistema? 

Como as pessoas lidaram com a necessidade de utilizar o novo sistema? 

De que maneira o grupo enfrentou a nova situac;ao? 

Quais os processes de aprendizagem utilizados para desenvolver as novas 

habilidades exigidas? 

3.3 Definic;oes dos termos relevantes 

Mudan~a 

E a alterac;ao ou transformac;ao de algo e pode ocorrer intencionalmente ou 

ao acaso. 
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Cultura Organizacional 

"E urn conjunto compartilhado de crengas e valores que orienta os modos 

pelos quais uma empresa avalia e conduz seus neg6cios" (PETTIGREW, apud 

SELEME, 2007). Esse sistema de significados caracteriza cada organizagao e 

norteia o comportamento de seus membros. 

Comunica~io 

E o processo que permite a troca de informagoes e a interagao entre os 

membros da organizagao, voltada tanto para o publico interne quanto externo. 

Lideran~a 

E a capacidade de promover a participagao voluntaria dos demais membros 

da equipe com o intuito de cumprir com os objetivos da organizagao. 

Conhecimento 

Segundo Rodrigues (2001, p. 89) "o conhecimento tern que ser justificado em 

termos de urn criterio de verdade socialmente aceito, com a avaliagao formal de 

fatos e eventos ou apresentagao de dados". 

Aprendizagem 

Pode ser definida como mudanga no comportamento ou no desempenho em 

resultado das experiemcias vividas pelo sujeito. 

3.4 Classificagao da pesquisa 

Decorrente de seu objetivo, a presente pesquisa pode ser caracterizada 

segundo Yin (2005) como explorat6ria-descritiva-explicativa. Explorat6ria, pois 

realiza uma pesquisa na literatura e toea a entrevista de urn grupo. Descritiva porque 

estende o estudo explorat6rio atentando para a ocorrencia de eventos para que se 

possa entender determinado fenomeno. E por tim, explicativa, pois estabelece uma 

relagao de causa-efeito entre variaveis. 

0 delineamento da pesquisa se enquadra dentro dos seguintes t6picos: 

a) pesquisa bibliografica; 



24 

b) ex-post facto; 

c) estudo de caso com levantamento de campo. 

0 enfoque da pesquisa pode ser caracterizado como dedutivo e indutivo, pais 

preve o levantamento de dados para o entendimento do contexto estudado como 

tambem a explicagao de relagao causal entre variaveis. A dedugao tambem se 

relaciona com os princfpios cientfficos, o movimento da teoria para os dados, a 

operacionalizagao de conceitos para tornar mais clara a definigao e examina 

resultados especfficos. A indugao, por sua vez, se aproxima do entendimento 

humano relacionado a determinado evento e compreensao do contexto, uma 

estrutura flexfvel que permite a mudanga de enfase durante o progresso da pesquisa 

e a realizagao do pesquisador integra parte do processo. 

3.4.1 Estrategia de pesquisa 

A estrategia de pesquisa e urn estudo de caso unico e intrfnseco. Conforme 

Yin (2005) utiliza-se de questoes Como? e Por que? A escolha dessa estrategia 

permite explorar situagoes e fen6menos cujos limites nao estao claros, preservando 

tambem o carater unitario do objeto de estudo e possibilita a descrigao do contexto 

como qual se trabalha. 

3.5 Universo da pesquisa 

0 Grupo de Recursos Humanos, mais especificamente o setor de 

manutengao da folha de pagamento, vern utilizando o sistema integrado de 

pagamento (SIP), desde 1989. Ap6s esse Iongo perfodo utilizando sempre o mesmo 

sistema para a realizagao do trabalho, em junho de 2006 e outubro de 2007, houve 

uma mudanga do mesmo, causando urn grande impacto no setor que executa a 

manutengao do pagamento de mais de 59.000 servidores do estado do Parana. 

Entretanto, nao se concretizou nenhum programa de treinamento a esses 

funcionarios, a nao ser a distribuigao de manuais com os novas c6digos de 

vantagens e descontos. Cabe ressaltar que a media de tempo de servigo no setor 

entre seus funcionarios e de 17 anos, sendo que todos possuem ensino superior 
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completo em diferentes areas, como Administrac;ao, Pedagogia, Matematica, entre 

outras. 

Constata-se assim, que a maioria das pessoas que atuam no setor trabalhava 

com o SIP desde seu infcio, dificultando ainda mais o processo de aprendizagem 

desse novo sistema. 

Tendo em vista tal situac;ao, o presente projeto, justifica-se uma vez que os 

funcionarios apresentam dificuldades e certa resistemcia em fazer tal manutenc;ao 

pelo novo sistema (META 4), como tambem o tempo gasto na confen§ncia das 

manutenc;oes realizadas e a dificuldade encontrada em detectar e corrigir os erros 

no pagamento em func;ao da grande diferenc;a de procedimentos exigidos pelo novo 

sistema em relac;ao ao anterior. 

Destarte, apresenta-se a seguir uma linha do tempo que registra as datas de 

implantac;ao dos sistemas utilizados desde o infcio do trabalho informatizado. 

Figura 7: Linha do tempo 

I 

1989: lmplanta9ao 
do SIP (SISTEMA 
lntegrado de 
Pagamento) e SAE. 

Junho/06: Migra9ao 
do pagamento dos 
funcionarios 
administrativos para o 
META4. 

I 

Outubro/07: Migra9ao 
do pagamento dos 
professores para o 
META4. 

Observando a figura apresentada, percebe-se que a utilizac;ao de urn sistema 

informatizado na manutenc;ao da folha de pagamento iniciou-se em 1989. 

Anteriormente a este perfodo todo o servic;o do setor era realizado manualmente e 

os dados dos servidores eram arquivados. 

A partir de 1989, houve a implantac;ao do SAE e SIP que passaram a efetuar 

o processo de suprimento e pagamento dos funcionarios respectivamente. 
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Tal sistema foi utilizado por 18 a nos sem gran des modificagoes. Em junho de 

2006, houve a migragao do pagamento dos servidores QPPE (Quadro proprio do 

Poder Executivo), sendo que os mesmos representam aproximadamente 14.000 

funcionarios que juntos ocupam cargos a nivel de ensino fundamental (agente de 

apoio), media (agente de execugao) e superior (agente profissional). 

Entretanto, o maior impacto ocorreu na migragao do pagamento dos 

professores para o novo sistema, sendo que representam aproximadamente 49.000 

professores do estado. lsso porque, o pagamento dos mesmos e mais complexo 

devido ao fato de estar atrelado ao suprimento/cancelamento de aulas, sendo que 

constantemente ha alteragao na carga horaria de aulas extraordinarias em fungao da 

demanda da escola. 

E importante ressaltar tambem que ainda surgem duvidas, erros e ausencia 

de telas necessarias para se executar tal servigo, ou seja, mesmo ja tendo sido 

implantado o sistema continua em fase de adaptagao a medida que sao detectados 

novos erros. 

Apesar de toda essa mudanga, cabe informar que o pagamento dos 

funcionarios com o vinculo CL T e cargo comissao ainda estao vinculados ao sistema 

antigo, ou seja, ao SIP. 

Para se compreender melhor, o trabalho realizado pelo setor, apresenta-se a 

seguir urn organograma que mostra a estrutura do RH existente atualmente. 

Figura 8: Estrutura do RH 
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A partir dessa visualizagao, pode-se perceber como esta estruturado o setor 

de recursos humanos, tal como as principais atividades desenvolvidas por cada 

coordenagao, conforme as descrigoes apresentadas na sequencia. 

Coordenagao Tecnica: acumulo de cargos, distribuigao de aulas, enquadramento no 

Quadro Proprio do Magisterio - QPM, afastamento para curses, afastamento para 

cargos eletivos. 

Coordenagao de Planejamento e Auditoria: Suprimentos (coordenagoes, demandas 

especiais, menor aprendiz), PSS - Processo de Selegao Simplificado (edital, 

classificagao, analise de recursos, distribuigao de aulas), acertos de lotagao, fixagao, 

analise de relat6rios (excesses nos estabelecimentos de ensino, professores com 

potencial para suprimento, professores, funcionarios e pedagogos sem suprimento, 

professores, funcionarios e pedagogos com suprimento incomplete), bloqueio de 

pagamento, opgao de disciplina. 

Coordenagao de Concessao de Beneffcios: aposentadoria, licengas (especial, sem 

vencimentos, remunerat6ria), abono de permanencia, reassungao, exoneragao, 

contagem de tempo, certidao de contribuigao previdenciaria, acervo. 

Movimentagao de Servidores: prestagao de servigos e emissao de portarias, 

realocagao de servidores, disposigao funcional, remogao. 

Coordenagao de Manutengao da Folha de Pagamento: administragao, conferencia e 

manutengao da folha de pagamento dos servidores, assessoramento aos Nucleos 

Regionais de Educagao no que se refere a folha de pagamento, controle e 

distribuigao comprovante de pagamento, designagao de Diretor, Diretor Auxiliar e 

Secretaria, gerenciamento dos valores a serem restituidos aos cofres publicos, 

gerenciamento, implantagao e manutengao dos cargos comissionados. 

Coordenagao de Promogao e Concurso: orientagoes relativas aos Concursos 

realizados, convocagoes para exames medicos de candidates aprovados nos 
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Concursos Publicos, nomeac;oes, posse e exercfcio de professores e/ou funcionarios 

nomeados, analise da documentac;ao dos professores e/ou funcionarios nomeados, 

exigida em Edital de Regulamentac;ao de concurso, analise de documentos -

Promoc;ao e/ou Progressao, consulta sobre leis de regulamentac;ao sobre promoc;ao 

e/ou progressao, manutenc;ao de cadastros funcionais, procedimentos sobre 

enquadramento de professores aposentados, avaliac;ao de desempenho, 

atendimento aos mandados de seguranc;a, procedimentos relativos a contratac;ao e 

pagamento de estagiarios. 

3.5.1 Caracterizac;ao do setor 

Para permitir uma melhor compreensao a respeito do foco de estudo, e 
importante caracterizar as atividades e como ocorre a distribuic;ao de servic;o no 

setor. 

Assim, o APENDICE A, apresenta a estrutura das salas do setor, tal como a 

disposic;ao dos funcionarios eo tipo de atividade que os mesmos exercem. 

3.5.2 Descric;ao das macro atividades do setor 

Para descrever as principais atividades realizadas no setor, e importante 

esclarecer que conforme APENDICE A, o setor conta com 18 funcionarios, e deste 

total 12 deles trabalham diretamente com a manutenc;ao da folha de pagamento dos 

servidores efetivos. 



Figura 9: Descric;ao das macro atividades 

1 a Etapa 

28 Etapa 

0 funcionario analisa e 
verifi ca se esta tudo correto 
(tramites, doc ume ntac;ao) 

888~ Funcionario responsavel 
pela manutenc;ao 

Os processos c he gam 
dos NRE's e sao 
distribufdos para cada 
responsavel 

48 Etapa 
Conferencia do pagamento, ap6s 
fechamento da folha e verificac;ao dos 
erros 

38 Etapa 

Analise do processo 
e manutenc;ao 
(i mplantac;ao, 
exclusao, alterac;ao) 
do pagamento 
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Nesse foco cabe esclarecer que existem ao todo 32 nucleos regionais de 

educac;ao no estado do Parana, e cada um deles abrange alguns municipios. 

Portanto, cada funcionario atende uma media de 2 a 3 nucleos regionais. Essa 

distribuic;ao varia conforme o tamanho e a demanda de cada NRE, como tambem de 

outras atividades que alguns desses funcionarios desenvolvem paralelamente, como 

conferencia e liberac;ao da folha de pagamento, designac;ao de direc;ao e secretario, 

entre outras atividades. 

3.6 Coleta de dados 

Para possibilitar o estudo da realidade em questao fez-se usa de metodos 

qualitativos e quantitativos. Segundo Rocha (2005), a pesquisa qualitativa refere-se 

aos processes, aspectos longitudinais e desenvolvimento de tipologias. "A aplicac;ao 

mais 6bvia da pesquisa qualitativa e no estudo de processes." A pesquisa 

quantitativa, par sua vez, permite a generalizac;ao dos dados relatives ao numero de 

pessoas, escala, tamanho, entre outros. No caso estudado os dados se restringem 

as informac;oes referentes ao setor em questao. 



30 

0 estudo de caso pode incluir questionarios, entrevistas, observagao, 

registros em arquivos, documentos (YIN, 2005). A forma de coleta de dados 

primaries, ou seja, aqueles coletados diretamente na fonte, ocorreu por meio de 

entrevistas semi-estruturadas com os funcionarios do setor e principalmente pela 

observagao participativa. Segundo Martins (2006), esse tipo de observagao permite 

a coleta de dados, e, ao mesmo tempo, envolve a percepgao sensorial do 

observador por meio de uma pratica cientffica de observagao diaria. 

Em relagao aos dados secundarios, informag6es ja coletadas anteriormente, 

utilizou-se de pesquisa bibliografica como livros e documentos cientfficos; e a 

pesquisa documental, que no caso, deu-se por meio dos materiais restritos ao setor, 

elaborados pelos funcionarios e manuais que os mesmos receberam da 

administragao. 

3.7 Analise dos dados 

Os dados obtidos foram analisados em virtude do problema inicial de 

pesquisa. Para fundamentar as informag6es levantadas utilizou-se de elementos 

te6ricos relatives ao tema de pesquisa, permitindo que se fizesse a articulagao entre 

essas informag6es, e consequentemente a analise do caso. 

Quadro 2: Fontes e tratamento dos dados 

ORIENTACAO FONTES TRATAMENTO 

Qualitativa PRIMARIAS - Analise dos 

- Entrevista semi-estruturada conteudos 

- Observagao 

SECUNDARIAS 

- Bibliografia, documentos e registros da 

organizagao 

Quantitativa PRIMARIAS - Levantamento 

- Observagao de dados 

SECUNDARIAS 

- Bibliografia, documentos e registros da 
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organizac;ao 

Fonte: adaptado de Granville, (2007). 

3.8 Limitac;oes da pesquisa 

Ao se descrever os limites da presente pesquisa, ha que se considerar que o 

estudo foi estruturado principalmente na observac;ao participante da pesquisadora. 

Tendo em vista tal fato, os dados qualitativos levantados remetem a analise e 

interpretac;ao de fates da mesma. Entretanto, e importante ressaltar, que para o 

registro de tais fates, a observac;ao se deu durante aproximadamente 02 (dois) anos, 

no qual a pesquisadora estava inserida no caso estudado, participando da mudanc;a 

ocorrida, observando e conversando com os demais funcionarios. 

Ressalta-se tambem, que, apesar de ter sido realizada a entrevista semi

estruturada com 05 (cinco) funcionarios, optou-se por nao registra-las, pois 

percebeu-se que durante as entrevistas as pessoas nao foram fieis ao que falavam 

diariamente em conversas informais com o restante do grupo. 

Para buscar uma amostra mais proxima da realidade, preferiu-se relatar as 

principais dificuldades encontradas pelo grupo no decorrer do processo de 

implantac;ao do sistema, suas angustias, medos e principalmente a maneira pela 

qual buscaram o desenvolvimento das habilidades requeridas. 

Portanto, a presente pesquisa limita-se em uma analise empfrica da realidade 

em questao, nao apresentando dados oficiais comprobat6rios, tendo em vista a 

dificuldade em se medir o grau de aprendizagem dos funcionarios. 
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Capitulo IV - RESULTADOS E ANALISE DOS DADOS 

4.1 Descrigao da organizagao objeto de estudo e principais atividades 

Com o intuito de especificar como se processa a aprendizagem na 

organizagao estudada, serao relatadas as mais significativas situagoes de 

aprendizagem ocorridas a partir da implantagao do novo sistema, fazendo-se, para 

tanto, urn apontamento comparative entre os procedimentos adotados pelo SIP e os 

novas exigidos pelo META4. 

Cabe ressaltar, que os materiais recebidos como apoio, foram apenas 

manuais com os novas c6digos de vantagens e descontos a serem utilizados com o 

novo sistema. No entanto, o procedimento utilizado na manutengao da folha, 

tambem apresentou uma grande mudanga. Apesar de tal mudanga, nao houve uma 

capacitagao para a utilizagao do META4. Entao, de urn modo geral, a medida que 

surgiam coisas novas a fazer, os pr6prios funcionarios criavam urn manual de como 

proceder, imprimindo as telas passo a passo para serem distribufdas aos demais. 

Geralmente quando se trata de alga que ninguem fez e nao se sabe como 

proceder, urn dos funcionarios entra em cantata com a Secretaria de Administragao 

para que a mesma possa orientar em relagao a tal manutengao. 

Entretanto, ocorre tambem que o setor de manutengao da folha de 

pagamento, conta com 18 funcionarios, dentre os quais, 13 efetuam a manutengao 

do pagamento de professores, administrativos e CL T. Os demais efetuam outras 

atividades como rescisao de contrato, pagamento de cargo comissionado, 

implantagao de pensao alimentfcia, entre outras atividades. 

Como o numero de funcionarios e relativamente grande ao espago ffsico, o 

setor e divide em 2 salas, uma ao lado da outra, com uma porta de passagem entre 

as mesmas. Acontece, porem, que com essa divisao urn lado da sala acaba nao 

tendo muito cantata com o outro, e e af que as informagoes nao sao repassadas. 

Tambem existem certos desentendimentos entre ambas, pais alguns se sentem 

mais injusti<;ados que os outros pelo fato de estarem trabalhando diretamente na 

sala com a chefia, e por isso se sentem mais reprimidos. 

Perante essa situagao, muitas informagoes importantes acabam ficando 

guardadas apenas para uma das salas. lsso acaba dificultando o desenvolvimento 

do trabalho, pais se gasta muito tempo em descobrir o que deve ser feito, sendo que 
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muitas vezes, alguem ja sabe como proceder. Alem do mais, ocorre tambem, a 

utilizagao de diferentes procedimentos para se fazer a mesma manutengao, 

dificultando a uniformidade dos procedimentos, gerando assim alguns erros que 

poderiam ser evitados. 

Para tentar descrever melhor como ocorre essa (re)construgao do 

conhecimento, serao expostos alguns dos cases, entre os quais, mais se sentiu 

dificuldade em realizar . 

1) Auxilio funeral: o auxflio funeral e um beneffcio pago a familia do servidor da 

ativa que vier a falecer. E pago em primeira instancia ao conjuge do mesmo, ou na 

falta deste, a pessoa que comprovar as despesas com o funeral do servidor. A 

importancia do pagamento corresponde a um mes de remuneragao a que o servidor 

teria direito no mes de seu falecimento, sem descontos. Por se tratar de algo pago a 

uma pessoa que nao pertence ao 6rgao (requerente), e necessaria que o mesmo 

seja cadastrado no sistema para que possa receber o valor na data do pagamento 

estipulada. 

Para que se possa perceber a diferenga entre os procedimentos adotados 

como SIP eo META4, relata-se brevemente a seguir, os principais passes utilizados 

para a implantagao do mesmo. E importante ressaltar tambem, que esse tipo de 

pagamento eo que mais as pessoas do setor apresentam dificuldade em fazer, pois 

muitas tern um certo receio em executa-lo, propondo-se para isso a "troca de 

servigo". Um funcionario que nao sabe ou nao gosta de fazer, pede para que outre 

faga em troca de alguma outra atividade. 

SIP: o pagamento do auxflio funeral no SIP era feito somente em folha 

complementar, com uma data de manutengao diferente do pagamento normal, e 

com o credito sempre na metade do mes seguinte. lniciava-se o procedimento 

conferindo os dados do servidor e complementando-os caso necessaria. Em seguida 

escolhia-se um dos locais de pagamento ativo do funcionario (se fosse professor o 

local deveria ser o do padrao e nao das aulas extraordinarias), e o c6digo referente 

ao tipo de pagamento, preenchendo-se tambem dados como o c6digo de ausencia 

do sistema e a data de falecimento. Na sequencia implantavam-se os valores a 

serem pages e cadastrava-se o credor com dados como RG e CPF, alem da forma 

de pagamento do beneffcio, que era sempre feito como ordem de pagamento no 

Banco do Brasil. No mesmo dia, podia-se pedir a emissao de um relat6rio e conferir 



34 

se os dados implantados estavam corretos. Caso tivesse alguma alterac;ao a ser 

feita entrava-se novamente no sistema e faziam-se as devidas correc;oes. 

META4: por ser este urn tipo de manutenc;ao que muitos dos funcionarios ja nao 

gostavam de fazer, com a implantac;ao do novo sistema isso os inibiu ainda mais 

devido aos inumeros procedimentos a serem adotados. lnicialmente ao receber urn 

processo de auxilio funeral, ou mesmo apenas a certidao de 6bito do servidor, deve

se alterar seu hist6rico funcional, colocando a data do falecimento e o numero do 

6bito (procedimento que anteriormente era feito por outro setor), e que ainda e feito 

no SIP. Em seguida, ja no META4, deve-se cancelar o pagamento do mes, 

preenchendo uma tela com dados como numero da certidao de 6bito, livro, fls, e 

data do falecimento. 

Antes de se implantar o pagamento, e precise enviar a Secretaria de 

Administrac;ao os dados do falecido e do credor para que se erie urn numero de 

matrfcula que possibilitara o pagamento do beneffcio. E necessaria aguardar o 

retorno da mesma para se dar continuidade no processo. Ap6s o recebimento do 

numero de matrfcula, entra-se novamente no META4 para proceder ao pagamento. 

lnicialmente, preenche-se a tela de pensao alimentfcia com dados do servidor, e 

datas como a do falecimento e do pagamento, conforme criterios repassados pela 

Secretaria de Administrac;ao. Na sequencia, cadastram-se o beneficiario com o 

numero da matrfcula, os dados do credor e os dados bancarios (o pagamento 

tambem e feito como ordem de pagamento no Banco do Brasil). Porem neste caso, 

o META4 nao permite mais que se fac;a em folha complementar. 

0 pagamento e efetuado para 0 mes da manutenc;ao, com credito no ultimo 

dia util do mes. Por fim, preenche-se uma tela com c6digos relatives ao tipo de 

auxflio e se salva tudo o que foi feito. Se houver algum erro ou faltar alguma 

informac;ao o sistema nao conclui o processo, ate que o mesmo seja solucionado. 0 

META4, nao emite relat6rio da manutenc;ao, entretanto permite que se efetue o 

calculo do que sera pago assim que se terminar de implantar 0 pagamento, 

possibilitando a correc;ao, quando necessaria, o mais breve possfvel (dentro do 

prazo de manutenc;ao da folha). 

Percebe-se assim, a diferenc;a que houve nos procedimentos adotados tanto 

na implantac;ao do pagamento como nos c6digos utilizados. Porem, o que deixa 

grande parte dos funcionarios insatisfeitos com a utilizac;ao desse sistema, e urn 

maior numero de passes adotados e o tempo a ser efetuada tal implantac;ao. Mesmo 
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com a tela em uso, se houver uma demora no procedimento, por questao de 

seguranc;a, o sistema e desativado, e o que foi feito ate o presente momenta, se nao 

foi salvo, e perdido, tendo que ser efetuado novamente. Ja no SIP, a tela podia ficar 

aberta por prazo indeterminado que nada era perdido. Desde que nao fosse 

fechado, podia-se continuar de onde parou. Entretanto, com o novo sistema, as 

chances de erro sao menores, devido ao fato do mesmo acusar a exist€mcia de 

irregularidades, se foro caso. 

0 primeiro caso de um auxflio funeral feito no META4 foi efetuado por uma 

funcionaria que buscou a informac;ao e tentou efetuar a manutenc;ao com o auxilio 

da Secretaria de Administrac;ao, enfim, fez de todo o possivel para implanta-lo e 

entender como funciona. Entao as telas foram impressas e manualmente foram 

feitas algumas observac;oes importantes do que e como deveriam ser feitos tais 

procedimentos, principalmente na questao de datas para que se evitasse algum tipo 

de erro grave. 

Entretanto, essa manutenc;ao, por nao ser algo corriqueiro, acabava por se 

tornar de dificil entendimento, pois mesmo com o manual em maos, algumas coisas 

acabavam sendo esquecidas. Entao, um funcionario acaba perguntando para o 

outro como se faz tal tela, por que esta dando errado, e assim por diante. A cada 

informac;ao, cada um foi fazendo novas anotac;oes em seu proprio manual. Ate hoje, 

ap6s um ano em contato com o novo sistema, todos os funcionarios que implantam 

auxilio funeral ainda se utilizam do manual para poder faze-lo. 

Quando surge algum erro, detectado geralmente no calculo da folha, e nao 

se consegue descobrir sozinho o que aconteceu, pergunta-se aos demais se 

alguem sabe auxilia-lo e quase sempre, juntos acabam descobrindo o motivo. Em 

ultimo caso, quando ninguem consegue descobrir, entra-se em contato com a 

Secretaria de Administrac;ao para que a mesma possa auxiliar nessa verificac;ao. 

Novamente e ai que nao acontece o repasse de informac;oes. Ela fica restrita 

geralmente, ao pessoal da sala que detectou o erro, e somente se alguem da outra 

sala for perguntar e que se informa o procedimento correto. Muitas vezes isso 

ocorre tambem, por falta de tempo, pela correria e esquecimento de passar a 

informac;ao adiante. 

0 tempo de se efetuar o pagamento desse beneficia acaba sendo maior com 

o sistema novo devido a um maior numero de procedimentos adotados. Entretanto, 
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aos poucos, esse tempo esta sendo reduzido em relagao ao gasto no infcio do 

trabalho com o META4. 

Situa~io de aprendizagem: no caso relatado, o principal fator de aprendizagem 

nao e focado na resolugao dos calculos de cada situagao. Por exemplo: OS calculos 

efetuados para o auxflio funeral continuam sendo os mesmos, pais respeitam a 

instrugao normativa estabelecida pela Secretaria de Administragao. No entanto, o 

procedimento de como fazer o pagamento e que mudou de um sistema para o outro. 

Agora, exige-se o preenchimento de mais telas, com mais detalhes. Esse e 

um tipo de pagamento que exige muita atengao e cuidado na hora de sua 

implantagao, pais como e efetuado para uma terceira pessoa, nao servidora do 

estado, qualquer erro de cadastro pode impossibilitar o recebimento do auxflio para 

o beneficiario. 

Ate a presente data, ao se fazer um pagamento desse tipo, os funcionarios 

ainda consultam uns aos outros, para sanar suas duvidas, mesmo com o manual em 

maos. 

Essa foi e continua sendo uma situagao de aprendizagem bem complexa, na 

qual ainda se leva um bom tempo para se fazer o pagamento devido a 

minuciosidade das informag6es necessarias. Entretanto, os funcionarios que o 

fazem com mais frequencia, ja conseguiram diminuir o tempo gasto para a 

implantagao do mesmo. No infcio, a demora era tanta, que muitas vezes o sistema 

chegava a "cair" e era necessaria reinicia-lo e recomegar todo o trabalho, pais se 

perdia o que foi feito, ja que o META4 s6 salva o auxflio funeral depois de 

preenchidas todas as telas. 

Cabe esclarecer, que apesar da maior dificuldade devido aos grandes 

detalhes, ate o momenta nao foi registrado nenhum erro no pagamento. 0 que 

aconteceu, no entanto, por meio de informag6es fornecidas pela Secretaria de 

Administragao, e que muitos funcionarios estavam esquecendo de alterar o hist6rico 

funcional dos falecidos, sendo que o mesmo ainda deve ser feito no SIP para os 

servidores do Quadro Proprio do Poder Executive, antes de iniciar o trabalho com o 

META4 de retirada da folha e o pagamento do beneffcio. Um detalhe, e que tal 

passo, consta no manual fornecido, mas algumas pessoas acabam passando por 

essa etapa sem efetua-la. 
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Outras reclamagoes que se teve, par volta de 03 (tres) nesse ana, foram dos 

pr6prios beneficiaries que nao localizaram o pagamento no banco. Entretanto, se 

constatou com a ajuda da Agencia do Servidor e Agencia do Governo, que o 

pagamento foi efetuado corretamente em nome do beneficiario, e detectou-se que, 

ou a agencia nao conseguiu localizar par algum motive, ou o cn§dito ficou no banco 

par 60 dias e foi retornado aos cofres publicos. 

Percebe-se assim, que devido aos detalhes do procedimento, as funcionarios 

que o executam acabam prestando mais atengao ao proceder com a implantagao do 

pagamento, evitando erros decorrentes de falha humana. Tambem, outra hip6tese a 

ser registrada, e pelo fato de nao serem todos os funcionarios que o executam, e 

dessa maneira, tal procedimento acaba sendo feito par um grupo restrito de pessoas 

que possuem uma maior interagao entre si, permitindo uma troca de informagoes 

mais clara e menos dispersa, evitando assim, a divergencia de informagoes. 

2) Abono de Permanencia: corresponde ao valor da contribuigao previdenciaria 

mensal do servidor, e e concedido ao servidor que o requerer, desde que atenda aos 

quesitos exigidos pela Emenda Constitucional. Essa e uma das manutengoes que os 

funcionarios mais gostam de fazer par ser um processo de facil analise, pais o 

periodo a ser pago ja vern especificado pelo setor de Concessao de Beneficios. 

SIP: nesse sistema era feito par meio da implantagao do c6digo 02W na folha de 

pagamento. Atende sempre a data estabelecida pelo setor de Concessao de 

Beneficios, sendo geralmente, a data do protocolado. Quando havia de ser fazer o 

pagamento de meses anteriores, efetuavam-se os calculos manualmente e em 

seguida implantava-se tal valor na folha de pagamento sob o c6digo 22W. 

Para finalizar, fazia-se uma anotagao do que foi implantado como forma de 

registro da manutengao. Podia-se colocar o RG do servidor no teste (respeitando o 

cronograma), e verificar no dia seguinte se a manutengao estava correta. Caso fosse 

detectado algum erro, poderia ser corrigido e conferido novamente, porem sempre 

no dia seguinte. 

META4: no novo sistema deve-se implantar o c6digo do abono (1227) na tela 

"Valores Periodo de RH", com a data de inicio do mesmo, e fazer a anotagao como 

forma de registro ao final. Se houver um pagamento retroativo a fazer e necessaria 

que se revise a folha dos meses em questao, em seguida se calcule no sistema mes 

a mes para verificar se o mesmo esta pagando corretamente. Entretanto, se o 
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pagamento dos atrasados for anterior a data de migragao do sistema, deve-se fazer 

manualmente, calculando os valores a pagar e implantando-os no "valores de 

incidencia". Em seguida, faz-se o calculo da folha domes e verifica se esta correto. 

Com tais apontamentos, fica clara que no SIP o procedimento era muito mais 

rapido de ser feito. Ja no META4, o tempo que se usa e maior, tendo em vista a 

demora do mesmo para calcular os registros mes a mes. Porem, se alga for 

implantado erroneamente o calculo nao ira registrar tal beneficia, devendo o 

funcionario voltar as etapas e verificar qual foi o erro. lsso possibilita que se evitem 

erros na folha de pagamento, ja que se pode conferir na hora o que esta sendo feito. 

Porem o que ocorre, e que muitas vezes, na falta de tempo, grande parte dos 

funcionarios nao fazem o calculo da folha e deixam para conferir apenas ap6s o 

fechamento. Se detectado algum erro, a Secretaria de Administragao procura 

resolver no dia da conferencia, e se necessaria, reprocessar a folha, desde que o 

mesmo seja decorrente de falha no sistema. Quando o erro e humano, geralmente 

acaba-se deixando para corrigi-lo no mes subseqOente, sendo que se houvesse uma 

corregao anterior ao fechamento da folha, o numero de erros par falha humana seria 

quase zero. 

Outro fator que interfere, e que ja gerou alguns erros, e a questao das datas 

na hora da implantagao do mesmo. lsso porque, o sistema le a data de pagamento 

como 27 de cada mes. Se tal beneficia for implantado com data posterior, o sistema 

nao ira processar, pais nao reconhece tal data para pagamento. Tambem, urn outro 

fator que acaba gerando erros, e que a implantagao do abono e feita em uma tela 

especffica para que o sistema pague automaticamente todo mes, e a do pagamento 

do atrasado e feito em outra, pais sera pago apenas uma vez. Porem, par mais que 

ocorra algum erro em virtude disso, se o funcionario solicitar o calculo da folha ap6s 

a implantagao podera detectar o erro e corrigir na mesma hora. 

No SIP nao existia manual para a implantagao do abono, devido a facilidade 

do mesmo e o Iongo perlodo em que os funcionarios trabalharam com a manutengao 

do pagamento par esse sistema. No META4, como ocorre nos demais casas, a 

Secretaria de Administragao enviou urn manual com os c6digos do beneficia no qual 

consta os principais passos de uma forma bern objetiva. 

Entretanto, quando se lida com urn sistema novo, sente-se uma certa 

dificuldade em alguns aspectos. Os questionamentos mais comuns foram: quando 
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devo revisar? Onde implanto? Com a data do protocolo? E o calculo, como deve ser 

feito? 

No infcio da utilizagao do sistema e durante um born tempo, havia uma 

grande dificuldade da maioria dos funcionarios em diferenciar a revisao da folha e o 

calculo de pagamento, e como se fazer cada um deles. Muitas vezes pulava-se 

alguma etapa, e isso gerava alguns erros de pagamento. 

Um outro aspecto, e que no infcio da utilizagao do novo sistema, a revisao de 

pagamento dos perfodos anteriores (atrasados) deveria ser feita mes a mes, o que 

levava um tempo muito grande a ser executado, ainda mais que algumas vezes o 

sistema era interrompido automaticamente por questao de seguranga. Ap6s 

efetuada inumeras vezes a sugestao a Secretaria da Administragao para que se 

pudesse fazer a revisao por perfodo, conseguiu-se esse ano, com que os 

programadores inclufssem essa opgao na revisao, o que facilitou e agilizou bastante 

o trabalho. 

Assim, pode-se relatar que apenas em meio as tarefas diarias e com as 

situagoes que ocorrem, e que aos poucos, os funcionarios estao aprendendo a 

trabalhar com o novo sistema e entender como o mesmo efetua o pagamento. 

Situa~io de aprendizagem: a principal dificuldade que se teve foi de entender 

como o sistema funciona para fazer o pagamento dos atrasados, principalmente do 

perfodo anterior a migragao do sistema. Essa foi umas das manutengoes que mais 

geraram erros, em virtude de tal dificuldade e tambem por muitas vezes nao ser feito 

0 calculo anteriormente ao fechamento da folha. 

Entretanto, os erros podem ser resolvidos para o mes seguinte sem maiores 

problemas. Geralmente, ocorria por nao ter sido feita a revisao de algum perfodo. 

Ainda esse ano, ocorreram alguns erros decorrentes de falha no sistema, que foram 

encaminhados a Secretaria de Administragao e solucionados para a mesma folha 

em questao sem prejufzos financeiros ao servidor. 

Para a implantagao do abono de permanencia o setor recebeu um manual 

com os c6digos e um breve resumo dos passos. Porem ainda ficaram algumas 

duvidas, o que fez com que tambem se criasse uma especie de manual, pelos 

pr6prios funcionarios do setor, com os passos do procedimento e o mesmo foi 

distribufdo para os demais integrantes da sala. 
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Cabe ressaltar, porem, que geralmente essa confecgao e troca de materiais 

se restringe a apenas urn lado da sala, nao havendo muita troca de informagoes 

entre as duas partes. 

Tambem, todo mes, urn funcionario sempre acaba perguntando para o outro 

alga em relagao a manutengao, para a confirmagao de datas, codigo, enfim, muitas 

pessoas nao anotam alguns detalhes importantes ou preferem confirmar com os 

demais colegas. 

Quando alguem confere a manutengao que fez e detecta algum erro, tambem 

ocorre essa troca, geralmente se pergunta aos demais, e na maioria dos casas, 

alguem sabe como proceder, pais ja enfrentou tal situagao. 

3) Adicional Noturno - Vigia: antes da migragao do sistema, a vantagem era paga 

somente aos funcionarios contratados pelo regime CL T, que prestavam servigos no 

perfodo compreendido entre 22h e 5h da manha. Os NRE's informavam 

mensalmente o numero total de horas noturnas trabalhadas. Essas horas eram 

implantadas mensalmente no SIP, na rotina de "boletim de freqOencia", respeitando 

sempre os prazos para a digitagao. Com a implantagao da carga horaria, o proprio 

sistema calcula o valor correto a ser pago sob o codigo 077. Apenas quando se 

pagava algum atrasado era que o mesmo deveria ser discriminado em especie, 

colocando-se o codigo 277. Cabe ressaltar tambem, que como nos demais casas, 

pode-se colocar o RG no teste e conferir no dia seguinte se o sistema esta 

calculando corretamente. Entretanto, costuma-se fazer isso nos ultimos dias de 

fechamento da folha, pais a cada dia o sistema processa uma vantagem diferente. 

E importante esclarecer, que, ainda existem funcionarios CL T no estado, e a 

maioria dos vigias pertencem a esse vinculo. Portanto, esse tipo de manutengao 

ainda continua sendo realizada no SIP. 

Cabe ressaltar, que a partir de 29/06/2007, muitos funcionarios CLT passaram 

no concurso para o Quadro Proprio do Poder Executive, e tornaram-se servidores do 

estado. Portanto, seus pagamentos foram migrados para o META4. Sao poucos os 

casas de vigias efetivos, a maioria ainda continua sendo CL T. 

Entretanto, no infcio nao se sabia o que fazer com esses casas, pais nao se 

tinha autorizagao para pagar no META4. A informagao repassada e que somente os 

funcionarios CLT poderiam trabalhar como vigias. Foi entao que surgiram os 

questionamentos, pais eles continuavam fazendo o mesmo trabalho, apenas 
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mudaram seu vinculo empregatfcio. Ap6s algum tempo foi autorizada a implantavao 

de vigias no META4 apenas para os servidores que trabalhavam em escolas 

agrfcolas. Mas os questionamentos continuaram. Alguns meses depois, foi 

autorizada verbalmente pela chefia, a implantavao de vigia no META4 para todos 

que faziam jus a tal vantagem. Foi entao que nao se sabia como proceder. Havia 

muita divergencia de informav6es. Alguns funcionarios estavam pagando pela carga 

horaria de 240h, como era feito no SIP. Entretanto, foi dito que no META4, s6 

poderia ser implantado o valor maximo de 21 Oh mensa is. Entao, alguns servidores 

acabaram recebendo mais que os outros. 

Tambem, no infcio, muitos funcionarios implantavam mensalmente a carga 

horaria no "Valor de lncidencia", e algum tempo depois, em conversas com outros 

funcionarios, viu-se que se podia implantar apenas uma vez no "Perfodo de RH", e 

nos demais meses apenas acompanhar se o sistema estava pagando corretamente, 

nao sendo necessaria digitar novamente. 

Quando ha um pagamento de atrasado no META4, e necessaria seguir o 

mesmo procedimento dos demais casas de pagamento atrasado, implantando-se 

com o c6digo de atrasado nos "Valores de lncidencia", se o perfodo for anterior ao 

da migravao, ou entao revisando as folhas dos meses em questao, se o perfodo for 

posterior. Neste ultimo caso, e necessaria que a vantagem seja implantada 

anteriormente no "Perfodo de RH" com a data correta, para que o sistema consiga 

fazer a revisao. 

Ap6s a implantavao, pode-se fazer o calculo, seja do mes ou de meses 

anteriores, para verificar se o pagamento esta saindo corretamente. 

Situa~io de aprendizagem: no SIP nao havia um manual com os passos dos 

procedimentos, mas um manual que foi elaborado por uma funcionaria do setor que 

foi distribufdo aos NRE's. Nesse manual consta quem sao os servidores que fazem 

jus a essa vantagem, a base de calculo, o c6digo e a base legal. 

No META4, tambem nao ha um manual explicative para implantavao de tal 

vantagem, tudo e feito mediante troca de informav6es entre os funcionarios. Como ja 

relatado, no infcio, cada funcionario fazia da maneira que acreditava ser a mais 

correta, e com a troca de informav6es criou-se um padrao para a implantavao e 

carga horaria dos mesmos. 
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A aprendizagem esta ocorrendo conforme a demanda do servic;o, a medida 

que um funcionario precisa fazer tal implantac;ao, conversa e questiona com os 

demais para fazer da maneira correta. 

Entretanto, com o novo sistema, nao e necessaria se fazer mais nada nos 

meses seguintes, pais o META4 efetua esse pagamento automaticamente. Apenas 

se for para retirar tal vantagem, deve-se voltar a tela de implantac;ao e colocar a data 

fim, conforme solicitac;ao do NRE. 

4) Ressarcimento de faltas: o ressarcimento de faltas e efetuado somente com o 

protocolado do interessado em que conste um offcio da direc;ao da escola ou do 

NRE assumindo o erro na solicitac;ao ou digitac;ao das faltas. 

Procedimento para o ressarcimento no padrao no SIP: 

1) verificar no sistema SAE, na tela "HOB" se a devida falta a ser restitufda esta 

realmente lanc;ada (descrita). 

2) Fazer a inclusao no SIP do valor a que se refere a falta a ser ressarcida na tela 

"manutenc;ao de pagamento", no c6digo BAA com o valor discriminado em R$. 

3) Quando a folha de pagamento ja esta processada, imprimir o pagamento do mes, 

encaminhar o devido protocolado a Secretaria de Estado da Administrac;ao para 

a exclusao no RHC (Hist6rico Funcional do Servidor). 

4) Retornando o protocolado, consultar novamente no SAE, tela "HOT", com o RG 

do requerente, com linha funcional a qual pertence o padrao em questao e o mes 

que ocorreu a falta, fazendo a exclusao da mesma. 

Obs: a devoluc;ao de faltas referente as aulas extraordinarias (SC02) e realizada 

conforme os itens 1 e 2 acima, somente sendo o c6digo OOA. Nao e necessaria 

realizar os passes que seguem nos itens 3 e 4 pais as faltas referente as aulas 

extraordinarias nao constam no hist6rico funcional do servidor e par isso nao 

interferem nas promoc;oes e demais beneffcios vinculados ao hist6rico funcional. 

Procedimento para o ressarcimento no padrao no META4: 

1) Acessar a tela com as faltas pelos seguintes passes: "Gestae de Pessoas/ 

Perfodo de RH/ Gestae de Ocorrencia na FreqOencia/ Ocorrencia do Perfodo de 

RH/ gerenciar incidencias". Verificar se a falta a ser restitufda esta realmente 

lanc;ada no sistema sob o c6digo 65. 
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2) Tornar a falta "sem efeito" e fazer urn comentario/observac;ao no campo 

apropriado registrando o numero do protocolado e em seguida salvar as 

alterac;oes. 

3) Fazer a retroatividade do calculo para verificar se o sistema esta ressarcindo 

corretamente. 

4) Acessar o SAE, tela "HOT", colocar o RG e o mes de referencia e retirar o 

numero total de faltas conforme protocolo. 

5) Conferir no Dossie (uma especie de Hist6rico funcional do META4) se realmente 

as faltas foram apagadas. 

Obs: para as faltas referente as aulas extraordinarias existem dois procedimentos: 

1) sea falta for anterior a Maio/08: tirar do SAE, tela "HOT" e devolver no META4 

sob o c6digo 6040 com valor negativo, na tela de "Valores de lncidencia". Efetuar 

0 calculo do mes para conferir. 

2) A partir do mes de Maio/08: acessar as seguintes telas: "Gestao de Pessoas/ 

Perfodo de RH/ Carga horaria nas escolas/ Faltas Aula". Localizar a falta e torna

la "sem efeito". Em seguida salvar. Tambem e necessario retirar da tela "HOT". 

Situa~io de aprendizagem: como apontado na descric;ao anterior, no SIP, o 

procedimento utilizado para ressarcimento de faltas era bern mais simples de se 

fazer. No META4 existem mais passos a se seguir e uma grande dificuldade em 

executa-los tendo em vista que desde o infcio do mesmo ja foram criados pelos 

pr6prios funcionarios mais de urn manual, pois sempre se descobria uma coisa nova 

a se fazer, ou mudavam-se alguns procedimentos. Tambem, no SIP, as aulas 

extraordinarias eram mais simples de se fazer, pois exigia menos passos para 

executa-la. Entretanto, no META4, existem 2 situac;oes diferentes a serem feitas, 

conforme a data da falta. lsso porque, a partir de maio foi inclufdo uma outra tela em 

que consta as faltas pela carga horaria. E importante ressaltar aqui, que as 

faltas/aulas do padrao sao registradas em dias, e das aulas extraordinarias em 

horas, por isso essa mudanc;a de procedimento. 

Devido a diversidade de informac;oes esse e urn procedimento que exige 

muita atenc;ao e tambem troca de informac;ao entre os funcionarios, pois sempre ha 

algo novo nos procedimentos, na tentativa de adaptar o sistema ao quadro da 

Secretaria. lsso ocorre, pois e a unica Secretaria que tern professores, e por isso OS 

procedimentos adotados sao diferentes. Entao, conforme as situac;oes vao surgindo, 
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a Secretaria de Administragao procura adaptar o sistema para que a manutengao 

possa ser feita da maneira mais apropriada. 

Ainda surgem muitas duvidas. Os funcionarios estao sempre conversando e 

trocando ideias a respeito da manutengao. 

Muitas vezes, ja surgiram erros, como par exemplo, ter sido realizado todos 

os passos, mas quando a folha processou nao registrou tal informagao. Quando 

ocorrem situagoes assim, entra-se em cantata com a Secretaria de Administragao 

para que o erro seja detectado. Uma vez foi descoberto que na verdade, estava 

sendo feito urn procedimento de forma errada, que foi mudado, mas nem todos os 

funcionarios foram avisados. 

Outro ponto a ser registrado, e que como o procedimento para o 

ressarcimento de faltas das aulas extraordinarias foi alterado, a Secretaria de 

Administragao solicitou a liberagao do acesso aos funcionarios do setor, entretanto 

ainda nao se consegue acessar as telas necessarias. Apenas uma funcionaria, que 

ja trabalhou no Nucleo Regional, possui a liberagao para tal manutengao. Quando se 

precisa fazer esse tipo de ressarcimento, e necessaria utilizar a chave dessa 

pessoa. 

4.2 Analise da situagao 

0 caso descrito aponta o processo de aprendizagem frente a mudanga do 

sistema utilizado para a manutengao da folha de pagamento. 

Com a mudanga de urn sistema para o outro, as habilidades exigidas 

anteriormente ja nao sao mais suficientes, portanto, esse novo processo exige o 

desenvolvimento e aquisigao de novas habilidades. 

Nao havendo urn processo de preparo dos funcionarios para se trabalhar com 

o novo sistema, ou seja, como o mesmo deveria ser realizado, foi preciso que os 

mesmos buscassem alternativas para conseguir realizar as atividades pertinentes ao 

setor, como mostra o esquema a seguir. 
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Figura 1 0: 0 processo de implantagao do novo sistema 
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Assim, percebe-se que e importante a existemcia de mudan<;as que 

acompanhem as transforma<;oes, melhorando processes, diminuindo erros, 

reduzindo custos, entre outros fatores que possam interessar a organiza<;ao. 

Entretanto, esse e um processo complexo, que exige o estabelecimento de 

metas e transparencia no que se pretende realizar. A partir disto, e de fundamental 

importancia que se busque o envolvimento de todos e a continuidade do processo 

por meio do gerenciamento dos aspectos humanos e dos sistemas de informa<;oes. 

lsso porque, a mudan<;a de um sistema atinge varias esferas dentro do campo de 

trabalho, como mudan<;as comportamentais, de estrutura do setor, tecnol6gica e 

principalmente de conhecimento. 

0 que se nota e que nao houve uma prepara<;ao estruturada para a mudan<;a 

de sistema. Os funcionarios apenas foram informados dessa nova situa<;ao e nao 

foram preparados para lidar com isso, nem foram esclarecidos os motives e de que 

forma isso seria feito. Assim, o esquema a seguir demonstra como ocorre o ciclo de 

aprendizagem em meio a esta situa<;ao. 

Figura 11: 0 ciclo de aprendizagem 

Teste das implica<;oes 
dos conceitos em novas 

situa<;oes 

Experiencia concreta 

Forma<;ao de conceitos 
abstratos e 

generaliza<;oes 

Fonte: adaptado de Kolb, (1997). 

Observa<;oes e 
reflexoes 

Percebe-se que nao ha um circuito complete de aprendizagem conforme 

propoe Kolb (1997). Ocorre, inicialmente, um circuito simples de aprendizagem, 
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pois apos a observagao reflexiva parte-se para a experimentagao ativa, nao havendo 

nesse processo a conceituagao abstrata do objeto de conhecimento. 

Tal situagao faz com que os funcionarios aprendam a lidar com o "efeito se 

vire", podendo gerar inumeras reagoes como o otimismo e entusiasmo, ou, em 

contrapartida, a ansiedade, o receio, a resistencia, o medo de lidar com o novo. 

Apesar de o novo sistema buscar a redugao de erros decorrentes do 

pagamento, o mesmo ainda nao esta totalmente preparado para dar suporte a todas 

as atividades realizadas pelo setor. Nao ha como os funcionarios se negarem a 

utilizar o novo sistema, pois os dados foram todos migrados, ficando os mesmos 

impossibilitados de fazer a manutengao pelo sistema anterior. 

Assim, os riscos que se corre com tal implantagao da maneira como foi feita, 

e de gerar erros na folha de pagamento por desconhecimento dos funcionarios de 

como proceder a algumas situagoes, podendo prejudicar o salario dos servidores 

pertencentes ao orgao. E isto aconteceu muitas vezes. Porem ate a presente data, 

nao ocorreu nenhuma situagao mais grave, pois erros mais complexes puderam ser 

detectados anteriormente e solucionados antes do processamento da folha. 

Os demais erros, quando nao se trata de valores grandes, e que nao sao 

detectados a tempo, geralmente sao solucionados no mes seguinte. Existem alguns 

casas de falha no proprio sistema em que os erros somente sao detectados e 

solucionados mediante reclamagao/solicitagao dos proprios servidores. 

Assim, cabe ressaltar que tal procedimento possui seus pros e contras. 

Permite que haja uma maior seguranga nos procedimentos adotados em relagao a 
protegao do proprio sistema como em relagao aos valores pagos/recolhidos. 

Tambem busca uma integragao entre os sistemas, ou seja, a automatizagao do 

processo, permitindo que o sistema faga muitas coisas que antes eram realizadas 

manualmente. 

Cabe ressaltar, entretanto, que as partes envolvidas possuem papeis 

especificos em relagao ao processo, como mostra o quadro a seguir. 
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Quadro 3: Atribuic;oes de cada urn dos envolvidos 

PRODUTO uso DESEMPENHO 

USUARIO 1 3 2 

MANUTEN<;AO 2 2 3 

FABRICANTE 3 1 2 

Fonte: adaptado de Seleme, (2007). 

Percebe-se dessa maneira, que cada grupo apresenta uma atribuic;ao 

diferente, ou seja, uma especificidade/especialidade em relac;ao as etapas do 

processo, seja ela voltada para o produto, o uso ou o desempenho. 

Apesar de cada t6pico apresentar urn peso diferente para cada urn dos 

envolvidos, e importante, para que haja a interac;ao, a troca de informac;oes entre os 

mesmos para a efetivac;ao de urn processo eficaz. Entretanto, o que ocorre muitas 

vezes e que a comunicac;ao institucional nao e explicita e nem divulgada a todos, 

tornando-se fragmentada, como aponta o esquema a seguir. 

Figura 12: Esquema de comunicac;ao 

Criadores do 
software 

6rgao 
ad mini stra do r 

Manuten~ao Usuatios 



49 

0 esquema ilustra a centralizagao das informagoes para o 6rgao 

administrador. Nao ha uma comunicagao direta entre os criadores e os usuaries, 

como tambem os mesmos nao tern acesso direto ao pessoal da manutengao do 

sistema. Todos os casos ou situagoes divergentes ou que geram erros, sao 

repassadas para a administragao, e quando a mesma considera conveniente solicita 

para que a manutengao altere algum dado do sistema. Ocorre tambem que os 

usuaries nao tern o retorno do motivo pelo qual houve tal erro, apenas e informado 

que o sistema ja esta regularizado. 

Assim, percebe-se que a implantagao de urn novo sistema produz mudangas 

no fluxo de trabalho e nos processes de produgao. No caso em questao, o que 

ocorre e que em determinadas epocas, o volume de trabalho e muito grande, como 

ocorreu justamente na epoca de transigao do sistema. Entretanto, a previsao, e que 

o volume de servigo venha a diminuir, situagao esta que a chefia ja esta verificando, 

e trazendo novas atribuigoes ao setor. 

4.2.1 Como fazer diferente diante da realidade do servigo publico? 

Com os apontamentos apresentados, e importante esclarecer que o foco do 

que se pesquisa nao e o sistema em si, mas, o processo de aprendizagem voltado 

para a utilizagao do novo sistema. 

Assim, percebe-se que, de uma maneira geral, nao houve urn prepare 

suficiente para a aceitagao e capacitagao de trabalho. Cabe ressaltar que a rotina no 

setor continua praticamente a mesma. 0 que mais mudou foram os procedimentos 

de operacionalizagao do sistema. 

Em meio a essas informagoes, cabe propor algumas alternativas que 

poderiam ter sido estudadas e analisadas para uma possfvel aplicagao no processo 

de implantagao de urn novo sistema. 

lnicialmente, e importante esclarecer o grau de ruptura ocorrido com essa 

nova situagao. lsso porque, os funcionarios acostumaram a trabalhar com o sistema 

antigo por cerca de quase 20 anos, ou seja, o grau de distanciamento entre os ciclos 

foi muito grande. 

A questao da comunicagao entre todos os envolvidos e como ocorreu a 

implementagao do processo e outro ponto a ser argumentado. Registra-se aqui, que 
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nao foi uma situac;ao ocorrida de forma integrada. A implantac;ao do sistema ocorreu 

de fora para dentro, ou seja, os usuarios finais, nao tiveram participac;ao alguma 

nesse processo de escolha e decisao. Esse e urn dos motivos que geram uma certa 

resistencia, pais alem de nao haver o envolvimento dos funcionarios que fazem a 

manutenc;ao, nao houve uma comunicac;ao clara a respeito do assunto. Nao ocorreu 

a troca, e sim apenas o repasse de informac;oes basicas. 

E importante esclarecer, que em nenhum momenta, qualquer funcionario se 

negou a trabalhar com o novo sistema, haja vista a impossibilidade dessa 

alternativa. Entretanto, muitos se sentiram desmotivados inicialmente, e outros foram 

se desmotivando ao ter urn cantata maior com o mesmo e nao saber como proceder. 

Na verdade, o que se percebe, alem da dificuldade em lidar com o novo, e a 

inseguranc;a que isso causa no indivfduo, par nao ter sido preparado e nem ter 

participado de todo o processo. Em contrapartida, a medida que iam desenvolvendo 

novas alternativas e aprendendo a trabalhar com o sistema, grande parte desses 

funcionarios acabaram se motivando a pesquisar mais sabre o mesmo e ensinar aos 

demais. 

Tambem, o papel da lideranc;a e outro ponto a ser considerado. lsso porque a 

mesma tern o poder de interferir no processo de trabalho de seus funcionarios e 

buscar pela qualificac;ao dos mesmos. Porem, isso nao se fez presente de uma 

forma significativa. Como o 6rgao e subordinado a urn outro que o administra, o que 

ocorre e que se deve aceitar as decisoes tomadas e executar o que e solicitado. 

Entao, entra mais uma vez em questao o "efeito se vire". A situac;ao esta presente, o 

funcionario precisa lidar com ela de qualquer maneira, o que gera a busca e 

construc;ao pelo conhecimento par parte dos mesmos. 

Par urn lado, apesar de apresentar inumeras desvantagens tao visfveis para 

os funcionarios, deve-se reconhecer que tal situac;ao pode auxiliar no 

desenvolvimento de novas habilidades e competencias, beneficiando assim, o 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Tambem, permite a troca de informac;ao, a 

discussao entre o grupo e uma maior aproximac;ao entre as pessoas. Entretanto, 

isso nao ocorre com todos. Em alguns casas, nao ha a divulgac;ao de novas 

descobertas, nem a troca de informac;ao, situac;ao essa que poderia ser vista pela 

lideranc;a e ser utilizada como urn ponto a ser trabalhado conforme as situac;oes 

forem ocorrendo. 



Para ilustrar as necessidades e falhas do processo, o quadro a seguir 

aponta os principais elementos do processo de mudanga, comparando-os com a 

necessidade da organizagao e o que realmente foi realizado. 

Quadro 4: Elementos do processo de mudanga 
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Entretanto, registra-se tambem que nao houve total ausencia ou 

despreocupac;;ao dos superiores envolvidos no processo em relac;;ao ao prepare dos 

funcionarios e disseminac;;ao das informac;;oes. lsso porque, houve a distribuic;;ao de 

alguns manuais de vantagens e algumas orientac;;6es, porem nao ocorreu uma 

discussao, um treinamento, um prepare maier antes da utilizac;;ao oficial do mesmo. 

0 que ocorreu foi que os funcionarios foram avisados que a partir de tal data os 

pagamentos seriam migrados para o novo sistema e que os mesmos teriam que dar 

conta de efetua-los. 

Tambem, apesar dessas falhas, e importante esclarecer que o 6rgao que 

administra sempre soluciona as duvidas surgidas e busca resolver os problemas 

decorrentes de falha no sistema o quanto antes. 

Dessa maneira, percebe-se que tais pontes poderiam ter sido melhor 

trabalhados para facilitar o servic;;o e incentivar os funcionarios na utilizac;;ao do novo 

sistema. 

A implantac;;ao de projetos pilotos poderia ser uma alternativa. Entretanto a 

mesma se torna complicada de ser executada, pois, devido ao grande numero de 

servidores nao ha como fragmentar o pagamento dos mesmos em pequenos 

grupos. Cabe esclarecer que a migrac;;ao do pagamento dos funcionarios 

administrativos foi feita um ano antes do pagamento dos professores, com o intuito 

de preparar os funcionarios para o trabalho como novo sistema. 

Entretanto, pode-se fazer uma capacitac;;ao voltada para o novo sistema, 

contemplando todo o processo, como explicitar aos funcionarios os pontes positives 

e negatives do mesmo, os objetivos da mudanc;;a, a discussao sobre o assunto. 

Assim, os funcionarios podem se sentir mais presentes e atuantes no processo, 

favorecendo a motivac;;ao dos mesmos. 

Ap6s esse prepare, sugere-se que se inicie o processo de qualificac;;ao para a 

utilizac;;ao do sistema, com simulag6es de situac;;oes, explicac;;oes das diferenc;;as 

entre os sistemas e a maneira que o novo realiza os procedimentos de calculo e 

leitura de c6digos. 

Outre ponte e a temporalidade dos ciclos. A demora em se mudar de sistema 

gera uma enorme defasagem no processo de trabalho em relac;;ao as evoluc;;6es 

tecnol6gicas. Para que o impacto nao seja tao grande, sugere-se que existam 

intervalos menores de tempo entre essas mudanc;;as, permitindo que a adaptac;;ao e 

aceitac;;ao seja mais facil e ocorra de forma mais tranquila, transparente e integrada. 



Em meio ao relata e importante esclarecer, que, independente de se tratar 

de um 6rgao publico ou privado, as mudangas sao necessarias e podem ser 

beneficas a organizagao desde que bem planejadas e estruturadas. 
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Remetendo no foco do estudo, cabe ressaltar que as novas situagoes 

permitem que o indivfduo desenvolva novas habilidades, construa novas 

conhecimentos, enfim, desenvolva novas formas de aprendizado. Assim, a 

aprendizagem se torna um fator propulsor de construgao de novas ideias, 

desenvolvimento da estrutura cognitiva, permitindo a criagao de um ambiente 

voltado para a realidade, as exigencias e transformagoes sociais, polfticas e 

economicas. 
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Capitulo V- CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

5.1 Conclusoes 

Em meio a tantas transformag6es que vem ocorrendo, observa-se que grande 

parte das organizagoes esta buscando compreender a organizagao do trabalho 

decorrente desse processo de mudangas. Entende-se que ha a necessidade de 

ag6es efetivas no gerenciamento de recursos. 

Entretanto, muitas vezes, como no caso estudado, as organizagoes 

premovem mudangas por interesses pr6prios e nao preparam os funcionarios para 

lidar com as inovag6es. 

Assim, no que tange a questao do prepare dos funcionarios quando da 

proposigao de uma nova tarefa ou da aplicabilidade de uma nova ferramenta de 

trabalho, tal como a implantagao de um novo sistema, questiona-se a falta de uma 

estrutura que viabilize esse empreendimento. 

Ressente-se da falta de um treinamento direcionado aos usuaries finais que 

irao operacionalizar o novo sistema. Caracteriza-se, assim, a necessidade da 

efetivagao de um programa voltado para o prepare dos funcionarios em lidar com o 

novo trabalho, possibilitando acesso a todas as etapas da implantagao do projeto, 

reduzindo insegurangas, duvidas e erros decorrentes da utilizagao do novo sistema. 

Entende-se que para ocorrer o sucesso de qualquer que seja o processo, 

sistema ou metoda de trabalho, ha que se gerenciar o repasse e a troca de 

informag6es. A comunicagao deve ser dinamica e precisa, atingindo, dessa forma, a 

todos os envolvidos. Deve proporcionar um canal de interagao entre seus membres 

facilitando o acesso conhecimento e preporcionando a troca de experiencias e novas 

descobertas. 

', Conclui-se, entao, que o ambiente organizacional ao incorporar novas 

praticas em seu cotidiano, mais precisamente a implantagao de um novo sistema, 

deve promover o envolvimento de todos os funcionarios que fazem parte do 

precesso, permitindo assim, que os mesmos se sintam motivados a trabalhar com o 

novo. 

Cabe ressaltar que o modo como o sistema foi implantado no caso estudado, 

por um lado, gerou inseguranga, medo do novo, conflitos, despreparo, 

desinformagao, erros; mas por outre lado, permitiu que os funcionarios buscassem o 
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conhecimento e construfssem sua aprendizagem conforme suas expenencias, 

descobertas e troca de informag6es. Como nao houve outra possibilidade a nao ser 

aprender como trabalhar com o novo sistema, os funcionarios, independente de 

suas vontades, tiveram que buscar os conhecimentos necessaries para a realizagao 

do trabalho. 

Para suprir as necessidades que surgiam no decorrer do trabalho, os 

funcionarios foram desenvolvendo diferentes formas de aprendizagem como a 

socializagao e a combinagao do conhecimento, par exemplo. E importante ressaltar 

tambem que houve urn processo de observagao e experiencia direta dos novas 

procedimentos adotados. Com base nas teorias estudadas, cabe ressaltar que para 

ocorrer a aprendizagem necessaria houve a adaptagao do sujeito com o objeto em 

questao, promovendo a equilibragao de novas estruturas mentais. Alem disso, a 

influencia do meio e das experiencias dos demais tambem foi de grande importancia 

para a construgao do conhecimento real. 

Entretanto, e importante esclarecer, que, mesmo se tratando de urn processo 

coletivo, cada indivfduo possui urn ritmo proprio de desenvolvimento e 

amadurecimento, ou seja, mesmo se utilizando dos mesmos procedimentos, existem 

diferentes nfveis de aprendizagem conforme as peculiaridades de cada urn e as 

significagoes que os mesmos fazem dos novas conhecimentos. 

Assim, principalmente em se tratando do servigo publico, e possfvel que essa 

situagao acontega novamente em outros setores ou 6rgaos. E importante, a partir do 

que ja foi vivenciado, repensar a forma de implantagao utilizada, analisando seus 

pr6s e contras. A partir dessa analise, e possfvel se criar urn programa de 

treinamento especffico que desenvolva as principais habilidades exigidas, e, ao 

mesmo tempo, seja urn processo transparente que permita tambem a participagao 

dos usuaries finais, aumentando-se as chances dos mesmos se sentirem mais 

motivados a trabalharem com urn novo sistema. 

5.2 Recomendagoes para estudos futures 

Tendo em vista a maneira pela qual ocorreu a implantagao e as diversas 

formas de aprendizado que os funcionarios buscaram para atender as exigencias 
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necessarias, e importante analisar os dados e as situac;oes ocorridas e verificar a 

melhor alternativa que perm ita dar seqUencia ao processo ja iniciado. 

Sob essa perspectiva, acredita-se que nesse dado momento, devido ao 

tempo ja ocorrido e a busca de alternativas de aprendizado por parte dos 

funcionarios, o treinamento enquanto uma opc;ao de se aprender a 

operacionalizac;ao do sistema, ja nao e mais viavel e tao satisfat6rio como se tivesse 

ocorrido no infcio do processo. lsso porque, os funcionarios ja desenvolveram novas 

maneiras de trabalhar com o sistema e que proporcionam os resultados esperados. 

Perante esta situac;ao, e importante, que a partir de tudo o que ja foi 

aprendido e desenvolvido, exista uma sistematizac;ao dessa pratica, tornando-a 

formalmente aplicavel e melhor organizada, seja por meio da documentac;ao, da 

comunicac;ao mais eficaz ou do incentive e apoio da lideranc;a, proporcionando a 

colaborac;ao e o registro de todos os saberes descobertos e aplicados ate entao. 

Assim, propoe-se para estudos futuros, o aprofundamento do caso estudado, 

podendo-se sugerir propostas de implantac;ao para um novo sistema como tambem 

o acompanhamento de uma proposta sistematizada, comparando os pros e contras 

de cada um dos casos, demonstrando qual a melhor maneira, em um grupo 

especffico, de se adotar novos sistemas e se exigir o desenvolvimento de novas 

habilidades. 
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