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RESUMO 

 

 O presente trabalho faz uma análise do uso de Estudo de Caso para Ensino e suas regras 

gerais, como uma ferramenta pedagógica utilizada em disciplinas ou cursos que tenham como 

foco a Administração Pública, assim como para utilização em debates de casos em grupos de 

trabalho organizacionais para a tomada de decisões. Apresenta a criação de um caso e suas 

notas pedagógicas. Tal Caso, criado pela autora do presente trabalho, aborda sobre como um 

gestor da área de Recursos Humanos de uma Instituição Federal de Ensino Superior trata da 

gestão de seus processos de trabalho e como se relaciona com os funcionários, de acordo com 

o seu estilo de liderança. 

 Palavras-chave: Administração Pública; Gestão de Pessoas no Serviço Público; Estilos 

de Liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the use of Case Study Teaching and its general rules, such as a 

pedagogical tool used in courses or courses that focus on the Government, as well as for use in 

cases of debates in organizational working groups to decision making. Presents the creation of 

a case and its pedagogical notes. This event, created by the author of this work, addresses on as 

an area manager of Human Resources of a Federal Institution of Higher Education deals with 

the management of their work processes and how it relates to employees, according to your 

style leadership. 

Keywords: Public Administration; People Management in the Public Service; 

Leadership Styles. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA 

A complexidade de estudar, discutir e chegar a conclusões sobre as mais adequadas 

formas de aliar a teoria à prática, e criar soluções potenciais para problemas na Administração 

Pública, levou pesquisadores a utilizar casos que investiguem a organização, por meio de 

informações que dizem respeito a alguma questão específica da administração.  

O Estudo de Caso para Ensino caracterizou-se assim, num recurso pedagógico para a 

construção de um produto, com base em técnicas científicas, no processo ensino-aprendizagem. 

Dentre os estudos de caso pesquisados por esta autora, observou-se a falta de um que possibilite 

a discussão e investigação das técnicas mais adequadas ao tratamento de situações específicas, 

que abordem de maneira sistemática, a problemática das formas de liderança dentro de 

instituições de ensino superior da Administração Pública. 

Face à constatação dessa lacuna, uma pergunta desencadeou o trabalho aqui 

apresentado: como utilizar adequadamente o Estudo de Caso para Ensino de forma a subsidiar 

discussões em aula ou discussões organizacionais, no que tange ao estilo de liderança de um 

gestor em um departamento de recursos humanos de uma instituição de ensino superior da 

Administração Pública?   

 

1.2 OBJETIVO 

Com base no problema levantado, busca-se no presente trabalho discorrer sobre 

aspectos referentes à utilização do estudo de caso para ensino, contribuindo com a confecção 

de um caso. 

O caso aqui apresentado, se propõe a possibilitar a aprendizagem por meio da análise e 

discussão de resolução de problemas e tomada de decisões, referentes aos temas que dizem 

respeito à gestão na Administração Pública, especificamente quanto ao estilo de liderança do 

gestor e as consequências surgidas na gestão dos seus profissionais e dos seus processos de 

trabalho.  
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Ellet (2008) define que a essência, ou, a principal tendência em todos os tipos de estudo 

de caso, é que eles tentam esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo 

qual foram tomadas, como foram implementadas e quais os resultados obtidos. 

  

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Como mencionado, o presente estudo apresenta a utilização do estudo de caso para 

ensino como ferramenta pedagógica, e apresenta um caso que se propõe contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades para a tomada de decisões de alunos ou profissionais, no 

âmbito da Administração Pública. 

  

1.4 CONTEXTO 

O Estudo de Caso para Ensino presente nesse trabalho retrata alguns aspectos da gestão 

da área de Recursos Humanos no âmbito de uma Instituição Federal de Ensino Superior, no 

Estado do Rio de Janeiro. O fato apresentado ocorreu no ano de 2012. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Analisar a gestão das pessoas e dos processos de trabalho nas instituições públicas 

requer cuidado dos gestores e de estudiosos do tema, e os casos ocorridos servem de subsídio 

para que sejam utilizados como exemplos de situações para debates e tomadas de decisões. 

Segundo Graham (2010) há uma rarefação no número de casos disponíveis para ensino 

sobre políticas públicas e gestão pública no Brasil, assim sendo, o presente estudo de caso para 

ensino vai complementar o corpo de literatura existente, propondo-se a se tornar uma 

ferramenta relevante para ser utilizada em processos de ensino-aprendizagem ou em debates 

organizacionais. 

Sua utilização poderá proporcionar redução de riscos na tomada de decisões, admitindo-

se que o exercício de análise desse caso sirva para agregar elementos de uma realidade 

vivenciada por alguém ou por uma instituição, levando a uma segurança de decisão desejada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 HISTÓRICO E CONTEXTO ATUAL  

Segundo Roesch e Fernandes (2007) os casos para ensino surgiram há mais de 100 anos 

nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. 

Roberts (2004) informa que no final dos anos 30, o acervo de casos para ensino já era 

utilizado por cerca de 80 universidades dos EUA. 

Existe um acervo significativo de casos para ensino na língua inglesa, produzidos nos 

EUA, na Europa e Ásia, disponibilizados em diversos sites. E no Brasil, alguns sites 

disponibilizam casos para ensino na língua portuguesa, listados alguns exemplos no apêndice 

ao final do presente trabalho. 

No Brasil, segundo Roesch e Fernandes (2007), parece haver um ressurgimento, ainda 

que incipiente, em utilizar e construir casos para ensino, especialmente na COPPEAD, EA-

UFRGS, FEAUSP, MACKENZIE-SP, ESPM, PUC-MINAS, PUC-RIO, FGV e ENAP.  

Na Fundação Getulio Vargas (FGV), criou-se a GVcasos, Revista Brasileira de Casos 

de Ensino em Administração, que é uma revista eletrônica da Fundação Getulio Vargas/Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo, lançada por meio de parceria entre a RAE – 

Revista de Administração de Empresas e o CEDEA – Centro de Desenvolvimento do Ensino e 

da Aprendizagem. 

A Gvcasos tem como missão fomentar a produção e o uso de casos para ensino em 

Administração, contribuindo para a disseminação do uso de casos como metodologia de ensino 

e aprendizagem em cursos de graduação, pós-graduação, especialização e educação continuada. 

A periodicidade da Gvcasos é semestral, com publicação nos meses de abril e outubro, 

conforme disponibilizado em seu site. 

Outra Escola que incentiva o uso dessa ferramenta pedagógica, por meio do apoio ao 

desenvolvimento de Casos para Ensino e da disponibilização de Casos em seu site, é a Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), que tem como sua vocação ser uma instituição de 

ensino aplicado, utilizando-se de referenciais teóricos para a análise e compreensão de 

vivências ocorridas no setor público, por profissionais que tenham que fazer escolhas e tomar 

decisões. 
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A ENAP vem desenvolvendo um projeto de metodologias inovadoras de ensino-

aprendizagem, com foco em ações de fomento à pesquisa para produção de casos e simulações. 

O projeto visa também a capacitação para a elaboração e o uso de Estudo de Caso para Ensino, 

como também a disseminação desses instrumentos, por meio de uma parceria com a Escola 

Canadense do Serviço Público (CSPS), a Universidade de Queen do Canadá, e o Instituto de 

Administração Pública do Canadá (IPAC), conforme disponibilizado em seu site. 

Nos congressos da área de administração de empresas, como o Encontro da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisas em Administração (Enanpad), frequentemente tem sido 

incluído espaço para publicações de casos, a exemplo das edições de 2008 e 2010. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO ESTUDO DE CASO PARA ENSINO 

Roesch e Fernandes (2007) ressaltam que uma das vantagens na utilização de estudos 

de caso para ensino é a possibilidade de aprendizagem sobre resolução de problemas e tomada 

de decisões sem os riscos. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que hoje o Estudo de Caso para Ensino é um dos produtos 

finais possíveis nos Mestrados Profissionais, conforme Roesch e Fernandes (2007), porque 

possibilita o resgate da experiência profissional, relatando situações reais com uma construção 

baseada em pesquisas efetuadas nas organizações, dando foco em habilidades analíticas e de 

planejamento, segundo uma lógica racional. 

De acordo com Cesar (2005), muito se fala sobre o a utilização do Estudo de Caso para 

Ensino, e os casos construídos com fins didáticos não podem fugir ao rigor metodológico, tanto 

em relação à coleta de dados, quanto ao escopo teórico que dá sustentação ao caso. 

Para a compreensão do que é um Estudo de Caso para Ensino, os especialistas dizem 

que dentro da concepção pedagógica do método, ele deve envolver situações de realidade, junto 

com fatos, opiniões e preconceitos existentes. Definem Erskine et al (1981, p. 10): 

“[...] um caso é a descrição de uma situação administrativa recente, 

comumente envolvendo uma decisão ou problema. Ele normalmente é escrito 

sob o ponto de vista daquele que está envolvido com a decisão, e permite aos 

estudantes acompanhar os passos de quem tomou a decisão e analisar o 
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processo, decidindo se o analisaria sob enfoques diferentes ou se enveredaria 

por outros caminhos no processo de tomada de decisão.”  

 Muitas vezes, segundo Graham (2010), no processo de ensino-aprendizagem rompe-se 

o rigor metodológico, utilizando-se da inclusão de opiniões, que não fazem parte de um método 

científico, a não ser que sejam o próprio objeto de estudo, porque permite a aproximação do 

aluno à realidade, obrigando-o a separar os dados das informações irrelevantes, que estão 

normalmente presentes nos ambientes profissionais. 

Silva e Benegas (2010) afirmam que no âmbito geral, o estudo do caso para ensino pode 

e deve ser considerado sempre que se levanta uma questão do tipo “como” e “por que”. 

Habitualmente, o pesquisador, neste caso, tem pouco controle sobre os eventos, e seu foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum momento da vida real. 

Graham (2010) se refere a outra questão relevante: o caso para ensino deve propiciar o 

estabelecimento de conexão entre a experiência do profissional e a teoria que embasa a 

resolução do caso. O autor diz que pode ser utilizado como exemplo de conceitos dentro de 

uma disciplina ou grade curricular no estudo da administração. Esclarece que a teoria deve estar 

por trás do desenvolvimento do caso, embora na sua utilização não haja a preocupação de 

construção de conhecimento científico.  

Cesar (2005) afirma que o relacionamento entre a teoria e a prática, proporcionado por 

meio da análise de um caso, assemelha-se à etapa de interpretação dos dados no Método do 

Estudo de Caso, onde a busca de compreensão de um fenômeno se dá pela análise da aderência 

das evidências do caso à teoria inicialmente proposta. 

Silva e Benegas (2010) consideram que um caso é uma história que descreve um evento 

vivido na realidade contemporânea por uma organização, ou se baseia em fenômenos nela 

estabelecidos, compondo fatos, dados e informações que podem entrelaçar todas as disciplinas. 

O objetivo final do autor é mostrar estes dados e o que eles ocasionaram, ou levaram a 

organização a conseguir, no decurso de um tempo em evidência. 

Conforme Mello (2011), o texto de um caso para ensino não é um artigo científico. O 

caso pode ser até subproduto de um projeto de pesquisa, mas seu texto final não segue o formato 

de um artigo científico. Comumente autores-pesquisadores produzem artigos científicos para 

relatar seus resultados de pesquisa desenvolvidos pela estratégia de estudo de caso, e os 
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submetem como se fossem casos para ensino. Portanto, o texto de um caso não tem 

fundamentação, metodologia, análise de dados e conclusões. 

Um caso adequado para se estudar, segundo Silva e Benegas (2010), é uma mistura de 

técnica e arte. A técnica está no equacionamento da questão a ser discutida no âmbito ou na 

vivência de determinada disciplina acadêmica, seja ela qualquer uma das voltadas à área 

organizacional. A arte está na seleção e exposição das circunstâncias que afetaram a decisão 

sobre a questão retratada. 

Avrichir (2013) esclarece que o texto deve trazer informações suficientes para embasar 

uma boa discussão. Para que o caso propicie uma análise de certa complexidade, ele deve 

apresentar informações, quantitativas ou qualitativas, que requeiram certo trabalho para 

entender e dominar. Deve trazer dados que não tornem a decisão óbvia e a discussão não pode 

ser superficial. Complementa que as informações devem permitir argumentar em uma direção 

ou em outra. 

Silva e Benegas (2010) afirmam que o método do estudo de caso é uma abordagem 

qualitativa, sendo normalmente utilizado para coleta de dados para pesquisa qualitativa em 

administração, apesar das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que não tenha 

objetividade e rigor suficientes para se configurar enquanto um método de investigação 

científica.  

Os preconceitos existentes em relação ao método do estudo de caso, conforme Silva e 

Benegas (2010) destacam, são observados em afirmativas como: os dados podem ser facilmente 

distorcidos pelo pesquisador; os estudos de caso não fornecem base para generalizações 

científicas; estudos de caso demoram muito e acabam gerando inclusão de documentos e 

relatórios que não permitem objetividade para análise dos dados. Porém, para Yin (2001), estas 

questões podem estar presentes em outros métodos de investigação científica, caso o 

pesquisador não possua treino ou as habilidades necessárias para realizar estudos de natureza 

científica e, assim, tais questões não são inerentes apenas ao método do estudo de caso. 

Na utilização do estudo de caso, Graham (2010) destaca que a atenção não está centrada 

no professor, mas sim no aluno. O professor é o facilitador, compartilhando o controle do 

processo de aprendizagem com a turma, porém não abre mão desse controle. E o dever do aluno 

é de aceitar as responsabilidades por sua própria aprendizagem. 
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Lemos (2011), faz uma definição sobre a adequada utilização do estudo de caso, 

afirmando que, a melhor avaliação de um professor no método do caso acontece quando ele 

consegue dos alunos um aprendizado completo, sem falar uma palavra durante a aula - da 

mesma forma que um maestro não pega um instrumento da orquestra para tocar. 

 Como o caso pode apresentar situação vivida, Graham (2010) observa que ao 

contextualizar a situação, pode-se incluir dados subjetivos relacionados à visão que as pessoas 

envolvidas têm da mesma. Pode-se utilizar casos “criados” baseados em situações verossímeis, 

modificando-se os nomes dos personagens e da instituição, preservando-se assim a imagem dos 

envolvidos, ou, utilizar casos reais citando-se as fontes e obtendo-se autorização dos envolvidos 

para a divulgação ou utilização em processo de ensino. 

 Conforme Cesar (2005), as dimensões do Estudo de Caso para Ensino são três: 1. 

Dimensão conceitual - à medida que permite o manejo de conceitos e teorias; 2. Dimensão 

informativa - à medida que contém contexto e situação-problema narrados; e 3. Dimensão 

analítica - à medida que permite análise e interpretação dos alunos. 

Segundo Graham (2010) os tipos de estudos de caso e suas características são cinco, 

conforme figura 1 a seguir: 
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Tipologia para os Estudos de Caso 

 

 

 

 

Figura 1 – Fonte: GRAHAM, Andrew. Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público. 

ENAP, Brasília, DF, 2010, p. 26. 

Gragg (1994) afirma que, por mais misterioso ou evasivo que seja o processo na 

utilização do caso, ainda assim, ele pode ser aprendido, devido a importância do 

compartilhamento de experiências, da auto-observação e da reflexão, e que a recompensa seria 

a colaboração intelectual entre os participantes, a sinergia e a crescente atenção de todos. 

Conforme Graham (2010), o estudo de caso para ensino pode ser utilizado em diversas 

situações. É utilizado por pesquisadores, alunos e profissionais, conforme figura 2 que se segue: 
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Quem utiliza estudo de caso e por quê: 

 

Figura 2 – Fonte: GRAHAM, Andrew. Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor 

público. ENAP, Brasília, DF, 2010, p. 27. 

 

Roesch e Fernandes (2007) enumeram dez características relevantes para que um Estudo 

de Caso para Ensino seja elaborado corretamente: 

 Contém uma ou mais questões gerenciais a serem confrontadas e selecionadas por 

meio de debates; 

 Trata de tópicos relevantes para a área; 

 Proporciona uma viagem de descoberta que permite separar sintomas de problemas 

mais fundamentais; 

 Levanta controvérsias, proporcionando diferentes interpretações, decisões e planos de 

ação; 

 Contém contrastes e comparações;                                                                       
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 Permite aos participantes generalizar lições e conceitos subjacentes no caso para 

outras situações; 

 Contém dados apropriados (nem de mais, nem de menos) para tratar dos problemas: 

descrição do processo, da organização e dos dados; 

 Tem um toque pessoal: incluem a fala dos participantes e a descrição de processos 

organizacionais formais e informais; 

 É bem estruturado e bem relatado; 

 São curtos (no máximo oito a dez páginas de texto e até cinco páginas de anexo). 

Quanto às responsabilidades, Gragg (1994) afirma que elas são diversas, e que 

envolvem dois níveis: o professor e o aluno. Cabe ao professor a busca ou confecção de casos 

a serem trabalhados, como a preparação das chamadas notas pedagógicas ou notas de ensino, 

definindo-se os objetivos, as perguntas que darão direcionamento na condução da turma e 

conceitos teóricos que darão suporte ao caso. Deve-se ressaltar que o professor precisa ter certa 

a medida de quanto direcionar ou não as discussões, por ser essa escolha pedagógica crítica, em 

função do alcance dos objetivos de ensino. Já, ao aluno, cabe a responsabilidade pelo debate e 

construção de decisões referentes ao caso.  

Gragg (1994) alerta que é preciso avaliar qual plasticidade deve ser dada para a tomada 

de decisão em ambientes complexos e mutáveis da administração, a fim de se chegar a 

diferentes resoluções plausíveis, considerando as diferenças de problemas; processos de tomada 

de decisões; ambiências; crenças e valores pessoais; cultura organizacional; atitudes frente às 

situações, relacionando-se aos conceitos a serem trabalhados. 

Segundo Roesch e Fernandes (2007), para se escrever e utilizar um Estudo de Caso para 

Ensino, deve-se atentar para algumas questões: 

 Objetivos educacionais – embora não seja redigido como um trabalho acadêmico 

convencional, o caso para ensino não é apenas uma história. É construído tendo em 

vista objetivos educacionais, e possibilita familiarizar o aluno com as organizações e 

seu ambiente, com os problemas gerenciais e organizacionais; 
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 Redação – a narrativa tem de ser lógica e clara, uma vez que o leitor precisa entender 

o contexto e antecedentes da organização e dos personagens, assim como necessita 

apreciar fatos e depoimentos sobre a situação ou problema gerencial do caso; 

 Consentimento dos envolvidos – recomenda-se obter a liberação do caso. Muito 

cuidado é necessário para disfarçar a fonte, mesmo quando as situações não são 

identificadas no texto; 

 Seleção dos dados – a construção de casos para ensino difere daquela de outros 

trabalhos acadêmicos. O desafio do redator é selecionar aspectos de uma situação 

problemática e estruturar o seu texto para contemplar certos objetivos educacionais, 

que, no entanto, não são revelados no corpo do caso; 

 Imparcialidade do escritor – ele seleciona fatos e depoimentos dos envolvidos, e 

apresenta de forma neutra, por meio de uma narrativa impessoal; 

 Descrição sem análise teórica – a construção de casos requer desaprender o relato 

argumentativo próprio da redação científica, nem se deve interpretar os 

acontecimentos com base na literatura acadêmica. É também chamado de texto 

opinativo; 

 Estilo de texto – o texto deve ser capaz de cativar o leitor e animar a discussão do 

caso. Vale-se de um discurso sutil, mais ao estilo de um conto; 

 Criatividade – um caso deve ser apresentado de forma realista e de modo a despertar 

e a manter o interesse na leitura e na discussão. A narrativa deve ser de fácil leitura, 

muitas vezes conduzida na voz dos personagens. Busca realçar conflitos, no que se 

refere a alternativas para a definição ou solução de problemas; 

 Nota de ensino ou nota pedagógica – o caso é acompanhado de nota de ensino ou 

pedagógica, em documento separado, dirigidas ao professor ou orientador do grupo 

de discussão, contendo os seguintes elementos: resumo do caso; fontes de dados; 

objetivos de aprendizagem; sugestões para análise do caso; questões para a discussão; 

referências teóricas para fundamentar a discussão e bibliografia. 
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Roesch e Fernandes (2007) fornecem um roteiro para escrever um caso: cria-se a sinopse 

da história; desenvolve-se a cronologia da história (a sequência de eventos); define-se o corte 

da história; seleciona-se as informações; escolhe-se os personagens; define-se o foco narrativo; 

imagina-se ou adapta-se cenas e diálogos. Alertam que não se deve levar a utilização do Estudo 

de Caso para Ensino como o único recurso pedagógico, deixando de lado outras possibilidades 

igualmente importantes.  

 

2.3 APLICAÇÕES DO ESTUDO DE CASO PARA ENSINO EM DISCIPLINAS E 

DISCUSSÕES ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Conforme Graham (2010) a riqueza da vida organizacional pública não está em suas 

bases de dados, mas sim nas pessoas, suas histórias e na forma como elas enfrentaram 

problemas, com maior ou menor êxito. O mesmo se aplica à riqueza do estudo das políticas 

públicas e da gestão pública. 

As decisões organizacionais envolvem a interação de pessoas, cada uma com seus 

objetivos, limitações e histórias. E, descrever esse fenômeno, é antecipar o estudo de uma 

realidade que o aluno poderá vivenciar nas inúmeras experiências que terá à frente. É essa 

antecipação da realidade da vida organizacional que torna útil a utilização do estudo de caso no 

preparo dos futuros gestores, complementam (SILVA e BENEGAS, 2010).  

Muito tempo e educação acadêmica do nível mais elevado são dedicados à formulação 

de políticas públicas, contudo, menos tempo e atenção são dedicados ao entendimento de como 

elas são implementadas, e à absorção desse entendimento por parte dos responsáveis por esse 

processo ou pelo ajuste de políticas existentes. No entanto, a definição e a consecução de 

objetivos de políticas públicas representam o cerne da atividade pública. O estudo de caso pode 

ser criado para chamar atenção para questões altamente contenciosas, e tirar proveito de 

experiências com implementação de políticas públicas, afirma (GRAHAM, 2010). 

Silva e Benegas (2010) afirmam que, em se tratando de influência, temos que conviver 

com equipes de trabalho em um mundo altamente competitivo e com diversas especializações, 

hoje, vitais para o desenvolvimento e êxito dos serviços e produtos. Por não termos como fixar 

fórmulas, o que fazer quando das divergências a serem evidenciadas na tomada de decisão, 
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onde nem sempre a ideal significaria ser a melhor, e, nem sempre, a que se adapta ao momento, 

pode ser decidida? Aplicar um estudo de caso para discutir esse contexto pode ser extremamente 

eficaz. 

Atualmente, há uma grande necessidade de que as instituições públicas transmitam suas 

experiências, de natureza proveitosa ou não, à geração de novos líderes que estão surgindo, para 

o compartilhamento de Know-how daqueles mais experientes para aqueles menos experientes, 

ou se fazer divulgar por meio do ensino, aquilo que foi vivenciado pelos gestores públicos. Os 

estudos de caso fornecem um formato para comunicar experiências, que combinam o know-

how à teoria acadêmica, por meio de uma técnica pedagógica. E os estudos de caso para ensino 

podem demonstrar a aplicabilidade da teoria da Administração Pública, por meio da derivação 

de lições aprendidas, conforme (GRAHAM, 2010). 

É verdadeiro o fato de que o método pedagógico de estudo de caso não é uma panaceia 

e nem um transmissor eficiente do conhecimento, contudo considera-se que esse método de 

ensino é útil às habilidades filosóficas da atual exigência do mercado profissional, afirmam 

Silva e Benegas (2010). No mundo, os casos devem ser tratados com independência: é preciso 

que enfoquem os desafios e problemas das organizações de forma geral, expondo os pontos 

positivos e negativos do processo onde se enquadra esta organização, dizem os autores. 

Na visão de Graham (2010), o setor público está em grande transformação e os governos 

e organizações tentam encontrar métodos inovadores para resolver seus problemas. Também 

estão aprendendo com seus pares em outros países, e observar e discutir como outros abordaram 

questões que repercutem no âmbito de suas próprias experiências, é um exercício bastante 

valioso. 

Tanto no ensino quanto para entender questões públicas multifacetadas, a complexidade 

se aproxima mais da realidade de uma situação com a utilização do Estudo de Caso para Ensino 

do que apenas descrições lineares ou unidimensionais de questões de políticas públicas e do 

serviço público. O estudo de caso obriga a enfrentar ou lidar com as ambiguidades de uma 

situação e, geralmente, é no processo de esclarecimento que a melhor aprendizagem ocorre, 

conforme (GRAHAM, 2010). 

Porém, um estudo de caso é mais indicado para aumentar a compreensão de um 

fenômeno do que para delimitá-lo; é mais idiossincrático do que pervasivo; e apesar de ser 
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usado na construção de teorias, pode não ser o melhor método para isto, alertam (DENZIN e 

LINCOLN, 2001). 

O ensino deve prover o administrador das técnicas essenciais para os conhecimentos 

acadêmicos, e, para exercitá-los nas práticas de liderança; de trabalho em grupo; de decisão 

diante de situação não convencional ou até mesmo nova, o estudo de caso tem se mostrado 

eficaz, observam (SILVA e BENEGAS, 2010). 

Graham (2010) cita que estudos de caso são histórias, que por sua própria natureza, 

usam informações seletivas – fictícias ou factuais – para a consecução de determinados fins de 

aprendizagem. Podem ser fictícios, “ficcionalizados” (quando se transforma casos reais, 

modificando-se os nomes dos envolvidos e da organização, para se preservar a imagem), ou 

factuais. 

Segundo Graham (2010, p. 25 – 27): 

“O estudo de caso consiste na triangulação de pessoas, eventos e 

circunstâncias [...]. Para os estudantes de administração pública, o uso de 

casos representa a oportunidade de aplicar teoria à prática, aprimorar 

habilidades analíticas, trabalhar em equipe e comunicar soluções potenciais 

para problemas do setor público. Os pesquisadores acreditam que os casos 

permitem a investigação e organização de informações relacionadas a uma 

questão específica da administração pública ou a um problema referente a 

políticas públicas, unindo dados empíricos a fatores contextuais que afetam a 

relevância e o impacto das informações. Já para os profissionais, um estudo 

de caso permite a transferência de conhecimentos dentro de uma organização 

ou entre instituições do setor público. […] Um estudo de caso documenta a 

experiência de uma organização na superação de desafios específicos, de 

maneira que profissionais possam ver os fatos e o contexto associado às 

práticas, e como funcionaram.”  

Embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial como ponto de partida para 

utilização do método, alguns estudos organizacionais enquadram-se em situações em que o 

pesquisador se vê frente a frente com problemas a serem compreendidos, e para os quais estudos 

experimentais não podem ser aplicados; ou em situações nas quais estudos de natureza 

predominantemente quantitativa não dão conta dos fenômenos sociais complexos que estejam 

envolvidos nas mesmas, alertam (SILVA e BENEGAS, 2010). 
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3. O ESTUDO DE CASO PARA ENSINO  

Deixa a vida me levar: o ônus da liderança laissez-faire no serviço público em 

detrimento da liderança contingencial. 

3.1 NARRATIVA DO CASO 

3.1.1 Cenário 

Cabo Frio, Rio de Janeiro, ano de 2012, Departamento de Recursos Humanos da 

Universidade Federal da Região dos Lagos (UFERELA), com a seguinte estrutura 

organizacional, onde destacam-se em azul as áreas citadas no presente estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig 1: Estrutura organizacional do Departamento de Recursos Humanos da UFERELA. 

 

3.1.2 Concurso Público: a busca pelo profissional experiente 

 Rita acabou de se candidatar ao concurso para a Universidade Federal da Região dos 

Lagos (UFERELA), e passou em primeiro lugar na única vaga para o cargo de pedagogo. 

O concurso fora realizado especificamente para encontrar um profissional experiente na 

área de Treinamento e Desenvolvimento (T e D), para atuar na unidade de Recursos Humanos. 
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O objetivo do Departamento de Recursos Humanos era de se estruturar melhor, por este já estar 

há algum tempo, sofrendo pressão da alta administração da Universidade. Era necessário 

realizar o desenvolvimento dos servidores, com um Plano de Capacitação que atendesse às 

demandas de toda a Universidade, função a qual Rita exercera por mais de vinte anos na sua 

vida profissional.    

         

3.1.3 O paradigma do Setor de Treinamento e Desenvolvimento (T e D) 

 Ao ser apresentada ao trabalho que era desenvolvido no Setor de T e D, Rita questionou 

o porquê de somente haver o agenciamento de cursos externos, ao invés de se cumprir um Plano 

de Capacitação para a Universidade, que deveria ser desenvolvido pelo Setor. Além disso, ela 

percebeu que dois servidores de sua área tabulavam avaliações de desempenho, atribuição que 

deveria ser desenvolvida pelo Setor de Avaliação de Desempenho na Divisão de Cargos e 

Carreiras, conforme estrutura organizacional do Departamento, acima apresentada. 

 Além desses dois assistentes administrativos, o setor era chefiado por Beatriz, psicóloga 

que entrou para o serviço público no ano anterior, e não possuía experiência na área de T e D.  

 Rita se ofereceu então, para desenvolver com a equipe uma Técnica de Levantamento 

de Necessidades de Treinamento, e a partir daí, elaborarem um Plano de Capacitação para a 

Universidade, visto sua inexistência. Na verdade, a Associação representante dos servidores e 

a própria Reitoria da Universidade, já vinham cobrando a construção do Plano de Capacitação 

havia mais de cinco anos, porém nada tinha sido feito para atender essa demanda. 

 Apesar da predisposição de Rita, Beatriz negou qualquer tipo de iniciativa da nova 

servidora, por uma ocasião dizendo até a seguinte frase: “Não venha nos arrumar trabalho, 

novinha, quem não está satisfeito pede exoneração”. Disse à Rita que ficasse na dela, 

incumbindo-a apenas de tarefas burocráticas que poderiam ser executadas por um servidor no 

cargo de nível médio de Assistente Administrativo. 
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3.1.4 O reconhecimento da competência de Rita e instauração de conflitos no seu Setor 

 Ainda que a experiência de Rita não estivesse sendo aproveitada adequadamente, com 

o passar do tempo, a unidade de RH, e, principalmente o gestor da área, foi reconhecendo sua 

competência em virtude de sua forma de trabalhar e de sua presença constante no Setor. Isso 

acabou conquistando a confiança do Diretor de RH, Marcos, que solicitava apenas a ela, as 

atividades mais complexas do Setor. 

 Marcos, apelidado de Marquinhos, possuía o cargo de direção havia bastante tempo, 

porém, nunca se interessou em desenvolver suas competências como gestor, e jamais participou 

de capacitações referentes à gestão de pessoas. Com temperamento tranquilo e amigável, seu 

estilo de liderança era bem laissez-faire, ou seja, tudo acontecia conforme cada servidor decidia, 

não havia cobrança nem controle dos processos de trabalho, nem do pessoal, o que favorecia 

um clima de trabalho ameno até demais. 

Muitos funcionários sentiam tanta liberdade que não cumpriam o expediente, ou 

permaneciam poucas horas no trabalho, não respeitavam a gestão de Marquinhos, nem se 

preocupavam em desenvolver quaisquer ações que diziam respeito aos seus Setores de atuação, 

fato que ocorria com todo o efetivo do Setor de T e D. 

 Rita não concordava com essa postura, porém, como era habitual no Setor, e por ela ser 

nova na Instituição, se calava ao ver a atitude de sua chefe e dos outros colegas, e cumpria as 

40 horas semanais previstas para seu cargo, gerando desconforto à Beatriz. Com isso, Beatriz 

começou a forçar para que Rita entrasse no “esquema” também, e Rita deixou bem claro que 

não participaria disso, e que continuaria trabalhando todos os dias, cumprindo sua carga horária 

adequadamente, conforme seus valores e princípios. Isso chamou a atenção de seus superiores, 

por conta de sua disponibilidade, e acabou aborrecendo Beatriz, que por muitas vezes dizia ter 

receio de perder sua função de chefia para a subordinada. 

 

3.1.5 Pressões para mudança 

 Havia na unidade de RH, e também na alta direção da Instituição uma fama negativa do 

Setor de T e D, e sempre se ouvia uma frase dita por muitos servidores: “aquele Setor não faz 

absolutamente nada – quer que alguma coisa ande, peça à Rita”.  
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 Ciente disso e pressionado pela Reitoria da Universidade, Marquinhos solicitou os 

préstimos de Rita para a criação e coordenação dos Programas de Estímulo à Qualificação em 

Graduação e Pós-graduação e de Estímulo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros. Para tanto, 

retirou-a do Setor de T e D e posicionou-a na Direção de RH, como um braço solto na estrutura 

organizacional, criando uma estrutura paralela e oficiosa para coordenar e executar essas 

atividades. 

 Para tanto, Rita continuou sem função de confiança gratificada, e os dois programas 

desenvolvidos tiveram forte adesão na Instituição, o que significou mais trabalho para Rita. 

Sobrecarregada, ela conseguiu a ajuda de um servidor, Assistente Administrativo, para a 

execução das tarefas burocráticas. A dedicação de Rita aos Programas contribuiu para a 

participação de mais de 200 servidores por ano nos mesmos.  

 Com o sucesso dos novos Programas e a boa repercussão da unidade de RH junto à 

Reitoria e a comunidade universitária, Marquinhos estava feliz com a atuação de Rita e não 

teve a percepção dos dilemas até então criados. 

 

3.1.6 A bomba-relógio 

 À medida em que Rita foi se sentindo cada vez mais injustiçada com a grande 

responsabilidade que possuía, em comparação ao setor de T e D (o qual permanecia 

improdutivo), ela resolveu reivindicar melhores condições de trabalho à Marquinhos, porém, 

ele sempre dizia: “tudo vai melhorar minha filha, vou ver o que posso fazer”; e isso já se 

perpetuava por dois anos e meio. 

 A Reitoria e a representação de servidores da Universidade continuavam cobrando 

formalmente ao RH a construção de um Plano de Capacitação para a Instituição, que ainda não 

havia sido elaborado. Marquinhos sempre se lamentava com Beatriz a respeito da pressão que 

estava sofrendo, mas não tomava posicionamento como diretor da área, ou sequer cobrava 

qualquer produtividade do Setor de T e D.  

Além disso, Marquinhos estava sendo questionado pela Pró-Reitoria de Planejamento 

da Universidade sobre a estrutura paralela e oficiosa criada para alocar os Programas de 
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Qualificação e Capacitação e as servidoras Rita e sua colaboradora, com a finalidade de 

desenvolver as atividades que, oficialmente, deveriam estar inseridas no Setor de T e D. 

 Visivelmente, Marquinhos não se sentia confortável em destituir Beatriz da função de 

chefia, muito menos, alocar a servidora Rita e seus Programas bem sucedidos no Setor de T e 

D, onde eles deveriam estar, segundo o organograma do Departamento. Porém, Marquinhos 

repetia constantemente que não confiava na equipe nem nos procedimentos de trabalho lá 

instaurados. 

 Incomodada com os boatos e receosa de perder sua função, Beatriz questionou 

Marquinhos sobre alguns esclarecimentos, e, como sempre ocorria, ele fugiu das respostas e 

lhe disse que faria uma reunião para resolver vários problemas referentes ao Setor de T e D, no 

retorno de suas férias. 
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3.2 NOTAS PEDAGÓGICAS DO CASO 

3.2.1 Resumo do caso 

Em uma unidade da administração pública direta – Instituição Federal de Ensino 

Superior – no Estado do Rio de Janeiro, o Diretor do Departamento de Recursos Humanos se 

vê diante de um dilema de gestão, a respeito de como proceder adequadamente em relação ao 

processo de trabalho, como também quanto à gestão de pessoas, diante de um conflito criado 

por ele próprio, em um setor de sua responsabilidade. Ao se deparar com esse dilema, o gestor 

não sabe como agir para resolver de forma legítima e justa, sem cometer irregularidades na 

instituição.  

Palavras-chave: Administração Pública; Gestão de Pessoas no Serviço Público; Estilos 

de Liderança; Liderança laissez-faire; Liderança Contingencial. 

 

3.2.2 Aplicação do caso 

Feitas as observações sobre a relevância na utilização de Estudos de Casos para Ensino 

no item 1.5 do presente trabalho, sugere-se a utilização do presente Estudo de Caso para Ensino 

às Instituições Federais de Ensino Superior como ferramenta para discussões organizacionais, 

às áreas de Gestão de Pessoas da Administração Pública, e aos cursos e disciplinas voltadas à 

gestão na Administração Pública, que discutam um ou mais dos seguintes temas: 

• Gestão de Pessoas 

• Administração Pública 

• Liderança 

 

3.2.3 Fonte de dados do caso 

 As informações sobre os dados ocorridos neste Estudo de Caso para Ensino foram 

vivenciadas pela autora em uma instituição pública. Modificou-se o nome da instituição e dos 

personagens, preservando-se, desta forma, todos os envolvidos, e, criando-se assim, um caso 

fictício, baseado numa história verossímil, ocorrido numa instituição pública federal. 
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3.2.4 Objetivos de aprendizagem do caso 

 O objetivo de aprendizagem desse caso é desenvolver habilidades para a tomada de 

decisão, debatendo os problemas ocorridos em consequência da forma de liderar de um gestor 

do serviço público federal. 

Deseja-se que o aluno seja capaz de, ao final da leitura, análise e discussão do caso: 

 Identificar os problemas descritos no caso; identificar as teorias ou conceitos 

subjacentes; buscar soluções alternativas; avaliar riscos; analisar de forma objetiva sem 

julgamento de valor; ter pensamento estratégico e descriminar os diferentes graus de 

complexidade dos fatos citados no caso. 

 Habilitar-se de capacidade de elaboração, implementação e consolidação de modelos de 

gestão no setor público. 

 

3.2.5 Roteiro Pedagógico do caso 

 Para responder às perguntas finais do estudo de caso, é importante que o professor leve 

os alunos a refletirem sobre quais desafios e problemas da Administração Pública estão 

presentes no caso. Os alunos precisarão apontar linhas de ação e para tanto, será necessário, 

primeiramente, a análise do contexto, das circunstâncias e dos depoimentos de cada personagem 

envolvido. Nesta etapa, sugere-se um tempo de 20 minutos.  

As perguntas podem ser respondidas, dividindo-se a turma em pequenos grupos para 

discussão. Nesta etapa sugere-se de 15 a 20 minutos. Após, cada grupo expõe suas conclusões 

à turma. E por fim, o professor faz suas considerações finais junto com a turma, aliando a teoria 

à prática.  

 Pode-se também lançar as perguntas para a turma, uma por vez, para discussão geral, e 

ao final, fazer uma conclusão sobre os diversos pontos de vista citados. 
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3.2.6 Perguntas orientadoras para discussão do caso  

Analisando as atitudes do Marquinhos em relação à forma de gerir pessoas, fluxo de 

trabalho (processos), conflitos e estrutura organizacional, discuta e apresente soluções sobre as 

questões abaixo: 

1. Como o diretor de RH da universidade deve gerenciar o conflito do chefe do setor de T e D 

com a nova servidora Rita? 

2. Que ação o diretor de RH deve ter para atender à solicitação da reitoria e das associações 

representativas dos técnicos e docentes, sobre a construção do plano de capacitação?  

3. Como resolver o impasse da estrutura paralela criada pelo Diretor de RH onde Rita se 

encontra inserida e desenvolvendo um trabalho reconhecido pela sua competência na 

instituição? 

4. Como deve ser a gestão do diretor de RH em relação às atitudes do efetivo de T e D? 

5. Qual resposta ele deve dar à Beatriz ao retornar de suas férias? 

 

3.3 CONTEÚDO REFERENTE AOS TEMAS APRESENTADOS NO CASO 

3.3.1 Introdução e um breve histórico 

Conforme salientam Camões et al (2010), a sociedade vem exigindo do poder público 

uma atuação cada vez mais voltada para o alcance de resultados, isto é, além da eficiência tão 

perseguida pelas organizações nos últimos tempos, atualmente a eficácia e a efetividade da ação 

governamental são as palavras de ordem. Não basta atuar de forma a obter a melhor relação 

custo-benefício, se os resultados almejados não forem alcançados e se não atenderem 

necessidades legítimas. 

A segunda metade do século XX marca o início da era do conhecimento e da informação 

- Lastres (1999), caracterizada por um período de grandes transformações tecnológicas, sociais 

e econômicas, que impõem novos padrões de gestão às organizações públicas e privadas. Trata-

se de um processo de reestruturação produtiva apoiado no desenvolvimento científico e 

tecnológico e na globalização de mercados.  
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Para Camões et al (2010), essas transformações exigem um aumento da flexibilidade, 

da prontidão e da capacidade de adaptação dessas organizações, implicando o uso de novas 

tecnologias, especialmente o da tecnologia da informação, e da modernização da estrutura 

normativa, organizacional e de pessoal. Essas transformações representam uma grande 

mudança não somente nas formas de estrutura e funcionamento, mas na ressignificação dos 

sentidos que, tanto o servidor quanto a sociedade, atribuem ao que é “público”. 

Isso ocorre porque, segundo Camões et al (2010), elementos da tradição legalista e 

formal da Administração Pública, combinados com traços culturais (como o patrimonialismo e 

o individualismo), quando contrastados com os atributos idealizados de uma burocracia 

profissional (como a impessoalidade e o mérito), entre outros, culminam na geração de um 

ambiente complexo e desafiador para a gestão de pessoas nas organizações públicas. 

Ao se falar em modernização do Estado, Siqueira e Mendes (2009) alertam que deve ser 

dada ênfase especial à construção de arcabouço gerencial, permitindo trazer do setor privado 

inspirações técnicas e procedimentos administrativos, que possam estabelecer maior eficácia e 

aumento constante na produtividade, com obtenção de resultados relevantes para a população. 

A Nova Administração Pública pode ser considerada um movimento em direção ao 

desenvolvimento dessas tecnologias gerenciais no setor público. 

Nesse contexto, Camões et al (2010) atentam que fenômenos disfuncionais extremos 

podem por vezes emergir, tais como a percepção de acentuada valorização do tempo de serviço 

em detrimento das competências, e a proteção dos cargos e funções, configurando expressões 

de clientelismo, déficits meritocráticos e de transparência na gestão de pessoas. A exacerbação 

desses traços é capaz de promover um mecanismo que opera na contramão da busca por 

resultados. 

A forma como a gestão dos recursos humanos é realizada hoje, segundo Camões et al 

(2010), se deve a um conjunto de características comuns à maioria das organizações públicas e 

que podem ser evitadas. Entre elas, destacam-se: a rigidez imposta pela legislação;  a 

desvinculação da visão do cidadão como destinatário do serviço público; a pouca ênfase no 

desempenho; os mecanismos de remuneração que desvinculam os vencimentos do 

desempenho; os limites à postura inovativa; os poucos mecanismos de planejamento e pouca 

preocupação com a gestão; a rotatividade na ocupação de posições de chefia; e o papel da 
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gratificação, muitas vezes utilizada como complemento do salário de alguns servidores por 

meio do protecionismo. 

Para Camões et al (2010) a gestão estratégica de pessoas voltada para o alcance de 

resultados, implica um novo “contrato de trabalho” a ser estabelecido entre as pessoas e a 

organização, um “contrato operacional e psicológico” em que serão combinadas as formas de 

relacionamento entre as pessoas e a organização. 

Desta forma, apresenta-se na figura 3 que se segue, as condições para a efetivação de 

um novo contrato de trabalho: 

Condições para efetivar novo contrato de trabalho: 

SUBSTITUIR DE  PARA 

Presença física Resultado 

Pura aceitação Iniciativa 

Simples lealdade Compromisso 

Garantias Oportunidades 

Obediência cega Flexibilidade 

Comunicação de cima para baixo Comunicação em mão dupla 

Fazer sua tarefa Conhecer os objetivos da organização 

Progressão por tempo de serviço Progressão por desempenho e mérito 

Figura 3 – Fonte: CAMÕES, M. R. S., et al. Gestão de Pessoas: bases teóricas e experiência no setor público, ENAP, 

Brasília, 2010, p. 26. 

Para Siqueira e Mendes (2009), há também a necessidade de se refletir sobre o impacto 

dessas mudanças na subjetividade do servidor público, e o quanto a ideologia gerencial e a 

pressão da gestão atual podem prejudicar as relações de trabalho nas organizações públicas, ao 

invés de desenvolvê-las. 

De acordo com Siqueira e Mendes (2009), à medida que o diferencial das instituições 

se redefine por meio do conhecimento e não da sua estrutura física, as organizações públicas 

passam a ser movidas principalmente pela prática de valores em todos os seus níveis. Portanto, 

a prática é o que fazer, e os valores referem-se ao porque fazer. A prática sem o valor leva o 

servidor a caminhar sem um rumo, e esta realidade leva o servidor público a não persistir no 
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que fazer por não ter sido garantida a eficácia. Conforme (CHANLAT apud VERGARA e 

DAVEL, 2013, p. xx):  

“Se não existe ator autêntico sem a mobilização plena e integral do sujeito que 

o habita, a questão da subjetividade remete à construção e espaços de 

expressão que podem consagrar à palavra livre todo o seu lugar. [...] As regras 

do viver em conjunto condicionam as maneiras de fazer, de pensar e de sentir 

do gerente e de todos que trabalham. Essas regras, às vezes invisíveis, são 

simultaneamente limitadoras e habilitadoras.”  

Para que a excelência seja um valor na prática do trabalho do servidor público, é preciso 

que a gestão das pessoas nas instituições esteja apropriada de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, que estejam vinculadas ao cuidado com as pessoas, de forma humanizada, para 

garantir, segundo Vergara e Davel (2013) que as pessoas se sintam o princípio essencial de sua 

dinâmica, conferindo vitalidade às atividades e processos que podem levar a organização a 

posicionar-se de maneira diferenciada. 

Considerando o que salienta Carbone (2000) que no Brasil, ajeitar é a regra; empreender, 

a exceção, o presente estudo justifica-se em vários sentidos. Primeiro por estar o Estado em 

plena transformação da atuação do servidor público, de maneira que o leve ao alto 

comprometimento com os resultados institucionais. Sob este ponto de vista, o caso apresentado 

no presente trabalho servirá de fonte de consulta para discutir a tomada de decisões na gestão 

pública. 

Segundo, por ser a abordagem do caso um tema do nosso contexto atual e de relevância, 

tanto no universo acadêmico, quanto para reflexão das demais instituições públicas que se 

encontram em pleno processo de transformação da gestão. Possibilita estabelecer caminhos para 

tomada de decisão, por meio da compreensão dos fenômenos investigados no presente caso, 

ocorrido no modo de liderar de um gestor em uma Universidade Pública no Estado Rio de 

Janeiro, nos tempos atuais. 

Desta forma, apresenta-se aqui, a concepção de alguns estudos referentes aos temas 

subjacentes ao presente estudo de caso para ensino: 
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3.3.2 Complexidades do mundo contemporâneo e seus reflexos na gestão pública  

Observa-se na contemporaneidade, conforme Siqueira e Mendes (2009), o apogeu de 

modelos de gestão que são copiados da iniciativa privada e implantados no setor público sem a 

devida análise crítica. Na importação dessas tecnologias, surge a dificuldade de estabelecer um 

ambiente e uma filosofia de trabalho que possibilitem o desenvolvimento de modelos próprios 

condizentes com a realidade e a cultura organizacional própria do setor público. 

Conforme Siqueira e Mendes (2009) a gestão, inclusive de pessoas, tem papel singular 

na modernização do Estado, a fim de garantir a implementação adequada das mais diversas 

políticas públicas. Rever estruturas, torná-las mais leves, flexíveis e horizontalizadas são ações 

fundamentais para estabelecer uma máquina pública que cumpra efetivamente as suas funções. 

Somados ao conceito de gestão pública, é relevante  entender o que vem a ser  o  

moderno  dentro  dessa  análise,  portanto,  usam-se  as  concepções  de  alguns autores  como  

Bueno e Oliveira  (2002),  que  conceituam  ser  a  modernização  da administração  carregada  

de  reformulações dos objetivos  a  serem  cumpridos,  como:  combater  o patrimonialismo e o 

clientelismo vigentes durante tantos anos; melhorar a qualidade da sua prestação de serviços à 

sociedade; aprimorar o controle social; fazer mais ao menor custo possível, aumentando 

substancialmente a sua eficiência, pois não há recursos  infinitos  disponíveis  para  o  alcance  

de  todas  as  demandas  sociais, conforme  esclarecem. 

Para Guimarães (2000), essas reformulações devem levar os gestores a: assimilar a 

quebra de paradigmas; navegar na migração de ideias; conscientizar-se da interdependência dos 

fenômenos, da quebra de fronteiras e do discernimento daquilo que é regional, fragmentado, 

particular; enfrentar a competitividade e as parcerias como aliadas à sobrevivência da 

instituição; e enxergar que a sociedade atual se encontra em rápida transformação de suas 

características. E estas características exigem ética e respeito nas relações entre servidores e 

parceiros, tanto quanto nas respostas à sociedade. 

 Dentro dessa característica de respeito, Siqueira e Mendes (2009) reiteram que o 

controle é uma responsabilidade dos líderes públicos, dada por meio do poder legitimado, pois 

cabe a eles, o direcionamento das equipes para o atendimento das metas institucionais. 

 A expressão controle, derivada do francês controler (registrar, inspecionar, examinar) 

ou do italiano controlo (registro, exame), foi introduzida na técnica comercial para indicar 
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inspeção ou exame, que se processa nos papéis ou nas operações, registradas a cada instante 

nos estabelecimentos comerciais.  

Fayol, um dos precursores da administração, tinha entendimento sobre a função de 

controle como sendo a verificação se tudo corre em conformidade com o plano adotado, as 

instruções emitidas e os princípios estabelecidos. Tem por objetivo apontar falhas e erros para 

retificá-los e evitar sua reincidência. Aplica-se a tudo: coisas, pessoas, atos. Sendo assim, 

quanto mais complexo se põe o mundo contemporâneo, mais especificidades e generalidades 

se impõem à gestão. (KOONTZ e O’DONNEL, 1976) 

 

3.3.3 Os tempos atuais e a liderança que está posta 

 Para que se estabeleça as capacidades requeridas para o gestor atual, referentes aos 

aspectos tratados no presente Estudo de Caso para Ensino, algumas questões devem ser 

observadas, tais como: a relação da liderança com a motivação; o estilo de liderança e a questão 

da liderança situacional; o papel da intuição na tomada de decisão; a identificação dos desafios 

dados a quem pretende exercer a liderança.  

Segundo Vergara (2013) a liderança é a capacidade de exercer influência sobre 

indivíduos e grupos. Desta forma, nem todos os chefes são líderes. Essa influência é necessária 

para que as metas institucionais sejam alcançadas, transformando em realidade a visão da 

instituição. 

Para Siqueira e Mendes (2009), a orientação gerencialista está cada vez mais voltada 

para tarefas e menos para pessoas, precarizando o trabalho, desmotivando o servidor e fazendo 

com que as tarefas laborais pressionem cada vez mais o indivíduo, dificultando a criação de 

diálogo e de exercício da criatividade. Há necessidade de se retirar parte dos servidores da apatia 

que se encontram, estabelecendo metas participativas, definindo incentivos materiais e 

simbólicos, e proporcionando sentido para os trabalhos que realizam. 

 Assim sendo, será feita, primeiramente, uma análise dos aspectos motivacionais 

envolvidos na liderança. Conforme Vergara (2013), a motivação é um processo permanente, 

que o indivíduo vivencia por toda a sua vida. É uma força, uma energia intrínseca, isto é, de 

dentro, que nasce das necessidades interiores de cada um. Portanto, ninguém motiva ninguém, 

o que se pode é estimular alguém a se motivar. 
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 Porém, como alerta Siqueira e Mendes (2009), há, obviamente, a necessidade da gestão 

estar orientada para resultados, mas não se pode estabelecer mecanismos de alcance de 

objetivos que venham a deteriorar as relações de trabalho e inviabilizar a construção de um 

modelo próprio de gestão de pessoas no setor público. 

 Deve-se refletir então, que determinadas pessoas se sentem altamente motivadas para 

desempenhar determinada tarefa, e outras extremamente enfadonhas com a mesma tarefa. 

Segundo Vergara (2013) isso ocorre porque as pessoas têm valores diferentes, necessidades 

diferentes, interesses diferentes, organização familiar diferente, background cultural diferente, 

formação profissional diferente, enfim, uma história de vida diferente que condiciona suas 

motivações. E lidar com toda essa gama de diferenças entre as pessoas, e levá-las à motivação 

para o desempenho de atividades que alcancem os objetivos institucionais, é a arte e a magia 

de liderar. 

 Segundo aspecto a ser analisado é o dos estilos de liderança e da liderança situacional. 

Se liderar é a capacidade de exercer influência sobre pessoas e que essa influência é necessária 

para o alcance dos objetivos institucionais, e as instituições são movidas por processos de 

trabalho cooperativos, a liderança precisa utilizar recursos que levem à mudança, direcionando 

conflitos na busca de aspectos que contribuam para essa mudança. (VERGARA, 2013). 

 Muitas teorias foram desenvolvidas e serão citadas aqui algumas consideradas 

importante para o presente Estudo de Caso para Ensino. A teoria dos estilos de liderança de 

Hersey e Blanchard (1986), que conforme Vergara (2010), define que existem três tipos de 

estilo: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. O autocrático é o líder que determina tudo 

e os liderados obedecem, o democrático busca a participação de todos sempre, e o laissez-faire 

deixa tudo acontecer, contrariando, inclusive, o conceito de liderança que diz que é o exercício 

de influenciar pessoas. 

 A seguir, conforme Vergara (2013), a teoria contingencial de Likert (1961) dá mais 

enfoque ao fenômeno da liderança do que ao líder, propunha-se a descobrir o padrão geral dos 

gerentes de alta produção em comparação com o padrão seguido por outros gerentes. Alerta 

que é uma relação e que existem três pilares fundamentais: líder, seguidores e situação.  

 Quanto ao líder, Vergara (2013) alerta para a questão da autoridade formal, que apesar 

de dada, não garante que a liderança será exercida, mas pode facilitar. E a questão da 
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personalidade que, dependendo de suas características, pode ou não facilitar a liderança, muitas 

vezes até criar obstáculos. Quanto aos seguidores, a autora descreve, que tanto as expectativas 

quanto os interesses e motivações devem ser considerados e satisfeitos pelos líderes, para que 

exerçam a liderança. 

 Quanto à situação, Siqueira e Mendes (2009) alertam que desenvolver um modelo de 

gestão a partir da realidade encontrada (modelo antes de tudo situacional), é tarefa complexa e 

depende de inúmeros fatores, o que exige a definição de alguns pressupostos para orientar sua 

realização, tais como: o reconhecimento e o respeito das diferentes estruturas de funcionamento 

do ser humano – fundamental para a construção do sentido do trabalho. 

Aspectos contingenciais devem ser considerados para exercer a liderança, e podem ser 

utilizados estilos de liderança diferentes para cada momento. Deve-se considerar a cultura 

organizacional; aspectos psicológicos envolvidos; o clima organizacional; a relevância da 

atividade a ser desenvolvida; o prazo; os riscos, e tantos outros aspectos que devem ser 

considerados pelo líder como relevantes naquele momento, alerta (VERGARA, 2013). 

 Terceiro aspecto a ser analisado é o do papel da intuição na tomada de decisão. No 

processo decisório o líder utiliza-se da informação como redutora das incertezas que circundam 

o ambiente. As pessoas interagem com o ambiente, e delas partem as decisões baseadas nas 

informações em forma de sistemas ou não. Os conteúdos subjetivos, tais como, emoções, 

sentimentos e sensações, como também a intuição, interferem nas decisões e não são racionais, 

segundo (JUNG, 1987). 

  Na tomada de decisão, há algo mais, como a intuição, que ajuda o indivíduo em uma 

situação que foge da normalidade de suas tarefas, de suas ações, demandando outro tipo de 

resposta, de reação, e sobretudo, utiliza informações ambíguas e fontes informais, que 

caracterizam a decisão como estratégica, segundo (ANDRIOTTI et al, 2014). 

Vergara (2013), afirma que diversos gestores costumam relatar que recorreram à 

intuição para tomar decisões, e estas decisões não se baseiam em dados objetivamente 

analisados, mas em algo que lhes indica uma direção e, inexplicavelmente, lhes dá segurança. 

A autora indica que muitas reflexões foram feitas afirmando que a era contemporânea é a era 

das incertezas e das mudanças profundas e velozes, e que as consequências geradas por 

experiências anteriores levam à decisão pela intuição. 
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É muito difícil romper com a cômoda visão utilitarista e funcional da decisão, que 

postula poder analisar detalhadamente cada etapa, onde cada indivíduo pode tomar decisões 

inteligentes, bastando atentar para as armadilhas e oportunidades e, como num passe de mágica, 

a melhor decisão será tomada. No entanto, verifica-se que essa racionalidade assumida 

permanece muitas vezes inoperante, suplantada por outros elementos que permitem ao gestor 

decidir sem nem mesmo perceber o caminho, a linha de raciocínio que seguiu, agindo quase 

que de forma inconsciente, alertam (ANDRIOTTI et al, 2014). 

Como ressalta Lehrer (2009), ao longo do tempo, cultivou-se a ideia de que, para decidir, 

o indivíduo deveria levar em consideração somente o aspecto racional, no entanto, isso é um 

equívoco, pois é impossível separar a razão da intuição. Nenhum indivíduo consegue ser 

totalmente racional, no que tange à tomada de decisão: há sempre uma certa influência entre 

racional e irracional. 

Observam Andriotti et al (2014) que a intuição é um dos recursos de cunho mais 

subjetivo que levam o decisor a chegar a uma determinada ação. No entanto, seu conceito ainda 

não é consenso entre os estudiosos – e, por essa razão, ainda é alvo de pesquisas em diferentes 

áreas da ciência (Psicologia, Neurociência, Administração, Medicina, entre outras). 

Quarto e último aspecto a ser analisado é o da identificação dos desafios dados a quem 

pretende exercer a liderança. Nesta reflexão, segundo Vergara (2013) o primeiro desafio é a 

busca do autoconhecimento e do autodesenvolvimento nos planos físico, emocional, intelectual 

e espiritual. 

A partir daí, Vergara (2013) ressalta que o outro desafio é desconstruir para construir, e 

neste processo é fundamental que os liderados confiem no seu líder. Vivemos numa época em 

que necessita-se do pensamento e da intuição. Como as pessoas são detentoras do 

conhecimento, o poder está nas mãos delas. A criatividade se faz necessária numa época de 

incertezas, e não existe causa sem a paixão – é o seu suporte. Paixão e criatividade são 

fundamentais numa época que o cérebro é o responsável por resultados. 

Quando Oliveira et al (2010) falam das especificidades da liderança na esfera pública, 

afirmam que, além de dificuldades de se mensurar o desempenho dos líderes do setor público, 

soma-se o turnover desses agentes, quer em função de limites de tempo no cargo, quer por 
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mudanças administrativas e políticas frequentes. Agrega-se a isso, ainda, a estabilidade no 

emprego experimentada por grande parte, ou mesmo a totalidade, de seus liderados. 

Outro desafio é o de superar os próprios medos, e ajudar as pessoas a superarem os seus, 

destaca Vergara (2013). O medo pode levar à apatia como também aos comportamentos 

agressivos, que vão da violência, as mais diversas, até a agressividade mais sutil que se 

manifesta através da ironia, atitudes que não agregam contribuição. Os medos podem advir de 

experiências passadas, ou até mesmo do receio da perda da posição de liderança que a pessoa 

exerce. 

Pablo et al (2007) destacam também, o enfoque das organizações do Estado como mais 

amplamente baseado em seu ambiente interno. Isso, por ser fruto da necessidade de atendimento 

às demandas de públicos específicos, não raro bastante corporativistas, e da ausência do 

pressuposto do lucro. Tal aspecto estaria, ainda, acompanhado pelo fato de que, especialmente 

na esfera pública, o desempenho é influenciado por múltiplas ações individuais, nem sempre 

formalmente coordenadas. Em consequência, o desenvolvimento da estratégia deveria 

considerar, de forma mais ampla, recursos internos e os diversos atores sociais envolvidos. 

Outros desafios são o de culpa, que é preciso livrar-se dela, encarando que se vive um 

novo momento, e que o ocorrido no passado foi num dado contexto, que não é o atual. E também 

o sentimento de inveja, porque enquanto se quer ser como o outro, perde-se tempo precioso 

para se voltar para si próprio e enxergar suas limitações e desafios, explicita (VERGARA, 

2013). 

Oliveira et al (2010) afirmam que, na medida em que líderes e liderados, muito 

dependentes de normas e tendendo a processos de acomodação de interesses, acabam por 

vivenciar inúmeros sentimentos negativos, tais como desestímulo, instabilidade e resistência a 

mudanças, com fortes implicações sobre a ambiência organizacional. 

Por fim, os desafios de ouvir com tranquilidade e aprender a negociar leva o líder a 

entender que a criatividade é um desvio ao estabelecido e que o estabelecido é apenas 

reprodução. E a negociação se faz com parceiros que compartilham da mesma causa. 

Conforme Vergara (2013, p. 104): 

 “A liderança requerida nesses novos tempos é um processo de construção do 

ser, e essa construção é de responsabilidade de cada pessoa. Quando ela opta 
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por, simplesmente, viver sua vida, expressando-se com plenitude e dignidade, 

suas ações ganham valor. E ela torna-se líder.” 

 

3.3.4 A subjetividade na gestão de pessoas 

Conforme Lorentz et al (2014), a busca pela compreensão do homem numa perspectiva 

subjetiva não é uma abordagem nova. Estudos filosóficos, desde a Grécia antiga, já evidenciam 

uma preocupação em refletir sobre o homem e as questões referentes à natureza humana. 

Ferreira (2000) identifica que foi a filosofia que se preocupou em compreender a relação 

do homem consigo mesmo, seus pensamentos, emoções, ideias e reflexões sobre questões 

morais, éticas, e políticas, e também sobre a relação do homem com o mundo externo. 

Tendo em vista a questão da subjetividade, Goulart (2007) aborda a construção deste 

conceito por meio dos estudos da psicologia, da contribuição da psicanálise e da psicologia 

sócio-histórica.  

Para Lorentz et al (2014), a psicanálise integrou os aspectos mentais e físicos do homem, 

buscou compreender a subjetividade, privilegiando o estudo da história pessoal dos indivíduos. 

Já a abordagem sócio-histórica buscou compreender o homem inserido na sociedade, ou seja, 

correspondeu a uma abordagem que se preocupou em integrar o homem temporalmente e em 

suas relações sociais. 

O homem deve ser compreendido em todas as suas expressões, entendidas como as 

visíveis, que se referem ao comportamento; as invisíveis, relativas aos sentimentos; as 

singulares; e as genéricas, que se referem à individualidade e aos aspectos comuns ao sujeito, 

segundo (GOULART, 2007). 

Como pontua Lima (2007), não é tarefa simples compreender a subjetividade, pois é um 

conceito controverso, até porque envolve a interpretação da natureza humana pelo próprio 

homem segundo prismas pessoais, logo, subjetivos, como a própria denominação sugere, 

segundo (LORENTZ et al, 2014). 

Pode-se dizer, então, que no sentido mais abrangente, a subjetividade significa tudo 

aquilo que é relativo ao sujeito. Dessa forma, o subjetivo refere-se, portanto, aquilo que é 

próprio do indivíduo, seus sentimentos, suas emoções, sua vida interior, sua identidade. 

(GOULART, 2007) 
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Lorentz et al (2014) destacam também que os sentidos subjetivos envolvem tanto o social 

quanto o individual, sendo que cada um desses constitui sentido no outro. Nesta percepção 

amplia-se o conceito de subjetividade, compreendido como um sistema aberto e processual, que 

se expressa por meio da ação nos sujeitos individuais e também nas diversas instâncias e 

instituições sociais, como uma essência determinante do comportamento do sistema. 

Por se tratar de um tema deveras fascinante, a liderança trata das questões mais subjetivas 

dos seres humanos, porque dizem respeito às questões intrínsecas, que movem os sujeitos, das 

quais eles atribuem significados, conforme Vergara e Davel (2013). A discussão sobre 

liderança, que é uma categoria básica da gestão e dos processos de mudança organizacional 

acentua o dilema entre o caráter subjetivo (ou individual) e o caráter social da condução desses 

processos. 

Mitroff (1999) assinala haver uma profunda relação entre a forma de analisar problemas 

e determinados tipos psicológicos derivados de uma interpretação do ser humano baseada em 

Jung. De acordo com esses tipos, uma mesma realidade pode ser apreendida de maneira mais 

sistemática ou de uma maneira fragmentada e detalhista, mais voltada para tecnicismos ou para 

aspectos humanos e sociais. 

Isso ocorre porque segundo Mitroff (1999), a particular subjetividade dos indivíduos 

contribui para a geração de explicações diferenciadas e para soluções várias que não 

comportariam o critério da solução “certa”. Todas poderão ser encaradas como certas. Entende-

se que cada trabalhador deve ser sujeito do seu processo de trabalho, e isso não é diferente no 

âmbito da Administração Pública. 

Nessa medida, o ato de analisar problemas implica a necessidade de incorporar a maior 

parte dos envolvidos nos mesmos e de experimentar vários enunciados e explicações. Nessa 

linha da complexidade da análise de problemas, Mitroff (1999) formula ainda, a ideia de que 

hoje em dia o paradoxo faz parte essencial da administração, pois a realidade reconhece várias 

situações “onde mais pode levar a menos”, e o menos passa a ser o mais adequado. 

Maturana (1998) assume a aprendizagem como um processo contínuo de mudanças de 

comportamento induzido pela necessidade de um acoplamento estrutural entre indivíduo e 

meio. A aprendizagem corresponde às mudanças ocorridas ao longo da vida em função de uma 
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rede de interações com os outros e o meio, que se orienta para a adaptação em face de demandas 

recorrentes. 

 A subjetividade é expressada em pensamentos, condutas, emoções e ações. A 

experiência da subjetividade produz-se no decorrer das relações imediatas que as pessoas 

estabelecem entre si, conforme (VERGARA e DAVEL, 2013). 

As capacidades de reflexão e de diálogo; de argumentação e de indagação; a capacidade 

de trazer à tona o não dito, que condiciona a fala dos sujeitos organizacionais; a capacidade de 

questionar os indiscutíveis da organização; o uso do planejamento de cenários como “lembrança 

do futuro” (análise dos filtros mentais que condicionam nosso olhar para o futuro) e o 

aprendizado da capacidade de mudar a análise de problemas como possibilidade de 

questionamento de nossas crenças, são, entre outras, capacidades de aprendizagem que podem 

redundar em visões compartilhadas, superando o aprendizado fragmentado, e gerando um saber 

comum que alimenta a cultura de uma organização, segundo (URIBE, 2001). 

 A subjetividade, acompanhada da objetividade, considerando-se que a subjetividade 

está relacionada ao “ser” e a objetividade relacionada ao “ter”, deve ter atenção do líder. Sendo 

que o primeiro é impulsionado pelas condições específicas da existência humana de socializar-

se, e o segundo pelo fator biológico do desejo de sobrevivência, conforme (VERGARA; 

DAVEL, 2013). 

 A subjetividade deve ser considerada na forma de administrar situações com pessoas, 

exigindo dos gestores sensibilidade, bom senso, reflexão e consciência para o saber lidar com 

seres humanos e suas interações num ambiente de extrema complexidade, conforme cita 

(VERGARA; DAVEL, 2013, p. 22): 

“A gestão de pessoas nas organizações não deveria resumir-se a um conjunto 

de políticas e práticas, tampouco ser definida como somente responsabilidade 

de um departamento ou de uma função. Assim, propõe-se, como Ferris et al. 

(1999), que ela seja concebida como uma mentalidade, uma forma 

constantemente renovada de pensar a atuação e a interação humana na 

organização, reconhecendo o que é uno e múltiplo no ser humano, mostrando 

como todo fenômeno estudado é perpassado pela subjetividade, reafirmando 

o papel da pessoa, de sua experiência, de sua corporeidade (Flores-Pereira et 

al., 2008) e do simbólico nas organizações e, ao mesmo tempo, restituindo a 

pessoa a seu quadro sócio-histórico.”  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho abordou aspectos da utilização de casos como método de ensino e 

contribuiu com a criação de um novo caso, específico da gestão de pessoas em uma instituição 

pública de ensino superior, com suas respectivas notas pedagógicas, colaborando assim, para o 

corpo de literatura existente. 

Quanto aos aspectos da metodologia de Estudo de Caso para Ensino, deve-se observar 

que um caso para ensino precisa apresentar claramente uma situação problema, um conflito em 

que o protagonista deverá usar seus conhecimentos de administração a fim de encontrar a 

melhor alternativa para resolvê-lo. Normalmente um caso relata uma situação do passado, ou 

seja, um relato com início, meio e fim. O autor deve criar um suspense durante o relato do caso, 

estimulando o leitor a colocar-se na posição do protagonista. 

O autor deve sempre indicar as referências bibliográficas, que subsidiam as decisões 

tomadas pelo protagonista e a situação de conflito relatada no caso. O nome da organização ou 

pessoa física a que se refere o caso somente deverá ser mencionado se houver a concordância 

formal dos mesmos e, no caso de ser ficção, o autor deve ter cuidado para não ligar o caso à 

uma realidade dada, ou, se for um caso fictício, baseado numa história real, obter autorização 

dos envolvidos. O autor deve anexar as notas pedagógicas, ou notas de ensino, dirigidas ao 

professor para uso do caso, explicitando os seus objetivos educacionais. 

O presente trabalho aponta que o Método do Caso não está tão distante do Método do 

Estudo de Caso proposto para investigação científica, porque necessita ser construído a partir 

de evidências coletadas em locais específicos, com propósitos bem definidos, com uma base 

teórica específica, e seguindo um rigor metodológico que não se distancia do proposto no 

Método do Estudo de Caso.  

Entretanto, algumas “licenças poéticas” são possíveis: pode-se mesclar material 

rigorosamente coletado com dados subjetivos, como opiniões isoladas, que apareçam ao longo 

da coleta de dados; não se exige triangulação de métodos, de observadores ou quaisquer outras 

triangulações necessárias para atestar a validade do caso, o que é essencial quando se usa o 

Método do Estudo de Caso; o relato final do caso pode trazer falas dos envolvidos com o caso, 

de modo a criar uma contextualização vívida da situação sob estudo, para que o leitor se sinta 

“dentro da situação” proposta pelo caso. 
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Porém, apesar dessa liberdade, a construção de um caso para fins didáticos não pode se 

distanciar da realidade que deu origem ao caso. Em relação a este último tópico, Leendes et al. 

(2001) fazem recomendações especiais no tocante ao cuidado que se deve ter ao se fazer 

alterações em casos escritos por outros autores, vez que a inserção de novos conteúdos pode 

distorcer a realidade, levando o caso a perder sua principal característica. 

Discute-se também neste trabalho, que o Método do Caso não se esgota em si, ou seja, 

da mesma forma que diferentes métodos de investigação às vezes são exigidos para 

compreensão de uma realidade, a arte de ensinar e o processo pedagógico não podem (ou talvez 

não devam) estar alicerçados sobre uma única alternativa de ensino. Porém, observou-se no 

presente trabalho, que o Método do Caso facilita a análise e a discussão de aspectos referentes 

à tomada de decisão nos processos de implantação de políticas públicas e de gestão pública. 

Sugere-se, em estudos posteriores, enveredar por uma discussão mais aprofundada sobre 

a ética envolvida no desenvolvimento de casos, vez que a seleção de uma realidade não se dá 

de maneira neutra e, no decorrer do desenvolvimento do caso, pode aparecer uma gama de 

possibilidades consideradas desagradáveis para aqueles que são parte do caso – (BECKER, 

1997). Sugere-se, também, que sejam desenvolvidos casos complexos relacionados à 

Administração Pública, que englobem tanto as políticas públicas, quanto a gestão do setor 

público, e que abranjam múltiplos stakeholders. 

Em uma análise geral, feita pela autora do presente trabalho nos inventários de bases 

disponíveis em alguns sites de estudos de casos, verifica-se que muitos temas foram abordados, 

desde desafios complexos sobre políticas públicas, até questões gerenciais de natureza 

específica. 

O Estudo de Caso para Ensino é uma ferramenta que proporciona levar à sala de aula 

fatos ocorridos no cotidiano das instituições públicas, de maneira sistemática e pedagógica, 

onde é possível vivenciar a problemática das demandas da gestão pública, discutindo-se, por 

meio da visão de cada aluno, a mais apropriada decisão a ser tomada. 

Essa experiência permite ao aluno concretizar o dia a dia da Administração Pública no 

momento das discussões, e não ficar apenas no mundo das ideias. 
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Na utilização de Estudos de Casos para Ensino em discussões organizacionais, essa 

ferramenta leva o grupo de profissionais a tomar decisões mais seguras, sem riscos, uma vez 

que se pode buscar nos bancos disponíveis, um caso que atenda aos objetivos daquela situação 

específica. 

Em relação ao caso desenvolvido pela autora no presente trabalho, pode-se utilizar para 

estudos e discussões que abranjam estilos de liderança na gestão pública, e levar o aluno a 

entender a relação dos estilos de liderança aplicados no serviço público com a história dos 

modelos de Administração Pública ocorridos no Brasil. 

A utilização adequada do presente caso permitirá aliar teoria à prática, vez que essa é 

uma grande dificuldade nos estudos da administração geral e da Administração Pública. Os 

recursos pedagógicos disponíveis têm o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem, e, se 

bem aplicados, resultam em construções que servem de subsídios para aplicação nas diversas 

situações da administração. 

Finalizando, o caso desenvolvido no presente trabalho poderá ter utilidade em diferentes 

circunstâncias, desde que bem compreendidos os seus objetivos de aprendizagem. Terá sua 

aplicabilidade em algumas situações de gestão, pretendendo assim contribuir para o acervo 

disponibilizado de Estudos de Caso para Ensino. Tem relevância no ambiente geral da 

Administração Pública, porque pode facilitar a transferência de experiências por meio do 

equilíbrio entre aspectos positivos e negativos, e, contribuir para a resolução de problemas 

presentes no ambiente atual e real. 
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