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RESUMO 

 

Objetivo - Este estudo pretende identificar o modelo de gestão de pessoas predominante na 

ALFA, empresa estatal federal. Ainda, busca secundariamente identificar possíveis paradoxos 

organizacionais dentro da empresa estudada, apontar aspectos positivos e negativos da gestão 

da empresa ALFA nos últimos anos e propor um novo modelo de gestão de pessoas, 

construído com base na percepção dos entrevistados e do referencial teórico desta pesquisa. 

Metodologia – O método utilizado foi o estudo de caso. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e em profundidade com 12 funcionários, abordando, além de temas 

relacionados à gestão de pessoas, aspectos relevantes sobre a empresa e sobre o ambiente em 

que ela se insere. 

Resultados – Foi demonstrado que predomina na ALFA o Modelo Instrumental de Gestão de 

Pessoas e que este modelo não produz bons resultados. Foi identificada a existência de dois 

paradoxos organizacionais: estabilidade versus temporalidade e gestão instrumental versus 

gestão por competências. Chegou-se à conclusão que modelo deve ser predominantemente o 

Modelo Político de Gestão de Pessoas, com implantação de gestão por competências em todos 

os processos de recursos humanos. Verificou-se também que a estrutura de burocracia 

mecanizada existente na ALFA induz uma gestão instrumental de pessoas, de forma que foi 

proposta a transição para uma estrutura de adhocracia. 

Contribuições práticas - A partir desses resultados, as organizações do Serviço Público 

podem identificar possíveis inadequações do seu modelo de gestão de pessoas e existência de 

paradoxos organizacionais. Espera-se que este trabalho auxilie na implantação de modelos de 

gestão de pessoas mais adequados no Serviço Público, melhorando a oferta de bens e serviços 

públicos à sociedade. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Serviço Público; Paradoxos Organizacionais.  

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 



    

 

  

ABSTRACT 

 

Purpose - This study intends to identify the predominant people management model in 

ALFA, a federal state company. Secondarily, it seeks to identify possible organizational 

paradoxes within the company studied, to point out positive and negative aspects of ALFA 

management in recent years, and to propose a new model of people management, built based 

on the interviewees' perception and the literature review for this research.  

Design/Methodology - It was adopted the case study method. Semi-structured and in-depth 

interviews were conducted with 12 employees, addressing, in addition to topics related to 

people management, relevant aspects about the company and the environment in which it 

operates.  

Findings - It has been demonstrated that the Instrumental People Management Model 

predominates in ALFA and that this model does not produce good results. The existence of 

two organizational paradoxes was identified: stability versus temporality and instrumental 

management versus competency management. It was concluded that the model should be 

predominantly the Political People Management Model, with the implementation of a 

competency model in all human resources processes. It was also verified that the machine 

bureaucracy structure existing in ALFA induces an instrumental management of people, so 

that the transition to an adhocracy structure was proposed.  

Practical implications - From these results, public service organizations can identify possible 

inadequacies in their people management model and the existence of organizational 

paradoxes. It is hoped that this work will help in the implementation of more adequate people 

management models in public service, improving the supply of public goods and services to 

society. 

 

Keywords: People Management; Public service; Organizational Paradoxes. 

Article category: Master's Dissertation / Original article 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil atravessa hoje um momento de crise econômica, com o PIB real crescendo 

apenas 0,5% em 2014, encolhendo 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, podendo ser considerado 

o pior resultado desde que a série histórica foi criada (IBGE, 2017). 

 Nesse contexto, proliferam-se as discussões sobre eficiência de aplicação de recursos 

públicos e diminuição do papel do Estado na economia. Para Teixeira (2016), o Governo 

Federal possui muitas empresas públicas com atividades similares. O autor defende a 

privatização, bem como a fusão e incorporação de parte delas, de forma a aumentar a 

eficiência dessas instituições e diminuir os gastos do Governo Federal. 

 A necessidade de eficiência na aplicação de recursos, sejam eles de origem pública ou 

privada, não é novidade na administração de empresas. Também não é novidade a busca por 

práticas de gestão de recursos humanos capazes de aumentar a produtividade e a qualidade 

dos bens e serviços produzidos, aumentando a competitividade das organizações. 

 Frederick Taylor, há quase um século atrás, já preconizava a busca de “homens 

eficientes” pelas empresas, ponderando inclusive que havia escassez desse tipo de funcionário 

no mercado. À época, buscava-se selecionar pessoas procurando habilidades técnicas 

específicas, sempre relacionadas à tarefa e às especificações do cargo (TAYLOR, 1970).  

 A Escola Clássica de Administração considerava que aperfeiçoar os sistemas de 

trabalho, de forma a torná-los o mais eficiente e racional possível, seria suficiente para trazer 

bons resultados às organizações (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Já a Escola das Relações Humanas, por sua vez, tinha um foco maior no indivíduo e 

buscava compreender aspectos ligados à motivação e à afetividade humana (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 Ambas, entretanto, possuem um ponto em comum: consideram o ser humano como um 

ser passivo, que possui reações padronizadas aos estímulos aos quais é submetido. Surge, 

então, posteriormente, o conceito de homo complexus, o qual entende que o indivíduo possui 

necessidades múltiplas e complexas, anseios por autodesenvolvimento e realização e desejo 

de autonomia de pensamento (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Vasconcelos, Protil e Heidemann (2002) consideram que foi a partir das práticas de 

recursos humanos defendidas pela Escola Clássica de Administração e pela corrente da 

Democracia Industrial, que tem por base principalmente os trabalhos de Herzberg e as 
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pesquisas do Instituto Tavistock de Londres, que surgiram as propostas de dois novos 

modelos de gestão de pessoas: o Modelo Instrumental e o Modelo Político.  

 Pode-se dizer que a principal característica que diferencia o Modelo Político de Gestão 

de Pessoas do Modelo Instrumental é a incorporação da ideia de conflito e divergência, 

causados pela diferença de interesses dos indivíduos e das organizações. Com base no 

conceito de racionalidade limitada, admite-se, então, que existem lógicas diferentes e diversos 

critérios de tomada de decisão válidos. Assim, os dirigentes da organização buscam 

solucionar os conflitos por meio de negociação, conciliando os interesses das diversas partes 

envolvidas no processo (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Dentro do contexto de transição da sociedade atual entre organizações burocráticas e 

pós-burocráticas, surgem os estudos sobre paradoxos organizacionais, que estão diretamente 

relacionados aos estudos de conflitos, mudanças e transformações sociais. Pode-se dizer que o 

estabelecimento de uma nova ordem social produz percepções polarizadas e tensões no 

sistema organizacional, gerando resistência e conflitos dentro das organizações 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004; FESTINGER, 1957).  

 Para atender aos objetivos deste trabalho, foi realizada, no Capítulo 2, uma revisão da 

literatura sobre temas relacionados: 1- à transição da “administração de recursos humanos” 

para a “gestão de pessoas”, como os trabalhos sobre motivação de Maslow (1943), McGregor 

(1999) e Herzberg (1959); 2- à liderança; 3- aos modelos de gestão de pessoas descritos por 

Motta e Vasconcelos (2006); e 4 - relacionados à gestão por competências. Também foram 

trazidos autores que tratam de paradoxos organizacionais, pela relação do tema com modelos 

de gestão de pessoas, conforme descrito ao longo deste trabalho. 

 Foi feita uma pesquisa qualitativa, com realização de um estudo de caso e utilização de 

técnicas etnográficas, na forma descrita por autores como Yin (2015), Stake (1995), Creswell 

(2010), Richardson (1999), Marconi e Lakatos (2010), Flick (2004) e Godoy (1995a; 1995b; 

1995c). 

 As principais conclusões obtidas foram: 1- predomina na empresa estudada o Modelo 

Instrumental de Gestão de Pessoas e este modelo não produz bons resultados; 2- existem, pelo 

menos, dois paradoxos dentro da organização: estabilidade versus temporalidade e gestão 

instrumental versus gestão por competências; 3- o modelo de gestão de pessoas mais 

adequado à empresa estudada deve ser predominantemente o Modelo Político de Gestão de 

Pessoas, com implantação de gestão por competências em todos os processos de recursos 
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humanos; 4- a estrutura de burocracia mecanizada existente induz uma gestão instrumental de 

pessoas, de forma que foi proposta a transição para uma estrutura de adhocracia.   

 

1.1. O PROBLEMA 

 

 Esse estudo almeja responder a seguinte questão: qual o modelo de gestão de pessoas 

predominante na empresa estatal escolhida como unidade-caso e qual deveria ser o modelo, 

na visão dos entrevistados. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Frente ao cenário descrito na introdução, este estudo exploratório tem como objetivo 

principal identificar qual é o modelo atual de gestão de pessoas predominante na empresa 

estatal ALFA. 

 Como objetivos secundários, têm-se: 

- Identificar possíveis paradoxos organizacionais dentro da empresa estudada; 

- Apontar aspectos positivos e negativos da gestão da empresa ALFA nos últimos anos 

sob a ótica dos entrevistados;  

- Propor um novo modelo de gestão de pessoas, construído com base na percepção dos 

entrevistados e do referencial teórico desta pesquisa. 

 

1.3. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Não é objetivo deste estudo: 

a) averiguar o nível de satisfação ou motivação dos funcionários da unidade-caso; e 

b) analisar práticas e políticas de recursos humanos que não guardem relação com o 

tema proposto.  

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

 No cenário atual, cada vez mais a sociedade exige que as instituições públicas 

desempenhem suas atividades com eficiência e eficácia. Dessa forma, torna-se importante que 



    

 

15 

 

os colaboradores dessas organizações tenham uma alta performance em seu trabalho, 

cumprindo com sua obrigação de oferecer bens e serviços públicos de qualidade à sociedade e 

de gerir com responsabilidade e eficiência os recursos públicos que utilizam para operar. 

 Assim é que existe uma pressão para modernização da gestão de recursos humanos na 

Administração Pública por parte da sociedade, do Governo Federal e dos órgãos de controle 

aos quais a Administração Pública está submetida.   

 Nessa linha, a gestão por competências foi referendada, por exemplo, pelo Decreto 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006, aplicável à administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional. Este, em seu artigo 1º, instituiu a “adequação das competências requeridas dos 

servidores aos objetivos das instituições”. 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) também faz parte desse movimento e vem 

apregoando a modernização da gestão em diversos julgados. Cito trechos de um: 

“1.2.1. Planejamento da Força de Trabalho 

O Alinhamento Estratégico é um dos componentes do modelo de avaliação 
adotado no Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas realizado pelo 
TCU em 2013 e avalia a capacidade de alinhamento das políticas e práticas 
de gestão de pessoas com a missão, os objetivos e as metas organizacionais. 
O planejamento da força de trabalho (PFT) é um dos fatores de sucesso 
desse componente (Relatório do Acórdão 3.023/2013 TCU Plenário, p. 8). 

(...) 

De forma simplificada, pode-se dizer que o objetivo do PFT é assegurar que 
as pessoas certas com as competências certas estejam nos lugares certos e 
nos momentos certos. Ele permite que a organização identifique lacunas ou 
excessos na força de trabalho e desenvolva estratégias de gestão de pessoas 
(p. ex., realocação, contratação, desenvolvimento, terceirização) para 
solucionar os problemas identificados, contribuindo para o alcance das metas 
organizacionais. 

(...) 

Os perfis de competências dos ocupantes dos postos devem incorporar 
aquelas qualidades ou características centrais, cuja posse é determinante para 
a adequação do profissional e o correspondente êxito no desempenho da 
tarefa” (BRASIL, 2016). 

Em face disso, o objetivo de pesquisa se mostra relevante como instrumento de 

auxílio a essa modernização da gestão de pessoas no serviço público, pois guarda 

relação direta com esse tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste segundo capítulo, são apresentadas algumas teorias que julgo pertinentes serem 

abordadas em função do escopo e/ou recorte da presente pesquisa. O foco teórico atribuído a 

este estudo está restrito ao tema gestão de pessoas na Administração Pública. 

 

2.1. O CONCEITO DE HOMO COMPLEXUS 

 

 A Escola Clássica trazia o modelo de homo economicus, segundo o qual o ser humano é 

previsível, controlável e movido pela maximização de ganhos monetários (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 A Escola das Relações Humanas introduziu o conceito de homo socialis, no qual o ser 

humano busca satisfazer suas necessidades de afeto, aprovação social, prestígio e 

autorrealização, não podendo ser reduzido à esquemas simples e mecanicistas (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 O conceito de homo complexus introduz a noção de que as necessidades humanas vão 

além da associação e filiação a grupos informais. Segundo esta visão, o homem possui 

necessidades múltiplas e complexas, desejo de autodesenvolvimento e realização, autonomia 

de pensamento e encontra no trabalho uma fonte de sentido à sua existência (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006).  

 

2.2. MOTIVAÇÃO 

 

 Em termos genéricos, motivação abarca as causas e motivos que levam uma pessoa a 

apresentar um determinado comportamento (MAXIMIANO, 2000). Para Stoner e Freeman 

(1999), a motivação pode ser entendida como o resultado de fatores que provocam, canalizam 

e sustentam o comportamento de um indivíduo. 

 Bergamini (1997) considera que a motivação é uma força tipicamente central a toda 

pessoa, ou seja, é uma força impulsionadora de fontes muitas vezes escondidas dentro de cada 

indivíduo. 

 Diversas escolas diferenciam a motivação extrínseca da intrínseca. Ryan e Decy (2000) 

argumentam que a motivação intrínseca se refere a fazer algo porque é inerentemente 
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interessante ou prazeroso, ao passo que a motivação extrínseca é se refere a fazer algo com 

objetivo de alcançar um determinado resultado. 

 Dessa forma, a motivação intrínseca resulta em tarefas realizadas por vontade própria 

do indivíduo e, por conseguinte, apresentam alta qualidade de criatividade e aprendizado. 

 Já a motivação extrínseca, apresenta diferentes graus de automotivação. A 

internalização é o processo através do qual a motivação extrínseca pode se tornar mais auto 

motivada. 

 Bergamini (1990) diferencia motivação de movimento. O conceito de movimento se 

relaciona a reações comportamentais dos indivíduos ao meio ambiente. Somente quando a 

ação tem origem em fatores internos da própria pessoa, o comportamento pode ser 

considerado como advindo de motivação. 

 

2.2.1. A Teoria da Hierarquia de Necessidades 

 

 Maslow (1943) formulou a hipótese de que em cada indivíduo existe uma hierarquia 

entre 5 necessidades, na seguinte ordem: 

a) Fisiológicas: são necessidades básicas e que se relacionam diretamente com a 

sobrevivência do indivíduo, como alimentação e sede, por exemplo. 

b) Segurança: relacionam-se com a proteção contra mal físico ou emocional. 

c) Sociais: são as necessidades de integração e relacionamento, como afeto e amizade, 

por exemplo. 

d) Estima: engloba fatores internos, como autorrespeito, e externos, como 

reconhecimento. 

e) Autorrealização: traduz-se no impulso de alguém se tornar o que é permitido pelo seu 

potencial individual. 

 Maslow (1943) separou as necessidades em necessidades de baixa ordem (“a” e “b”) e 

necessidades de alta ordem (“c”, “d” e “e”). 

 Segundo o autor, à medida que cada um desses grupos de necessidades é 

substancialmente preenchido, o indivíduo passa a sentir um ímpeto em satisfazer o grupo 

seguinte. 
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 De acordo com Motta e Vasconcelos (2006), este modelo pressupõe que as 

necessidades fundamentais (ou de baixa ordem) vêm à tona e, ao serem atendidas, as 

necessidades complexas (ou de alta ordem), manifestam-se. Esse processo pode se alternar 

diversas vezes, tendo seu grau de intensidade e o tipo de necessidade do indivíduo alterados 

ao longo do tempo, mostrando-se um modelo dinâmico. 

 

2.2.2.  Teoria X e Teoria Y 

 

 McGregor (1999), observando a gestão de pessoas dentro das empresas, formulou 

pressupostos teóricas sobre a natureza do comportamento humano, manifestadas de maneira 

implícita nas práticas e políticas das organizações. A partir disso, criou um modelo com dois 

diferentes conjuntos de pressupostos, separando-os no que ele chamou de “Teoria X” e 

“Teoria Y”. 

 A Teoria X representa as ideias tradicionais de direção e controle, segundo as quais o 

ser humano é, de um modo geral, preguiçoso, indolente, ingênuo, sem iniciativa e avesso ao 

trabalho, evitando-o sempre que possível. Dessa forma, precisa ser coagido, controlado, 

dirigido e ameaçado de punição para que se esforce. Além disso, o ser humano prefere ser 

dirigido, busca sempre evitar responsabilidade, possui pouca ambição e quer garantias acima 

de qualquer outra coisa (McGREGOR, 1999).  

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), a Teoria X é relacionada com o conceito de homo 

economicus e com a visão utilitarista do ser humano, ligados à proposta da Escola da 

Administração Científica. 

 Neste modelo, os únicos responsáveis pela organização dos fatores de produção são os 

gerentes e administradores, que o fazem por meio do exercício da autoridade. Estes 

estabelecem os padrões de comportamento e são responsáveis por seu monitoramento. O 

controle social burocrático é exercido de forma rigorosa e baseia-se em regras explícitas e 

formais, de forma centralizadora e autoritária. A intervenção e o controle gerencial são 

condições indispensáveis para a produtividade e a eficiência, pois sem eles o indivíduo é 

passivo, resistente à colaboração e não busca o atingimento dos objetivos organizacionais 

(McGREGOR, 1999). 

 McGregor (1999) concluiu que, os pressupostos da Teoria X, quando implementados, 

criam uma profecia que se autorrealiza. Ou seja, a crença de que o indivíduo é preguiçoso, o 
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excesso de controle burocrático e a centralização das decisões provocam a insatisfação dos 

funcionários e estimulam comportamentos e reações que levam à queda da produtividade. 

 Segundo McGregor (1999), restou demonstrado em suas pesquisas que o 

comportamento improdutivo dos funcionários não era reflexo do caráter indolente do ser 

humano, mas sim uma reação dos indivíduos e dos grupos informais ao excesso de controle e 

vigilância. O autoritarismo gerencial leva ao comportamento improdutivo dos funcionários 

que, por sua vez, justifica a própria implantação do modelo gerencial autoritário. 

 Para McGregor (1999), a adoção de um estilo de gestão compatível com a Teoria X leva 

ao desperdício, na medida em que se concentra apenas nas necessidades fisiológicas e de 

segurança descritas por Maslow. Em consequência, a organização não se beneficia da energia 

produtiva empregada pelos funcionários na satisfação de necessidades mais complexas, como 

as de filiação, do ego e de autorrealização. 

 A Teoria X é contraposta pela Teoria Y, que se baseia no pressuposto de integração 

entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais. Para a Teoria Y, o dispêndio de 

esforço físico e mental no trabalho é tão natural quanto o lazer ou o descanso. Ou seja, o ser 

humano comum não detesta, por natureza, o trabalho, de forma que a vigilância e a ameaça de 

punição não são os únicos meios de estimulá-lo a trabalhar em prol dos objetivos 

organizacionais (McGREGOR, 1999).    

 Os indivíduos são então vistos como esforçados, dedicados, criativos, competentes e 

capazes de assumir responsabilidades (McGREGOR, 1999).    

 Para McGregor (1999), neste modelo: 

a) A administração é responsável pela organização dos elementos produtivos da 

organização, visando à melhora dos resultados econômicos. 

b) Os funcionários não são naturalmente passivos, indolentes ou apáticos. Eles se 

transformam em pessoas assim por conta de experiências negativas ao longo de sua vida 

profissional. 

c)  Todos os indivíduos possuem motivação, dedicação ao trabalho, potencial de 

desenvolvimento e capacidade assumir responsabilidades no trabalho. A administração 

é responsável por estimular e proporcionar as condições para que os funcionários 

reconheçam e desenvolvam por si mesmos essas características.  

d) Compete à administração criar condições orgânicas e métodos de operação que 

possibilitem aos indivíduos atingir seus objetivos pessoais, orientando seus esforços em 

direção aos objetivos organizacionais. 
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 Motta e Vasconcelos (2006) pontuam que a Teoria Y é intimamente ligada à 

“administração por objetivos”, de Peter Drucker, no que diz respeito às funções da 

administração e à natureza humana. 

 

2.2.3. Teoria Bifatorial de Motivação/Higiene 

 

 Herzberg (1959), propôs que os fatores que afetam a motivação do indivíduo podem ser 

divididos em 2 categorias: fatores higiênicos e fatores motivacionais. 

 Os fatores higiênicos, relacionados com o ambiente de trabalho, englobam salários, 

políticas organizacionais, relações interpessoais, entre outros. São, portanto, fatores 

extrínsecos. 

 Os fatores motivacionais se relacionam com o conteúdo do trabalho, como por exemplo 

realizações, desafios, exercício de responsabilidade, progresso profissional, o próprio trabalho 

em si. Dessa forma, são fatores intrínsecos. 

 Segundo o autor, os fatores higiênicos, quando não adequados, provocam insatisfação. 

Entretanto, o contrário de satisfação não é insatisfação, ou seja, remover os fatores 

insatisfatório de um trabalho não o torna satisfatório. Para motivar as pessoas, é necessário 

que estejam presentes os fatores motivacionais. 

 A Teoria de Bifatorial teve ampla aceitação, mas também recebeu diversas críticas. 

Robbins (1999) destaca algumas delas: 1- o procedimento utilizado é limitado por sua 

metodologia, já que as pessoas tendem a dar crédito a si mesmas pelo sucesso e culpar o 

ambiente externo pelo fracasso; 2- o foco da teoria é a satisfação no trabalho, não sendo uma 

teoria de motivação propriamente dita; 3- não foi utilizada uma medida global de satisfação; 

4- a teoria ignora variáveis situacionais; 5- a teoria supõe que existe uma relação entre 

satisfação e produtividade, mas a metodologia não abordou a variação da produtividade. 

 

2.2.4.   Teoria da Equidade 

 

 Segundo a Teoria da Equidade (ADAMS, 1963), os indivíduos comparam a relação 

entre seus esforços e recompensas recebidas com a relação entre esforços e recompensas de 

colegas de trabalho, amigos, vizinhos e colegas de outras empresas de forma a avaliar se suas 

recompensas foram justas.  
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 Dessa forma, se o indivíduo percebe a recompensa como sendo proporcional ao esforço 

dispendido, diz-se que há um estado de equidade. Se, entretanto, a percepção é de que há uma 

proporção desigual entre esforço e recompensas, existe uma tensão de equidade, levando o 

indivíduo a reagir ou tentar corrigi-la (ADAMS, 1963). 

 Conforme exposto por Adams (1963), o referencial escolhido pela pessoa para fazer sua 

comparação é importante para formar sua percepção da situação. Quando os empregados 

percebem uma injustiça, pode-se prever que eles terão uma dentre as 6 atitudes abaixo: 

a) Alterar o esforço, por exemplo, diminuindo a quantidade de trabalho; 

b) Mudar as recompensas recebidas, por exemplo, procurando maximizar uma 

remuneração variável com aumento do volume de entregas a uma qualidade mais baixa; 

c) Distorcer a percepção de si mesmo, por exemplo, pensando que está trabalhando 

mais do que deveria; 

d) Distorcer a percepção que tem dos outros, por exemplo, pensando que a qualidade do 

trabalho dos colegas é inferior; 

e) Mudar o referencial; 

f) Abandonar a situação presente, por exemplo, mudando de emprego. 

 

2.2.5.    A Teoria Contingencial da Motivação 

 

 Conforme Motta e Vasconcelos (2006), a Teoria Contingencial sobre motivação foi 

desenvolvida por McClelland e propõe que três fatores são especialmente úteis para explicar o 

comportamento dos indivíduos no trabalho: 

a) necessidades de realização (achievement), ou “N.Ach”; 

b) necessidades de afiliação (affiliation), ou “N.Aff”; e 

c) necessidades de poder (power), ou “N.Pow”. 

 Indivíduos “N. Ach” buscam inconscientemente obter um nível de excelência em seu 

campo de atuação, de forma a obter o reconhecimento de seus pares. Suas decisões são 

inconscientemente orientadas para causar impacto em outros indivíduos ou ao grupo 

organizacional como um todo (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Indivíduos “N. Aff” possuem um desejo inconsciente de fazer parte de um grupo social 

acolhedor, que propicie o desenvolvimento de relações interpessoais positivas. Tais 

indivíduos possuem alta sensibilidade para com outras pessoas e preferem um ambiente de 
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trabalho colaborativo ao invés de um ambiente competitivo (MOTTA; VASCONCELOS, 

2006). 

 Indivíduos “N. Pow” possuem a necessidade de controlar recursos ou de influenciar o 

comportamento de outras pessoas (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Cada indivíduo possui essas 3 características desenvolvida em maior ou menor grau, e 

esse combinação explica o seu comportamento diante das situações que vivencia. Por 

exemplo, os estudos de McClelland demonstram que um indivíduo empreendedor possui um 

alto grau de “N. Ach”, baixo grau de “N. Aff” e um médio grau de “N. Pow” (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 Os estudos de McClelland concluem que é possível um indivíduo mudar seu perfil, 

desde que tenha consciência dele. Apenas a própria pessoa pode conseguir mudar suas 

características, pois precisa mudar seu grupo de referência e buscar outras inserções sociais e 

objetivos (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 A administração pode ajudar nesse processo fornecendo informações e feedback sobre 

seu modo atual de ação e sobre seu comportamento. Havendo interesse do indivíduo em 

mudar, a administração pode fornecer suporte e adequado e aconselhamento apara auxiliá-lo 

nesse processo de mudança (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 

2.3. ORGANIZAÇÕES TIPO A E TIPO B 

 

 Argyris (1957, apud MOTTA; VASCONCELOS, 2006) propôs que as estruturas 

organizacionais devem se adaptar às necessidades psicológicas e motivacionais dos 

indivíduos. Ele argumentava que o maior envolvimento dos indivíduos com o seu trabalho 

traria ganhos de produtividade. 

 Argyris (1957, apud MOTTA; VASCONCELOS, 2006) separou as organizações em 

dois modelos: o modelo A e o modelo B. 

 O modelo A se caracteriza por centralização vertical de poder, indivíduos com pouco 

conhecimento do trabalho realizado por outras unidades organizacionais, baixa integração 

horizontal, indivíduos voltados unicamente para atingimento de metas de sua unidade 

organizacional e orientação para o curto prazo (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 O modelo B se caracteriza por participação dos indivíduos nos processos decisórios, 

visão integrada das diversas unidades organizacionais, indivíduos com conhecimento dos 
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objetivos globais da organização, integração horizontal e orientação para o longo prazo 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Argyris (1957, apud MOTTA; VASCONCELOS, 2006) defendia que o modelo B, por 

favorecer a comunicação e a integração dos diversos níveis hierárquicos e permitir acesso a 

informação aos indivíduos favorece o “sucesso psicológico”, aprendizado e integração. 

 

2.4. ENRIQUECIMENTO DE TAREFAS 

 

 O enriquecimento ou ampliação de tarefas consiste em aumentar o conteúdo da tarefa 

aumentando, assim, seu escopo. Contrapõe-se à ideia da Administração Científica de que 

quanto mais dividido for o trabalho, mais eficiente será a organização (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 O objetivo é tornar a tarefa mais complexa, dando ao trabalhador uma visão mais ampla 

de como o seu trabalho se insere na organização, além de permitir que o empregado interaja 

com diversos setores e tome decisões pequenas dentro do seu nível hierárquico. O resultado é 

o aumento da saúde mental e da realização do trabalhador (MOTTA; VASCONCELOS, 

2006). 

 

2.5. TOYOTISMO E GERÊNCIA PARTICIPATIVA 

 

 A Toyota aprimorou o sistema fordista de produção com implantação de técnicas de 

administração participativa, novas regras e nova estrutura de trabalho. Os operários possuíam 

maior autonomia e participavam da elaboração do trabalho com aplicação de técnicas como 

círculos de qualidade, onde gerentes e operários se reuniam uma ou duas vezes por semana 

para discutir as tarefas, examinar erros e analisar resultados obtidos. Nessas reuniões, eram 

propostas formas de simplificar o trabalho, diminuindo a incidência de erros e aumentando a 

produtividade (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 A Toyota implantou também outras técnicas para aumentar a valorização e demonstrar o 

reconhecimento do trabalho dos empregados. Eram promovidos concursos que premiavam as 

melhores sugestões de melhorias por parte dos empregados, cerimônias de premiação e outros 

rituais. As informações do mercado e da estratégia da empresa eram difundidas em todos os 

níveis hierárquicos. O resultado foi um maior comprometimento, envolvimento e maior 

dedicação dos empregados da Toyota (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 
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 O modelo de administração da Toyota representava uma ruptura com os conceitos da 

Administração Científica e se caracterizava por: gerência participativa; integração horizontal; 

estabilidade de emprego e “cidadania corporativa”; cultura organizacional forte; alto grau de 

comprometimento dos empregados; utilização de ferramentas como Kanban e just in time; 

círculos de qualidade e qualidade total; e melhoria de processos e mudança (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 As técnicas de gerência participativa e círculos de qualidade, entretanto, não obtiveram 

o mesmo sucesso quando aplicadas em outras organizações. Muitos empregados tinham 

dificuldade de continuar exercendo tarefas rotineiras, mecânicas e alienantes após terem se 

acostumado a ter mais autonomia e a participar das decisões. Alguns preferiam continuar a 

exercer seu trabalho da maneira antiga e, consequentemente, ofereciam resistência aos novos 

procedimentos. Alguns queriam participar, mas tinham dificuldade de fazê-lo após anos 

trabalhando de forma taylorista (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 O Sistema Toyota de Produção contribuiu para a internalização do controle por parte 

dos trabalhadores. A administração por resultados, onde cada empregado pactua com a 

gerência as metas a resultados a serem obtidos, se apresenta como alternativa ao controle 

burocrático (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Na administração por resultados os trabalhadores passam então a ser avaliados com base 

nas metas e resultados pactuados e sua progressão na carreira depende dessa avaliação. Os 

procedimentos são descentralizados e os indivíduos passam a ter mais autonomia, mas a 

responsabilidade dos empregados também aumenta. Dessa forma, os controles são 

internalizados pelos indivíduos, que passam a se organizar sozinhos e a controlar sua 

produtividade (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Excesso de vigilância e controle burocrático por parte de terceiros pode resultar em 

resistência e frenagem, diminuindo a produtividade. Alternativamente, quando o controle 

advém do próprio indivíduo, o impacto positivo na produção é maior (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 O controle por parte do grupo também é eficaz. Quando mais de um indivíduo tem 

responsabilidade pelo resultado de um trabalho e a remuneração, bônus ou promoção de cada 

empregado dependem dos resultados do grupo, cria-se um ambiente em que indivíduos se 
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vigiam mutuamente, buscando se assegurar de que as tarefas sejam realizadas de forma 

satisfatória (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 

2.6. LIDERANÇA 

 

 Pode-se definir liderança como “a capacidade de influenciar um grupo em direção à 

realização de metas” (ROBBINS, 1999, p. 219). A fonte dessa liderança pode ser formal, 

como a advinda da ocupação de um cargo gerencial numa organização, mas a formalização de 

uma posição de chefia não é suficiente para que o indivíduo será capaz de liderar com 

eficácia. A fonte pode ser também informal, ou seja, líderes podem surgir dentro de um grupo 

sem que haja a indicação formal de que aquele indivíduo deve liderar os demais (ROBBINS, 

1999). 

 Para Maximiano (2000), a liderança é diferente da autoridade formal, pois as bases de 

motivação dos seguidores são diferentes. Dentro das organizações, a autoridade formal é 

baseada na posição hierárquica de um indivíduo em relação a outro, ao passo que a liderança 

se fundamenta na crença dos indivíduos a respeito das qualidades individuais do líder. 

 Motta e Vasconcelos (2006) observam que o papel de liderança é atribuído a um 

indivíduo por um grupo, e não necessariamente o líder de um grupo também será o líder de 

outros grupos. Os autores ponderam ainda que a liderança não é um fenômeno absoluto e que 

dificilmente indivíduos podem ser treinados ou ensinados a serem líderes.  

 É temerário que o gerente se baseie apenas na autoridade formal. Para ser um gerente 

eficaz, é necessário que o indivíduo combine a posição de autoridade formal com as 

habilidades de liderança (MAXIMIANO, 2000). 

 Segundo Maximiano (2000), os estilos de liderança podem ser numa gradação onde em 

uma das extremidades está a liderança orientada para o chefe e, na outra, está a liderança 

orientada para os funcionários (TANNEMBAUM; SCHMIDT, 1973, apud MAXIMIANO, 

2000). Conforme a autoridade do gerente diminui e a liberdade dos indivíduos aumenta, o 

estilo de liderança vai se afastando do primeiro e se aproximando do segundo estilo. 

 Estudos posteriores aprimoraram essa visão e passaram a categorizar 2 estilos básicos: 

1- liderança orientada para a tarefa, estilo autocrático; e 2- liderança orientada para as 

pessoas, estilo democrático (MAXIMIANO, 2000). 
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 Alguns indivíduos buscam naturalmente a sua realização no trabalho, desde que lhes 

sejam dadas condições para tanto. Outros, porém, preferem dedicar seu tempo e energia a 

outros setores da atividade humana, como hobbies, amigos e família. Este segundo grupo 

pode ser levado a se dedicar mais à organização pela internalização de mecanismos de 

controle. A diminuição dos controles burocráticos, a definição de um plano de carreira, o 

estabelecimento de uma cultura organizacional forte e a pressão da equipe propiciam essa 

internalização (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Limongi-França et al. (2002) apontam três tipos de liderança: a carismática, a 

transacional e a transformacional. 

 A liderança carismática está associada ao carisma, ou seja, é fundamentada na atração 

que os liderados possuem pelo líder. Neste tipo de liderança, os liderados confiam 

incondicionalmente no líder e apresentam um envolvimento emocional com a missão 

(LIMONGI-FRANÇA et al., 2002). 

 Na liderança transacional, ocorrem transações mútuas entre líder e liderado. O liderado 

persegue as metas para obter recompensas oferecidas pelo líder (LIMONGI-FRANÇA et al., 

2002). 

 Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2006) observam que a liderança transacional 

se caracteriza pelo comportamento condicionado, onde o indivíduo segue o líder porque ele 

possui meios para viabilizar a troca, seja de remuneração, influência política ou outro objeto 

de seu desejo.  

 Para os autores, a liderança transacional é fundada em necessidades extrínsecas dos 

liderados e ignora as suas necessidades reais. Dessa forma, a capacidade de influência do líder 

desaparece no momento em que ele não mais pode punir ou recompensar os liderados.    

 Na liderança transformacional, os líderes e seguidores proporcionam um ao outro alto 

nível de moralidade e motivação (LIMONGI-FRANÇA et al., 2002). 

 Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2006) entendem que a liderança 

transformacional se caracteriza pelo conhecimento, por parte do líder, das reais necessidades e 

condicionantes da motivação dos indivíduos. Neste tipo de liderança, o líder articula 

experiência e os sentidos compartilhados do grupo social de forma a viabilizar determinados 

modos de ação.  
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2.7. O CONCEITO GESTÃO DE PESSOAS 

 

 De acordo com Motta e Vasconcelos (2006), em épocas recentes, a necessidade de se 

gerir as diferenças entre as organizações e os indivíduos fez surgir novas maneiras de se 

abordar estrategicamente o componente humano no contexto organizacional.  

  Frente a este cenário, percebe-se que a expressão “recursos humanos” passa ser 

substituída progressivamente nas propostas teóricas pelo termo “gestão de pessoas”, devido 

ao fato deste conferir maior importância ao trabalhador, uma vez que o reconhece como 

portador de múltiplas dimensões (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

 Os autores, entretanto, fazem a crítica de que tal posicionamento também possibilitou 

ocultar “ (...) uma relação de dominação e poder que continuaria presente, apesar das 

mudanças, tratando-se, pois, de uma nova ideologia que não muda a situação de fato, ao 

contrário, a oculta (...)” (MOTTA; VASCONCELOS, 2006, p. 23). 

 Para Vasconcelos, Protil e Heidemann (2002), foi a partir das práticas de recursos 

humanos defendidas pela Escola Clássica de Administração e pela corrente da Democracia 

Industrial, que se baseia predominantemente nos trabalhos de Herzberg e nas pesquisas do 

Instituto Tavistock de Londres, que surgiram as propostas de dois novos modelos de gestão de 

pessoas: o Modelo Instrumental e o Modelo Político.  

 O primeiro modelo, pode ser entendido como uma representação da Escola Clássica de 

Administração de maneira aperfeiçoada, enquanto que o segundo possui como base estudos 

sociotécnicos e valores como o consenso, a diversidade e a igualdade de direitos dos membros 

da organização. Neste modelo, o gerente possui o papel de um árbitro, devendo conduzir o 

debate e gerir conflitos, além de se responsabilizar pela decisão final e pelos resultados 

organizacionais (VASCONCELOS; PROTIL; HEIDEMANN, 2002). 

 

2.7.1.      O Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas 

 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas 

possui as seguintes características: 

a) Os limites de atuação são impostos pelo mercado. A empresa é um instrumento 

racional de produção e tem sua estratégia definida pelos dirigentes com base nas 

pressões do mercado, do setor em que atua e dos valores organizacionais. 



    

 

28 

 

b) Compete à administração de recursos humanos implantar a estratégia organizacional, 

visando à maximização do resultado econômico e ao melhor desempenho dos 

empregados. Parte-se do pressuposto que o aumento de produtividade beneficia todos os 

empregados. 

c) Pagamento por produtividade e igualdade de oportunidades são inerentes ao modelo. 

Suas bases residem no conceito de eficiência econômica e na ideia de que eficiência 

social acarreta eficiência econômica e vice-versa. 

d) Concede-se mais autonomia aos empregados, mas somente na medida em que essa 

autonomia é útil à empresa. Os indivíduos são vistos como utilitaristas e capazes de 

serem condicionados com aplicação de interpretações próprias e muitas vezes 

simplificadas de técnicas behavioristas. Os indivíduos não são considerados atores 

sociais, mas sim agentes.  

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), no Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas, a 

administração de recursos humanos possui as seguintes funções: 

a) Avaliar as necessidades e os recursos dos grupos organizacionais. 

b) Descrever e prover os cargos por meio de métodos objetivos de seleção. 

c) Avaliar os cargos e o desempenho dos empregados, buscando motivá-los por meio de 

remuneração considerada justa. 

d) Treinar empregados, melhorar as condições de trabalho, informar os empregados, 

comunicar fatos importantes e cuidar para que as relações de trabalho sejam 

satisfatórias. 

 Motta e Vasconcelos (2006) ponderam que, neste modelo, a participação dos grupos 

informais é vista como um meio de conseguir adesão à estratégia empresarial. Ainda segundo 

os autores, outras características do Modelo Instrumental são: adaptação da empresa ao meio 

ambiente de negócios; a organização não influencia o ambiente; o planejamento estratégico, a 

seleção e a gestão de pessoas são realizadas por profissionais de recursos humanos; e busca da 

eficiência social como meio de aumento da produtividade. 

 Por fim, a mudança organizacional é vista como resultado de decisões estruturadas pela 

direção da organização que, em tese, possui todas as informações necessárias para a tomada 

de decisão.  Sendo assim, esta mudança é normalmente imposta top-down (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 
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2.7.2.    O Modelo Político de Gestão de Pessoas 

 

 O Modelo Político de Gestão de Pessoas se diferencia do Modelo Instrumental 

principalmente pela incorporação da ideia de conflito e divergência, causados pela diferença 

de interesses dos atores organizacionais. Admite-se que existem lógicas diferentes e diversos 

critérios de tomada de decisão válidos (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 A base para isso é o conceito de racionalidade limitada, segundo o qual a racionalidade 

é sempre relativa ao indivíduo que decide, não existindo uma única racionalidade superior, 

absoluta e inquestionável. Assim, os dirigentes da empresa buscam solucionar os conflitos por 

meio de negociação, conciliando os interesses das diversas partes envolvidas no processo. No 

Modelo Político, um bom gestor é um mediador que busca promover a coesão entre os 

grupos, resultando em soluções negociadas com a direção da empresa. É criado, assim, uma 

espécie de “pacto político” (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 As políticas de gestão de pessoas são, então, soluções temporárias e contingentes, que 

têm por objetivo acomodar situações específicas com base em diagnósticos organizacionais. 

A administração de recursos humanos, apesar disso, cria um modelo de gestão de pessoas 

ideal a ser implantado no longo prazo, tendo como premissas o desenvolvimento qualitativo 

da força de trabalho, maior autonomia e a democratização das relações de trabalho (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), as principais características do Modelo Político 

são: 

a) Eficiência econômica negociada, que não necessariamente corresponde à eficiência 

social de curto prazo. O conflito é aceito, mas busca-se dirimi-lo por meio de 

negociação política. 

b) Meio ambiente negociado e construído por meio de alianças estratégicas. 

c) Avaliação de resultados realizada por grupos organizacionais envolvidos no processo 

decisório. 

d) Empresa vista como uma arena política, construída socialmente pela ação dos 

diversos grupos que a compõe.  

e) Ator-chave é a direção geral da organização. 

f) Decisões racionais e éticas voltadas para a resolução de conflitos, para obtenção do 

consenso e para as questões de poder. 
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g) Indivíduos são vistos como atores políticos válidos e que possuem potencial de 

desenvolvimento positivo. Estes buscam concretizar ativamente interesses próprios 

(“cidadania nas organizações”). 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), neste modelo a mudança organizacional é vista 

como desejável e necessária. A mudança se apresenta como uma resposta a um ambiente 

negociado e estruturado pelas organizações do setor, que influenciam ativamente o ambiente 

em que se inserem. A mudança, sempre através de soluções contingentes e temporárias, busca 

a realização de objetivos de longo prazo.  

 No Modelo Político, o desenvolvimento econômico da empresa não procura atender 

apenas aos interesses dos acionistas. Há também um foco na sociedade global e nos grupos 

organizacionais. Busca-se o progresso e a construção a longo prazo de uma harmonia social 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), neste modelo, a diretoria e os gerentes se 

envolvem com a gestão de pessoas e a antiga função “recursos humanos” assume uma 

importância estratégica na empresa, possibilitando ainda o desenvolvimento de competências 

individuais e organizacionais, e consequentemente, a inovação organizacional. 

 O Quadro 1 apresenta a diferença entre as características gerais dos modelos 

Instrumental e Político de gestão de pessoas, enquanto que o Quadro 2 traz a diferença entre 

as funções dos gerentes nos dois modelos.  

Quadro 1 – Diferenças entre as características gerais dos modelos instrumental e político 

de gestão de pessoas 

Modelo Instrumental Modelo Político 

Empresa como instrumento racional de 
produção. Pressuposto de que a eficiência 
social gera eficiência econômica. 
Maximização do resultado econômico. 

Eficiência econômica negociada. 

Pagamento por produtividade. Avaliação dos resultados feita pelo grupo 
organizacional. 

Autonomia e descentralização 
controladas pela padronização dos 
processos decisórios na organização. 

Mudança organizacional vista como 
desejável e necessária. 

Homogeneidade cultural. Meio ambiente construído por meio de 
alianças estratégicas.  

Indivíduos considerados agentes 
condicionáveis e previsíveis. 

Consideram-se os indivíduos atores 
políticos que buscam a concretização de 
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seus interesses na organização. 
Evita-se o conflito. Aceitação do conflito e a sua superação 

via negociação. Organização vista como 
arena política. 

Fonte: Motta e Vasconcelos (2006), p. 87, 89. 

Quadro 2 - Diferenças entre as funções da gerência nos modelos instrumental e político 

de gestão de pessoas 

Modelo Instrumental Modelo Político 

Avaliação das necessidades da 
organização e de seus recursos. 

Diretoria e gerentes envolvidos na gestão 
de pessoas. A antiga função de “recursos 
humanos” ganha importância estratégica 
na organização.  

Descrição e provimento dos cargos por 
meio de métodos de avaliação 
“objetivos”. 

Gerente considerados “árbitros” que 
decidem após ouvir partes envolvidas. 

Busca da “eficiência” social para atingir 
maior produtividade. 

Busca de consenso, se possível. 

Treinamento e comunicação. Negociação política. 
Modelo funcionalista. Autonomia e responsabilização pelos 

resultados. 
Adaptação ao meio ambiente de 
negócios. 

Diversidade cultural – diversos padrões 
de referência e comparação.  

Fonte: Motta e Vasconcelos (2006), p. 87, 90. 

 

2.8. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

O conceito de competências evoluiu ao longo dos anos. McClelland (1973) definiu 

competência como uma característica do indivíduo casualmente relacionada com um 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou em uma situação específica. 

Em estudo posterior, o mesmo autor definiu competências como habilidades e 

disposições que vão além das habilidades cognitivas do ser humano, incluindo, por exemplo, 

autocontrole, autorreconhecimento e habilidades sociais (McCLELLAND, 1998).  

Segundo ele, algumas delas podem ser identificadas por taxonomias de personalidades, 

mas são fundamentalmente comportamentais. Como tal, diferente da personalidade e da 

inteligência, podem ser adquiridas por meio de treinamentos e desenvolvimentos 

(McCLELLAND, 1998). 

Spencer e Spencer (2003) definem competências como características anônimas e 

sustentadoras dos altos desempenhos alcançados por alguns indivíduos no exercício de 
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funções específicas. Estas são possíveis de serem generalizadas e persistem por um período de 

tempo razoável.  

Já Fleury e Fleury (2001), entendem que as competências de uma pessoa estão 

relacionadas ao “saber agir” - que engloba os conceitos de mobilização, integração, 

transferência de conhecimentos, recursos e habilidade, aprendizado e engajamento – e podem 

agregar tanto valor econômico a organização, quanto valor social ao indivíduo.  

Para Dutra, Hipólito e Silva (2000, p. 3) o conceito de competência pode ser entendido 

como a “capacidade da pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e 

organizacionais da empresa, se traduzindo pelo mapeamento do resultado esperado (output) e 

do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o seu atingimento 

(input)”. 

Para esses autores, não é possível separar as competências das ações, uma vez que se 

torna necessário colocar em prática o conhecimento, ou seja, as competências estão 

associadas à capacidade de geração de resultados em consonância com os objetivos 

organizacionais (DUTRA; HIPÓLITO; SILVA, 2000). 

Dutra (2004) complementa esse conceito com a noção de “entrega”. Segundo ele, as 

competências estão vinculadas à capacidade de entrega do indivíduo, materializada a partir da 

aplicação do estoque de repertórios individuais e organizacionais disponíveis.  

Prahalad e Hamel (1990) tratam de competências no plano organizacional, as chamadas 

competências essenciais. Segundo os autores, o conceito de competência essencial se refere à 

aprendizagem coletiva dentro da organização, especialmente através de coordenação das 

diversas habilidades de produção e integração das múltiplas fontes de tecnologia.  

Brandão e Guimarães (2001) destacam outros autores que tratam do tema em nível 

organizacional. Segundo eles, as competências organizacionais referem-se ao conjunto de 

conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerenciais inerentes a uma 

organização. Destas, as competências essenciais são aquelas capazes de gerar valor e de difícil 

imitação, de forma a conferir vantagens competitivas duradouras às organizações. 

De acordo com Brandão e Bahry (2005), a gestão por competências pode ser 

caracterizada por um processo cíclico e contínuo composto por cinco etapas: formulação da 

estratégia organizacional, mapeamento de competências, captação/desenvolvimento de 

competências, acompanhamento/avaliação e retribuição.    
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A primeira etapa - formulação da estratégia organizacional – é composta pela definição 

da missão, visão e objetivos estratégicos da organização. Neste momento, são estabelecidos os 

melhores indicadores de desempenho e as metas que deverão ser atingidas.  

Após estas definições, caminha-se para segunda etapa – mapeamento de competências – 

que possui como objetivo principal identificar a lacuna de competências. Nesta fase, serão 

identificadas quais são as competências necessárias para consolidar a estratégia formulada e 

quais são as competências internas já disponibilizadas dentro da organização. 

Com o gap de competências identificado dentro da organização, segue-se para a terceira 

etapa: captação e desenvolvimento de competências. A captação refere-se à seleção externa e 

admissão de indivíduos que possuem as competências almejadas.  Já o desenvolvimento está 

relacionado com o aprimoramento e treinamento das competências internas disponíveis na 

organização.  

Em seguida, a fase de acompanhamento e avaliação pode ser entendida como o 

monitoramento da execução dos planos operacionais e de gestão através dos indicadores de 

desempenho, possibilitando a identificação e correção de eventuais desvios.  

A última etapa – retribuição - é composta pelo reconhecimento, premiação e 

remuneração por competências, das pessoas e/ou equipes de trabalho que mais contribuíram 

para o alcance dos resultados organizacionais planejados.  

Em suma, Dutra (2004) defende que um modelo de gestão por competências tem por 

objetivo reconhecer, formar e ampliar conhecimentos, habilidades e atitudes, agregando valor 

à organização e aos indivíduos. Ainda segundo o autor, o objetivo do modelo é orientar as 

diversas ações de gestão de pessoas com os objetivos estratégicos da organização. 

 

2.9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Conforme exposto por Limongi-França et al. (2002), a avaliação de desempenho tem 

como objetivo a melhoria do desempenho e da produtividade do indivíduo no longo prazo. 

Faz parte do sistema de gestão do desempenho e, em consequência, deve alimentar e ser 

alimentada por outras funções de recursos humanos como seleção, desenvolvimento 

profissional, gestão de carreiras, remuneração, dentre outras.  
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Limongi-França et al. (2002) argumentam que os principais atores do processo de 

avaliação de desempenho são o avaliador e o avaliado, de forma que o papel da área de 

recursos humanos (ARH) é apenas o de apoiar e gerenciar o sistema. 

Para Dutra (2002), em um modelo de gestão de pessoas estratégico, a avaliação de 

desempenho deve ser formada por três dimensões - o desenvolvimento, o esforço e o 

comportamento dos indivíduos- que devem estar relacionadas aos resultados obtidos pela 

organização.   

O autor entende que a metodologia utilizada no processo deve possibilitar que os 

critérios de avaliação e os avaliadores sejam selecionados com transparência, facilitando a 

realização de feedback pelos gerentes para suas equipes, tendo como base um diálogo 

construtivo e efetivo, com finalidade de aconselhar e compartilhar os desafios 

organizacionais.  

Nesse sentido, a avaliação de desempenho deverá servir como input para as políticas de 

remuneração, que devem ser focadas no desempenho individual, sendo flexíveis e 

relacionadas ao desenvolvimento de competências e aumento de desempenho, através de uma 

remuneração variável que reconheça a contribuição do indivíduo e das equipes que compõe a 

organização (DUTRA, 2004).  

 

2.10. PARADOXOS ORGANIZACIONAIS 

 

Hegel (1941), afirma que a realidade é o fluxo eterno dos contraditórios. Nessa linha de 

pensamento, a contradição dialética traz à tona um sujeito que surge, se manifesta e se 

transforma derivado da contradição de seus predicados, tornando-se um sujeito diferente do 

que era pela negação interna destes. Trata-se de um processo de tese-antítese e síntese. 

Quinn e Cameron (1988) definem paradoxo como a presença simultânea e elementos 

conflitantes que, ao menos em teoria, não poderiam existir ao mesmo tempo. Segundo os 

autores, é comum a existência de paradoxos dentro das organizações. 

Segundo Vasconcelos e Vasconcelos (2004), paradoxos são realidades socialmente 

construídas tendo por base as percepções simplificadas dos atores sociais. Estes, com o 

objetivo de atribuir sentido à sua experiência, representam os sistemas complexos nos quais 

estão inseridos em torno de duas percepções contraditórias que passam a orientar a sua ação. 
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Festinger (1957) descreve como o processo de tomada de decisão, bem como as ações 

tomadas pelo indivíduo, são parte de um processo de cognição do ser humano. A todo 

momento, os indivíduos se deparam com opções que se opõe cognitivamente, o que leva à 

criação de situações que bloqueiam ou reduzem os efeitos negativos dessa oposição de ideias, 

pensamentos e valores. 

Buscando reduzir essa tensão, o indivíduo pode se adaptar à ordem social vigente ou 

tentar mudá-la, gerando conflito com a ordem imperante ou não. A dissonância cognitiva 

ocorre quando o impasse sobre a própria ação ou sentimento causa desconforto. Em 

consequência, o indivíduo pode se prender aos valores antigos e rejeitar a nova perspectiva, 

cooperando ou não com o novo (FESTINGER, 1957). 

Desta forma, o autor considera que o estudo de paradoxos está ligado ao estudo de 

conflitos, mudanças e transformação social. O estabelecimento de uma nova ordem social 

produz percepções polarizadas e tensões no sistema organizacional. Isto, por sua vez, gera 

resistência e conflito dentro da organização (FESTINGER, 1957). 

Lacombe e Tonelli (2004) entendem que, consideradas a subjetividade das percepções e 

as necessidades individuais do trabalhador, a existência desta dicotomia no ambiente de 

trabalho gera fenômenos que causam impactos negativos no clima organizacional, como  a 

insatisfação na realização do trabalho, a falta de motivação para a busca do crescimento 

profissional, a rejeição à autoridade formal, a falta de comprometimento com os objetivos 

estratégicos da organização, a potencialização dos conflitos organizacionais e a resistência aos 

processos de mudança e reestruturação.  

Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2006) destacam que é importante 

compreender que o sistema organizacional é formado por subgrupos que possuem suas 

microdinâmicas e/ou subculturas particulares, e é exatamente a existência destes subgrupos 

que levam à livre e criativa reconstrução do sistema social, através de suas contradições e 

inconsistências dentro e entre esses diversos grupos. Os autores destacam que:  

“ Os indivíduos insatisfeitos com as regras são agentes da mudança em 
potencial, uma vez que subgrupos organizacionais podem se movimentar no 
sentido de questionar o sistema e as regras hegemônicas e agir politicamente 
no sentido de modificá-las. São as contradições perceptivas que, ao causar, 
dissonância cognitiva e incomodar esses agentes, geram a energia para a 
transformação do construto social inicial ou para a revolução dialética” 
(VASCONCELOS; MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2006, p. 5). 
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A seguir, são apresentados no Quadro 3 alguns exemplos de paradoxos organizacionais 

e suas descrições. 

Quadro 3 – Exemplos de paradoxos organizacionais 

Autor Paradoxo Descrição 

Blau e Scott (1970) 
Comunicação versus 

coordenação 

O livre fluxo de comunicação, 
ao mesmo tempo que tem um 
papel importante para resolução 
de problemas administrativos, 
aliviando as ansiedades 
causadas pelos processos de 
tomada de decisão, dificulta a 
coordenação, uma vez que cria 
uma batalha de ideias que 
dificulta o acordo entre os 
indivíduos.  

Blau e Scott (1970) 
Planejamento 

administrativo versus 
Iniciativa/Criatividade 

A necessidade persistente de 
planejamento e controle 
organizacional que, ao mesmo 
tempo, inibem a iniciativa e a 
criatividade individual dentro 
das organizações.  

Lawrence e Lorsch 
(1969) 

Diferenciação versus 

Integração das 
estruturas 

organizacionais 

As organizações, ao mesmo 
tempo que necessitam se 
diferenciar, precisam manter um 
mínimo de integração, criando 
estruturas que possam controlar 
as tendências rotatórias das 
partes que a compõem.  

Vasconcelos, Motta e 
Pinochet (2003) 

Aprendizagem versus 
Automação 

A informatização de alguns 
setores da organização mecaniza 
o trabalho humano, impactando 
no processo de aprendizagem 
aprimoramento do profissional. 

Vasconcelos, Motta e 
Pinochet (2003) 

Liberdade versus 
Vigilância 

A tecnologia da informação, ao 
mesmo tempo que proporciona 
uma maior “liberdade” através 
da utilização da Internet no 
ambiente de trabalho, possibilita 
o aumento da vigilância de sua 
utilização através dos sistemas 
de segurança em informática.  

Lacombe e Tonelli (2004) 
Discurso versus 

Prática 

Existência de duas realidades 
simultâneas contraditórias: o 
discurso organizacional e o que 
é praticado em relação ao 
mesmo objeto. 
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Vasconcelos, 
Mascarenhas e 

Vasconcelos (2006) 
Passado versus Futuro 

Valorização de uma nova 
competência técnica e, 
simultaneamente, a negação da 
competência técnica 
anteriormente valorizada, ainda 
que a última ainda seja relevante 
em outras áreas da organização.  

Fonte: Adaptado de Vasconcelos, Motta e Pinochet (2003); Lacombe e Tonelli (2004); 
Vasconcelos e Vasconcelos (2004); Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2006).  

 

2.10.1. Paradoxo Discurso versus Prática 

 

De acordo com Vasconcelos e Vasconcelos (2004), as promessas e os discursos 

gerenciais em relação à melhores condições de trabalho, ao crescimento profissional e à 

melhoria da qualidade de vida dos funcionários provocam, muitas vezes, expectativas 

positivas que podem ou não se tornar realidade diante da percepção do indivíduo, uma vez 

que a velocidade em que as organizações adotam novos modelos de gestão em um esforço 

adaptativo aos novos tempos pode ser maior do que a velocidade efetiva de implementação 

destas novas estruturas, dada a sua complexidade. 

Dentro deste contexto, Lacombe e Tonelli (2004) entendem que quando não há 

concretização destas promessas gerenciais, os indivíduos tendem a ter percepções 

contraditórias e polarizadas entre a incoerência da subjetividade das expectativas geradas pelo 

discurso formal e a realidade prática vivenciada. Tal situação, pode levar os atores sociais a 

desenvolverem reações defensivas, tendo como consequência o aumento do nível de 

frustração, tensão estresse no sistema organizacional.  

 

2.10.2.    A Dialética e a Formação da Identidade 

 

A identidade dos indivíduos que fazem parte da organização influencia de forma 

significativa os processos de mudança organizacional, bem como as relações sociais de 

conflito. Os estudos de Hegel sobre dialética são de grande importância para o tema, pois 

tratam do indivíduo e sua formação segundo sua percepção da realidade e sua capacidade de 

exercer sua própria razão sobre o ponto de vista afetivo. O filósofo estabelece uma relação 

entre os níveis cognitivos e afetivos no que tange à percepção polarizada da realidade, 

considerando o conflito presente nas relações sociais (KOJÈVE, 1980; HEGEL, 1941). 



    

 

38 

 

Hegel (1941) acredita que o ser humano não está limitado ao universo da razão. Assim 

sendo, sua formação pode ser vista a partir de uma dialética dupla que direciona a 

racionalidade e o reconhecimento de si. Para ele, o indivíduo luta, durante toda a sua vida em 

busca de desejos, impondo sua força para que possa ser reconhecido individualmente em seu 

ser e em sua autonomia, diferenciando-se dos outros por suas características individuais. 

 

2.10.3.   O Desenvolvimento da Identidade Social e a Construção da Identidade no Trabalho 

 

O reconhecimento por parte de outras pessoas é um elemento fundamental na 

construção da identidade do indivíduo (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Dejours (1996) afirma que “no mundo subjetivo, o sentido dado ao trabalho depende de 

jogos de identidade e participação. O que o indivíduo espera do seu trabalho é também uma 

retribuição moral: o reconhecimento”. Dejours (1996) fala também sobre como os indivíduos 

atribuem sentido à própria experiência do trabalho e sobre a importância do reconhecimento 

de utilidade. O autor discute ainda a validade ética e estética do trabalho. Essas duas formas 

de reconhecimento provêm dos superiores hierárquicos, dos pares e dos grupos sociais, e tem 

influência sobre a motivação dos indivíduos e sobre o conceito que desenvolvem de si 

mesmos. 

Conforme colocado por Vasconcelos e Vasconcelos (2004), “a luta entre os desejos dos 

diferentes indivíduos envolve uma relação social cujo objeto é o reconhecimento de si 

próprios pelos outros. Vencendo esse conflito, o ser humano pode obter o reconhecimento de 

sua individualidade”. Vasconcelos e Vasconcelos (2004) concluem que a identidade do ser 

humano não é o supedâneo sobre o qual se constrói o mundo social, mas sim o resultado dos 

conflitos vividos por eles a cada momento.  

Hegel (1941), mostra como as experiências de conflito dos indivíduos têm 

consequências importantes sobre sua identidade e sobre sua visão de mundo no futuro.  

Sainsaulieu (1977) demonstra como o acesso à identidade se origina de um processo 

conjunto de identificação e diferenciação. Esse processo se expressa nas relações 

intersubjetivas em dois níveis: o da relação afetiva identificatória que não envolve relações de 

conflito; e o político, do jogo de poder social, no qual o indivíduo se distancia do primeiro 

nível e impõe a sua diferença. 



    

 

39 

 

Para Sainsaulieu, a criança tem sua identidade ligada fortemente às suas experiências de 

identificações sucessivas, enquanto o adulto depende dos meios sociais de que dispõe para 

sustentar suas diferenças nos conflitos e, dessa forma, quebrar a cadeia de identificações com 

os poderosos que o envolve. 

 

2.10.4.    Paradoxo Passado versus Futuro 

 

Em processos amplos de mudança organizacional, quando ocorre a valorização de uma 

nova competência técnica e, simultaneamente, a negação da competência técnica 

anteriormente valorizada, é comum a produção de ambiguidades perceptivas 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004).  

Durante essa transição de sistemas organizacionais, o grupo que detinha a competência 

anteriormente valorizada com frequência percebe, simultaneamente, a existência de setores da 

organização que ainda valorizam essa competência e setores que denigrem a sua importância 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

A associação da nova competência ao futuro e ao sucesso da organização, bem como 

associação da competência antiga ao passado e à sua decadência, tende a gerar percepções 

polarizadas. Uma opção para evitar esse conflito e viabilizar a mudança é construir o novo a 

partir do passado, em uma continuidade que engloba rupturas e contradições, mas não nega 

esses fenômenos, e sim lida com eles (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

 

2.10.4.1      A Metáfora de Fausto e a Racionalidade Superior 

 

O mito de Fausto, desde seus primeiros registros no séc. XVI, foi contado por diversas 

pessoas em diversos países. Nas versões mais antigas, Fausto era um homem ambicioso que 

vendia sua alma ao Diabo em troca de bens matérias, sexo, fama e glória (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2004). 

A popularidade do mito se deve à questão levantada da dificuldade dos indivíduos com 

o processo de modernização e com as mudanças sociais bruscas (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2004). 

O alemão J. W. Goethe, conforme citado por Vasconcelos e Vasconcelos (2004) 

reinventou a lenda, descrevendo Fausto como um homem movido pelo desejo de 

modernização e progresso, desejando a construção de uma nova ordem e uma nova sociedade 
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através do planejamento e da aplicação de uma racionalidade superior. Fausto, então passa ser 

um personagem altruísta, que busca libertar a sociedade do sofrimento e da dor 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Para atingir seus objetivos, Fausto vende sua alma ao Diabo em troca de acesso 

irrestrito ao conhecimento e à sabedoria. A proposta é de rompimento com o passado, 

abandonando uma sociedade medieval imperfeita e impondo a adoção de uma racionalidade 

perfeita e impecável. O mito de Fausto é um arquétipo que pode ser usado para explicar 

alguns aspectos da mudança estratégica em organizações contemporâneas (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2004). 

A narrativa se assemelha muito a alguns processos de mudança organizacional, onde os 

dirigentes apresentam um novo modelo baseado em uma racionalidade superior, que deve, a 

partir da sua implantação, reger o novo sistema e formatar a organização. Nesse contexto, a 

resistência à mudança é vista como irracional e ilógica e, portanto, é reprimida de forma 

autoritária (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

 Uma mudança feita dessa forma, rompendo com o passado de forma brusca em nome 

do desenvolvimento econômico da empresa pode gerar uma crise de identidade em alguns 

grupos organizacionais, comprometendo o sucesso do programa de mudança e o futuro da 

organização (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

 

2.10.5.     Racionalidade Limitada, Ação Humana e Identidade 

 

O conceito de racionalidade limitada afirma que a racionalidade é sempre relativa ao 

indivíduo que decide, ou seja, não existe uma única racionalidade superior 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

O conceito foi utilizado para criticar as ideias da Escola Clássica da Administração, 

entre elas o one best way, que tinha como premissa a existência de uma racionalidade superior 

nas organizações (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Mais tarde, o conceito de racionalidade limitada foi base para o desenvolvimento da 

Teoria da Ação Nacional, que mostra que a ação dos seres humanos não se limita às ideias 

que uma pessoa acredita possuir e nas quais acredita fundamentar suas ações no dia a dia. Ela 
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também é influenciada por elementos incertos, novos, que vão além de princípios dos quais os 

indivíduos têm consciência (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

As pesquisas sobre o tema concluíram que a ação estratégica de cada pessoa é 

influenciada pelo presente e pelo passado do indivíduo. Ou seja, a capacidade de perceber as 

alternativas e de prever e assumir os riscos de cada uma delas varia de indivíduo para 

indivíduo. Essa capacidade é influenciada pelo que R. Boudon, conforme citado por 

Vasconcelos e Vasconcelos (2004), chamou de “efeito de posição” e “efeito de disposição”. 

“Efeito de posição” é a posição que a pessoa ocupa em determinado contexto, posição esta 

que condiciona as informações a que ele tem acesso. “Efeito de disposição” se refere às 

características mentais, cognitivas e afetivas do indivíduo, todas, em parte, pré-formadas por 

sua socialização passada (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

2.11. GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

O estilo gerencial das organizações públicas possui traços autoritários com relações 

muitas vezes excessivamente formais e, embora contraditório, carentes de padronização 

(SCHIKMANN, 2010). Nessa situação, uma série de distorções podem ocorrer, como a 

percepção de acentuada valorização do tempo de serviço e detrimento da produtividade, o 

clientelismo, configurado por meio da excessiva proteção à cargos e funções comissionadas, 

déficits meritocráticos e ausência de transparência na gestão de pessoas. 

Segundo a autora, as organizações públicas são caracterizadas por rigidez legal, 

desvinculação da percepção de que o cidadão é o destinatário final do serviço público, baixa 

ênfase no desempenho, mecanismos de remuneração que não se relacionam com desempenho 

e barreiras à inovação. O resultado é, por vezes, uma organização ineficiente e ineficaz. 

Na Administração Pública, é comum que as áreas que tratem de gestão de pessoas 

realizem apenas atividades relacionadas à folha de pagamento e outras atividades burocráticas 

e formais. Sua forma de atuação é geralmente reativa e há pouca atenção às atividades 

estratégicas de gestão de pessoas (SCHIKMANN, 2010). 

O recrutamento por concurso causa problemas pelo seu foco baseado em cargos, e não 

em competências. A descrição dos cargos, por sua vez, limita a atuação dos funcionários, 

desincentivando a inovação (SCHIKMANN, 2010). 
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A autora propõe algumas mudanças nesses processos: recrutamento baseado em 

competências; definição de estratégias de desenvolvimento de pessoas; criação de um sistema 

de avaliação de desempenho que vincule a progressão funcional bem como identificação de 

necessidades de treinamento; criação de carreiras que estimulem o desenvolvimento 

profissional e o desempenho; e definição de estratégias de realocação de funcionários de 

acordo com seus perfis. 

Ainda segundo Schikmann (2010), os principais mecanismos para implantação de plano 

estratégico de gestão de pessoas são: a) planejamento de recursos humanos; b) gestão de 

competências; c) capacitação contínua baseada em competências; e d) avaliação de 

desempenho baseada em competências. 

 

2.12. DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

De início, destaco que o nome da empresa onde será realizada esta pesquisa será 

omitido. Neste trabalho, a organização será chamada pelo pseudônimo “empresa ALFA”. 

A empresa ALFA foi escolhida como unidade de análise desta pesquisa por se tratar de 

uma empresa com a qual o pesquisador possui proximidade, possibilitando o aprofundamento 

do tema de pesquisa através do estudo de caso. 

Para explicar um pouco mais do contexto em que ela se insere, convém trazer algumas 

definições. A Administração Pública é dividida em administração direta, composta pela 

União, estados, Distrito Federal e municípios, e administração indireta, composta por 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas (Decreto-

Lei 200/67, art. 4º). 

As empresas públicas e sociedades de economia mista têm seu regime jurídico definido 

pela natureza de sua atividade fim (ALEXANDRINO; PAULO, 2011): 

• quando a atividade se consubstancia em exploração de atividade econômica em 

sentido estrito, ela é regida predominantemente por normas de direito privado; 

• quando a atividade se consubstancia em prestação de serviços públicos, ela é regida 

predominantemente por normas de direito público. 

A ALFA é uma empresa pública federal, o que significa que a empresa pertence 

integralmente ao Governo Federal (ALEXANDRINO; PAULO, 2011). Conforme seu 
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estatuto, sua finalidade é promover o desenvolvimento econômico, social, científico e 

tecnológico do Brasil. 

Ainda conforme o estatuto, a ALFA tem a seu dispor uma série instrumentos de meios 

para atingir suas finalidades. Dentre eles, destacam-se as concessões de empréstimos e 

financiamentos a pessoas jurídicas e aplicação de recursos financeiros não reembolsáveis 

diretamente em pessoas jurídicas. 

Os empréstimos e financiamentos são essencialmente atividades econômicas. A 

aplicação de recursos não reembolsáveis, por outro lado, são atividades próximas das 

atividades ditas de estado. 

Não obstante essa situação, a ALFA é uma entidade sob o regime jurídico de direito 

privado e possui fins lucrativos. Parte do lucro é distribuído aos funcionários sob forma de 

participação nos lucros e resultados. 

A empresa possui cerca de 700 funcionários e sua estrutura é funcional. Os 

departamentos da área fim da ALFA são separados por área a que se propõe fomentar, ao 

passo que os departamentos da área meio são separados por função. 

Existem unidades regionais em outros estados, todas com poucos funcionários. Estas 

não analisam empréstimos e financiamentos, sendo responsáveis apenas por alguns 

procedimentos iniciais, após o que encaminham as propostas para análise na sede no Rio de 

Janeiro. 

Segundo Jones (2010), uma organização com 1.000 funcionários tende a ter quatro 

níveis hierárquicos. A ALFA possui apenas três níveis, de forma que a estrutura pode ser 

considerada plana. 

Por ser uma entidade sob o regime jurídico de direito privado, seus funcionários são 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por isso, não possuem estabilidade 

garantida pela Constituição de 1988, como no caso de entidades que estão sob o regime 

jurídico de direito público. Porém, o que se pode observar na prática dentro desta organização 

é que as demissões ocorrem apenas por justa causa, levando seus funcionários a se sentirem 

em um ambiente estável. 

A estabilidade nas relações de emprego gera uma baixa rotatividade de funcionários 

dentro da instituição, possibilitando o estabelecimento de uma forte cultura organizacional. 
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O processo de recrutamento e seleção dos funcionários da ALFA é realizado através de 

concurso público, conforme estabelecido na Constituição de 1988. Nessa forma de 

contratação, diferente das práticas adotadas pelas organizações privadas, é comum não haver 

garantia de que os funcionários que ingressam na organização possuam as competências e as 

habilidades necessárias para exercer determinadas funções dentro da organização 

(SCHIKMANN, 2010). 

Só existem dois cargos efetivos na empresa: um de nível superior e um de nível médio. 

Todos os funcionários efetivos ingressam na instituição no primeiro nível de um desses dois 

cargos, independente do seu currículo profissional. 

Além dos cargos efetivos, existem os cargos comissionados, que abrangem gerentes de 

nível operacional, gerentes de nível tático, dirigentes e assessores. Existem ainda um número 

reduzido de funções gratificadas. 

As funções gratificadas só podem ser ocupadas por funcionários efetivos. Os cargos 

comissionados, por sua vez, podem ser ocupados tanto por profissionais do quadro efetivo 

quanto por profissionais externos.  

A diretoria é composta por cinco diretores e um presidente. Destes, apenas um diretor é 

funcionário efetivo, situação comum nos últimos 10 anos. Por conta disso, há uma certa 

inconstância de ocupantes nos cargos da alta administração da empresa, pois eles costumam 

mudar a cada troca do ministro do ministério ao qual a empresa se subordina. A cada troca de 

diretoria, é comum também a troca de diversos outros cargos de nível tático e operacional, e 

até em funções gratificadas.  

Recentemente, por conta da crise política que o Brasil vem enfrentando, essa 

instabilidade de direção da ALFA chegou a um ápice: em um espaço de tempo de dois anos e 

meio, a empresa teve quatro presidentes diferentes. 

Semestralmente, todos os funcionários, com exceção dos diretores e do presidente, são 

avaliados em processo de avaliação funcional. Os funcionários que ocupam cargos gerenciais 

são avaliados pelos seus superiores e pelos seus subordinados. 

Anualmente, os funcionários efetivos participam do processo de promoção funcional, 

onde podem ou não avançar níveis na carreira da qual fazem parte, aumentando sua 

remuneração. O plano de cargos vigente considera que funcionários em níveis de carreira 

mais altos devem realizar atividades mais complexas. 
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Com relação ao plano de carreira dos funcionários efetivos, é valido especificar que, 

diferentemente do que se vê comumente nas organizações privadas, o tempo de trabalho do 

funcionário é considerado na progressão da carreira dentro da instituição. Dessa forma, um 

funcionário pode, periodicamente, avançar um nível na carreira sem que tenham havido 

entregas que justifiquem esse avanço no período considerado, o que, segundo Schikmann 

(2010), é uma característica comum do serviço público. 

Vale lembrar que as instituições públicas e, por consequência, seus funcionários, têm 

obrigação de oferecer bens e serviços públicos de qualidade à sociedade, tornando esse 

vínculo uma importante diferenciação em relação às organizações do setor privado. 

O recrutamento por concurso público, a progressão de carreira impactada pelo tempo de 

serviço e a finalidade de ofertar bens e serviços públicos aos cidadãos são características 

comuns de muitas instituições públicas, de forma que a empresa ALFA pode ser considerada 

uma instituição representativa das organizações públicas brasileiras no caso específico deste 

estudo. 

Cabe um parêntese importante sobre o contexto da empresa. Em 2013, a ALFA 

implantou um novo modelo de gestão de pessoas, baseado em integração de processos e 

gestão por competências. Foi implantado um novo plano de cargos e salários e, para cada um 

dos níveis de complexidade de cada carreira, foram definidas as competências que os 

empregados deveriam possuir. 

Assim, a cada processo de avaliação de desempenho, os empregados são avaliados pelo 

seu superior imediato com base nas competências do seu nível de carreira e no desempenho 

nas tarefas que lhes foram atribuídas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo detalhar o tipo de metodologia de pesquisa adotado e 

como se pretende obter e tratar os dados do presente estudo. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Propõe-se uma pesquisa qualitativa, com realização de um estudo de caso e utilização 

de técnicas etnográficas. 

Como natural de uma pesquisa qualitativa, não se partirá de objetivos específicos ou 

hipóteses, mas sim de uma questão central de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

Creswell (2010) aponta o estudo de caso como uma estratégia de investigação que tem 

caráter de profundidade e detalhamento. Por meio dela, o pesquisador coleta informações 

detalhadas utilizando vários procedimentos por um período de tempo prolongado. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso é utilizado como estratégia de pesquisa em 

muitas situações, dentre as quais inclui-se a pesquisa em administração e estudos 

organizacionais e gerenciais. O autor entende que este tipo de pesquisa é adequado quando se 

está examinando acontecimentos contemporâneos sem que haja possibilidade de manipulá-

los. 

Yin (2015) observa que estudos de caso representam a estratégia adequada quando se 

busca responder questões do tipo “como” ou “por que” a respeito de um conjunto 

contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem pouca ou nenhuma 

capacidade de controle. 

Na concepção de Stake (1995), o estudo de caso possibilita que sejam analisados 

problemas concretos. Para o autor, a relevância do estudo de um caso ocorre quando há nele 

um interesse especial, pelo que se presta atenção aos detalhes de interação do caso com os 

seus contextos. 

A coleta de dados se dará por observação e entrevistas com um grupo de funcionários 

da unidade de análise. 

Para Richardson (1999), a observação é fundamental em pesquisa qualitativa, por 

auxiliar na formação do problema bem como na coleta e interpretação dos dados. 

Marconi e Lakatos (2010) entendem que a observação é um elemento básico de 

investigação científica das pesquisas de campo. Segundo os autores, ela é importante para 
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ajudar a entender objetivos e práticas sobre as quais os indivíduos não tem consciência, mas 

que orientam o seu comportamento e o seu modo de vida. 

Creswell (2010) descreve algumas abordagens possíveis de coletas de dados de 

observação. Neste estudo, serão utilizadas, principalmente, as anotações de campo como 

observador. 

As entrevistas, por sua vez, serão semiestruturadas e em profundidade. Todas serão 

gravadas em áudio para posterior transcrição, conforme abordagem sugerido por Creswell 

(2010). O autor coloca a entrevista semiestruturada como instrumento comum da pesquisa 

qualitativa. 

Flick (2004) entende que a entrevista semiestruturada combina o conteúdo de pesquisas 

abertas e fechadas e caracteriza-se por possuir um roteiro flexível e previamente elaborado, 

onde o entrevistador pode lidar de forma mais explícita com as pressuposições que traz às 

entrevistas em relação aos aspectos dos entrevistados. 

 Nela, o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre os temas propostos sem 

respostas ou condições pré-estabelecidas pelo pesquisador. Flick (2004) descreve que a 

entrevista semiestruturada possui também como vantagem o fato de permitir que os pontos de 

vista dos entrevistados sejam descritos de forma mais clara e precisa. Para ele, essa vantagem 

se contrapõe às abordagens com as entrevistas padronizadas e os questionários, que podem 

restringir o momento, a sequência ou o modo de lidar com os tópicos, obscurecendo ao invés 

de esclarecer. 

As entrevistas em profundidade visam à transformação da relação entre entrevistador e 

entrevistado em narrador e ouvinte (MISHLER, 1986; NARAYAN; GEORGE, 2002).  

Nesta abordagem, a entrevista contém proposições abertas, ou seja, os temas são 

introduzidos e o entrevistado discorre livremente sobre eles. A técnica se mostra aderente à 

pergunta da presente pesquisa, pois é mais flexível e permite uma exploração mais ampla da 

questão, posto que permite ao entrevistador desenvolver cada situação na direção que 

considera adequada. Seu intuito é essencialmente exploratório e é indicada para casos em que 

o pesquisador não tem intenção de impor sua visão de realidade (RICHARDSON, 1999; 

MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Será buscada uma amostra com ampla representatividade, composta por funcionários de 

nível médio e superior, ocupantes e ex-ocupantes de cargos comissionados, lotados em pelo 

menos três das seis unidades de direção (cinco diretorias e presidência) e com representantes 

de ambos os sexos. Ressalte-se que não será feita análise com base em dados demográficos. 
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Os entrevistados serão escolhidos de forma aleatória dentre todos os funcionários da 

empresa, buscando atender aos critérios descritos acima. 

Antes das entrevistas, os entrevistados serão informados de que sua identidade será 

preservada, de forma que possam se expressar sem medos de represálias por suas opiniões. 

Yin (2015) destaca a importância da proteção dos “sujeitos humanos” neste tipo de pesquisa, 

por tratar de assuntos pessoais e de fenômeno atual. O autor defende a proteção à privacidade 

e à confidencialidade dos participantes para evitar que eles sejam colocados em posições 

indesejáveis. 

De forma análoga, considerando que a pesquisa pode expor aspectos negativos da 

organização objeto do estudo, a identidade da empresa não será revelada. Neste trabalho, a 

empresa será chamada pelo pseudônimo de “empresa ALFA”. 

Serão analisados ainda fontes documentais primárias e secundárias. Godoy (1995b) 

conceitua documentos primários como aqueles “produzidos por pessoas que vivenciaram 

diretamente o evento que está sendo estudado” e documentos secundários como aqueles 

“coletados por pessoas que não estavam presentes por ocasião de sua ocorrência”. Godoy 

(1995a; 1995b; 1995c) acredita que essa análise documental é crucial, pois tais documentos 

revelam uma posição estática e sem alterações temporárias, além de estarem diretamente 

ligados a um contexto específico. 

 

3.2. ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADO 

 

1- Gênero, idade e cargo. 

2- Percurso acadêmico: que faculdade cursou e por que, qual (is) especialização (ões) 

cursou e por que, como esses cursos contribuíram para sua formação profissional.   

3- Percurso profissional: em quais empresas trabalhou, por que decidiu ingressar na 

empresa ALFA, quais cargos já ocupou na empresa ALFA. 

4- Função atual, explicando seus pontos fortes e fracos, desafios superados e pontos de 

melhoria no trabalho. 

5- Aspectos da empresa ALFA que melhoraram e os aspectos que pioraram nos últimos 

anos. 

6- Entrevistador faz breve explicação sobre paradoxos organizacionais. Você identifica 

paradoxos na empresa ALFA? 
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7- Entrevistador faz breve explicação sobre Modelo Instrumental e Modelo Político de 

Gestão de Pessoas. Qual desses modelos predomina na ALFA e por quê? Qual dos 

modelos seria mais adequado à empresa? 

 

3.3. DADOS COLETADOS 

 

Foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas em profundidade com funcionários da 

ALFA, conforme os dados sociológicos descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Dados sociológicos dos entrevistados 

Entrevistado Cargo Gênero Idade 
Formação 

Acadêmica 
Entrevistado 1 Nível 

Médio 
Feminino Entre 36 e 40 anos Mestrado 

Entrevistado 2 Nível 
Superior 

Masculino Entre 36 e 40 anos Graduação 

Entrevistado 3 Nível 
Superior 

Masculino Entre 46 e 50 anos Graduação 

Entrevistado 4 Nível 
Superior 

Masculino Acima de 50 anos Doutorado 

Entrevistado 5 Nível 
Superior 

Feminino Entre 26 e 30 anos Especialização 

Entrevistado 6 Nível 
Superior 

Feminino Acima de 50 anos Doutorado 

Entrevistado 7 Nível 
Superior 

Masculino Entre 36 e 40 anos Graduação 

Entrevistado 8 Nível 
Superior 

Masculino Entre 36 e 40 anos Especialização 

Entrevistado 9 Nível 
Superior 

Masculino Entre 46 e 50 anos Mestrado 

Entrevistado 10 Nível 
Superior 

Feminino Entre 31 e 35 anos Graduação 

Entrevistado 11 Nível 
Médio 

Feminino Entre 26 e 30 anos Graduação 

Entrevistado 12 Nível 
Superior 

Masculino Entre 26 e 30 anos Graduação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Neste capítulo, será apresentado um resumo das entrevistas realizadas, buscando ocultar 

informações que pudessem identificar os entrevistados ou causar qualquer tipo de situação 

indesejável para eles. Aqui, é importante lembrar que a ALFA é uma empresa relativamente 

pequena e possui em torno de 700 funcionários.  

Dessa forma, informações como ano de ingresso na ALFA, unidade organizacional em 

que trabalha, unidades organizacionais em que já trabalhou, cargo comissionado ou função 

gratificada atualmente ocupado, cargos comissionados ou funções comissionadas ocupados no 

passado e trabalho realizado atualmente foram omitidas. A idade foi apresentada por faixas e 

a formação acadêmica foi colocada em termos genéricos, salvo quando se tratava de 

funcionário de nível superior que se graduou em área muito comum, como Administração de 

Empresas ou Direito. 

Foram entrevistados 12 funcionários da empresa ALFA e foi obtida uma amostra com 

ampla representatividade, composta por funcionários de nível médio e superior, ocupantes e 

ex-ocupantes de cargos comissionados, lotados em quatro das seis unidades de direção 

(diretorias e presidência), com diferentes idades e tempo de serviço na empresa. Foi ainda 

obtida uma boa distribuição entre gêneros. 

 

4.1. RESUMO DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista 1 

Gênero, idade e cargo 

A entrevistada 1 é do gênero feminino, tem entre 36 e 40 anos de idade e é funcionária 

de nível médio. 

Percurso acadêmico 

Cursou faculdade e fez mestrado na mesma área. Ainda na faculdade, fez iniciação 

científica e já participava de projetos de pesquisa acadêmica. 

Percurso profissional 

Antes de ingressar na empresa ALFA, trabalhou sempre na área privada. Na quase 

totalidade dos lugares onde trabalhou, exerceu atividades relacionadas com sua formação.  
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Na empresa atual, trabalhou sempre na área meio com tarefas rotineiras e operacionais.  

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

Uma das coisas que poderia melhorar na ALFA é ela passar a ter uma visão do todo. É 

necessário que haja apenas funcionários de carreira nos cargos comissionados, de forma que 

possa haver pessoas zelando pelo bem da empresa em atividades chave. As nomeações 

políticas deveriam se restringir à Diretoria da empresa. É preciso que haja um corpo funcional 

unido visando à melhoria da empresa.  

Há uma pressão por constância de atuação e por obtenção de resultados que, até pela 

própria missão da empresa ALFA, só podem ser obtidos com políticas de longo prazo. Os 

profissionais externos, quando nomeados, costumam mudar as políticas e afetam a eficácia 

das ações da empresa. 

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

A entrevistada é altamente capacitada, possui graduação, mestrado e já exerceu 

atividades complexas em sua carreira na área privada. Entretanto, desde o seu ingresso na 

empresa ALFA, só exerceu atividades de baixa complexidades e de natureza mecanicista. Ela 

sente que poderia contribuir mais para a empresa se lhe fossem designadas tarefas mais 

complexas. 

Durante a entrevista, foi apontado como ponto de melhoria a comunicação e o 

relacionamento de sua unidade com outras unidades organizacionais. Cada atividade passa 

por diversos departamentos e empregados desses diferentes departamentos são responsáveis 

pelo processamento de uma determinada etapa. Existe uma cultura na empresa de cada 

departamento e cada empregado zelar apenas pela realização da etapa que lhe compete, sem 

se preocupar com o processo como um todo. Quando algo dá errado, os empregados não se 

comunicam para resolver o problema, limitando-se a atribuir a responsabilidade aos outros. 

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Na sua visão, as pessoas são motivadas predominantemente por recompensas 

financeiras. Se não houver recompensa financeira, as pessoas não se motivam a produzir 

mais.  
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Entretanto, o reconhecimento é um bom motivador para as pessoas que gostam do que 

fazem. Isso é especialmente importante para pessoas que já chegaram ao topo da tabela 

salarial e não são mais elegíveis à promoção funcional. Há casos de pessoas que estão no topo 

da tabela e continuam desempenhando bem suas funções. 

Com relação ao processo decisório, não há participação dos empregados. Até mesmo 

quando o empregado defende um posicionamento com embasamento técnico e apoiado em 

fatos e dados, é comum os gestores decidirem fazer diferente. Os empregados que se 

posicionam contrários aos gestores costuma sofrer represálias. Em muitos casos, as decisões 

não são racionais e sim baseadas em critérios políticos. Para ela, os gestores algumas vezes 

tomam decisões que sabem ser incorretas por pressão dos dirigentes da empresa, por medo de 

serem dispensados de seus cargos comissionados. 

Não existe controle de produtividade. O controle se dá por aferição da quantidade de 

horas que o empregado passa dentro da empresa. Empregados que se ausentam por conta de 

problemas de saúde ou por outros motivos são prejudicados pelos superiores imediatos, 

independente do seu nível de produtividade. 

Há “perseguição” de alguns empregados por parte dos gestores. Há favorecimento de 

empregados por conta de vínculos afetivos. 

Na opinião da entrevistada, o clima organizacional é ruim porque as pessoas estão 

preocupadas com si próprias e não agem em prol do bem comum. Apesar do discurso de estar 

aberto a isso, a empresa não aceita sugestões de melhoria. 

Existe pouco investimento em capacitação para funcionários de nível médio.  

Conforme pontos levantados pela entrevistada, na sua visão, predomina o Modelo 

Instrumental de Gestão de Pessoas.  

Entrevista 2 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 2 é do gênero masculino, tem entre 36 e 40 anos de idade e é funcionário 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

É formado em Administração de Empresas. 
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Percurso profissional 

Trabalhou em uma empresa pública antes de ingressar na empresa atual. Na ALFA, 

trabalhou sempre na área meio. Já ocupou cargo comissionado. 

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

A empresa contrata empregados por concurso público, que é uma forma meritocrática 

de seleção de pessoal. Mas os cargos de gestão e direção são muitas vezes preenchidos por 

pessoas de fora da administração pública, por meio de indicação política. Nem sempre existe 

um critério meritocrático para esse provimento, o que representa um conflito e prejudica as 

ações de longo prazo da empresa, pois há descontinuidade no direcionamento estratégico da 

ALFA.   

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

O relacionamento entre os departamentos é muito ruim e parece ter piorado nos últimos 

anos. Não existe uma relação “ganha-ganha”, um departamento “ganha” em relação ao outro. 

Os projetos são enxergados como projetos dos departamentos, e não como projetos da 

empresa.  

Existe uma dificuldade de comunicação entre as pessoas e entre os departamentos isso é 

agravado por não haver um conhecimento básico de domínio de todos. Alguns 

conhecimentos, como Direito, Licitações, Matemática, Comunicação, Habilidades de 

Relacionamento Interpessoal, deveriam ser competências de todos os funcionários. 

Na visão do entrevistado, o que poderia ser feito para resolver isso é criar metas 

compartilhadas entre as unidades organizacionais.  

Modelo de gestão de pessoas predominante 

O modelo predominante é o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. A gestão é 

hierarquizada e as decisões são impostas de cima para baixo. Por vezes, a imposição vem do 

Ministério ao qual a empresa se vincula. O modelo é mecanicista. 

O corpo funcional é fortemente polarizado. Não existe unidade e, por conta disso, é 

difícil haver um movimento de proposição de melhorias na gestão de pessoas. 
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A divisão interna de trabalho dentro das unidades organizacionais é ruim. De uma forma 

geral, existe muita centralização de trabalho na figura dos gestores. O gestor assume a 

responsabilidade por quase tudo que acontece nos departamentos e é ele quem busca resolver 

os problemas que aparecem. O fato de os gerentes receberem uma remuneração muito alta faz 

com que eles aceitem situação, pois há um receio de que se não o fizerem, possam ser 

substituídos por outros empregados que o farão.   

Na visão do entrevistado, a responsabilidade deveria ser compartilhada e os empregados 

deveriam participar mais da resolução dos problemas. Para ele, uma solução seria reduzir a 

remuneração dos gestores, o que conduziria a uma situação em que o gerente não aceitaria 

assumir toda essa carga de trabalho e obrigaria os departamentos a distribuir a 

responsabilidade. Isso é importante porque é irreal achar que os gestores têm capacidade de 

lidar com essa sobrecarga. 

Os cargos e as funções comissionados preenchidos por funcionários concursados não 

levam em conta as competências dos empregados e as necessidades do cargo ou função. 

Não existem metas claras e o desempenho dos empregados não é mensurado. Não se 

sabe o quanto cada pessoa contribui para a unidade organizacional, o quanto cada unidade 

contribui para a gerência de nível tático ou o quanto cada gerência de nível tático contribui 

para a diretoria.  

Entrevista 3 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 3 é do gênero masculino, tem entre 46 e 50 anos de idade e é funcionário 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou faculdade de Economia. 

Percurso profissional 

Passou por alguns órgãos públicos mediante concurso público, tendo ocupado diversos 

cargos comissionados nesses órgãos.  

Na empresa ALFA, trabalhou na área fim e na área meio. Já ocupou cargo comissionado 

na empresa atual.  
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Situação Atual da Empresa 

A política operacional da ALFA está fazendo com que muitas empresas desistam de 

fazer contratos de empréstimos e financiamento. Isto desmotiva o corpo funcional, porque os 

funcionários prospectam clientes, analisam os empréstimos e, ao final, há um grande índice de 

desistência. A burocracia interna da empresa atrapalha muito e contribui para essa desistência. 

Isso representa também um grande desperdício de homem-hora. 

Um ponto que melhorou nos últimos anos foi um aumento e melhoria dos benefícios 

concedidos aos funcionários, tanto benefícios financeiros quanto de outros tipos, como folgas 

e preocupação com portadores de deficiência. 

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

Há falta de continuidade de direção. Por questões políticas, houve muitas trocas 

seguidas de presidente e diretores, causando uma instabilidade na política operacional da 

empresa. Cada direção que é nomeada decide fazer alguma coisa diferente e de forma 

diferente, então não há continuidade nos projetos e na estratégia de longo prazo da ALFA. A 

direção costuma também trocar alguns gerentes de nível operacional e tático. Esse conjunto 

de fatos causa desmotivação no corpo funcional. 

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

A comunicação entre os departamentos é muito ruim. As unidades funcionam como 

feudos e só atuam em conjunto quando precisam resolver problemas que afetam as duas. 

Existe muito protecionismo.  

Isso é mais forte na área fim da empresa. Existe uma disputa entre as diretorias e elas 

“empurram” o trabalho para as outras. Por causa disso, a empresa deixa de fazer coisas que 

precisam ser feitas. As diretorias se escondem atrás da burocracia, prejudicam os clientes e 

afetam negativamente a imagem da empresa.  

Modelo de gestão de pessoas predominante 

De uma forma geral, predomina o Modelo Instrumental. Entretanto, existem vários 

feudos dentro da mesma estrutura. As gerências de nível tático aplicam as suas próprias regras 
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dentro das unidades organizacionais subordinadas. Então cada unidade tem o seu modelo de 

gestão de pessoas, ou seja, coexistem o Modelo Instrumental e o Modelo Político.  

Mas, via de regra, predominam as decisões impostas de cima para baixo, como é 

próprio da Administração Pública. Isso se dá, em parte, pelo fato de os cargos de direção 

serem ocupados politicamente. Dessa forma, os dirigentes chegam na empresa com uma 

agenda política e impõe essa agenda ao resto da ALFA. 

Entretanto, quando analisamos os níveis mais baixos da hierarquia, há uma discussão 

maior com os empregados e há mais participação no processo decisório. Ocorrem tentativas 

de se empurrar decisões de baixo para cima, mas, muitas vezes, essas decisões esbarram em 

vontades políticas e não são implantadas. No choque de interesses, prevalece a vontade dos 

dirigentes. 

O mais adequado, na visão do entrevistado, é que as decisões fossem discutidas com os 

funcionários e que houvesse espaço para sugestões de melhoria. Dessa forma, um modelo 

mais próximo do Político parece ser melhor.  

As coisas na empresa demoram muito para se concretizar. Há muita burocracia e os 

funcionários possuem pouca autonomia. Para qualquer coisa que fuja da rotina, o funcionário 

precisa pedir permissão ao seu gerente de nível operacional que, por sua vez, pede permissão 

ao gerente de nível tático.  

A gestão por competências na empresa fica mais no discurso do que na prática. Há uma 

avaliação funcional por competências, mas as competências do empregado não são levadas 

em consideração na alocação de força de trabalho. Também não são levadas em consideração 

na promoção funcional. 

Além disso, o processo de avaliação da forma como está estruturado na empresa é muito 

subjetivo e não possui muita relação com a prática. Na visão dele, o processo deveria ser feito 

de forma mais participativa. Também deveria ser contínuo, pois é difícil para um gestor 

lembrar de fatos passados e acaba ocorrendo uma recenticidade. 

O processo de movimentação funcional também possui distorções. Muitas vezes, o 

gestor trata o empregado como se fosse propriedade sua e não permite sua saída da unidade 

organizacional ou coloca diversas barreiras para que isso ocorra. 
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Há muitas unidades organizacionais sobrecarregadas de trabalho e outras com muita 

capacidade ociosa de mão de obra. Há uma deficiência na alocação de pessoal.  

Existe muita discrepância entre discurso e prática. 

Entrevista 4 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 4 é do gênero masculino, tem mais de 50 anos de idade e é empregado de 

nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Administração de Empresas. Possui Doutorado. 

Percurso profissional 

Além de trabalhar na empresa ALFA, é professor em uma universidade.  

Na ALFA, já trabalhou na área fim e na área meio. Já ocupou cargo comissionado. 

Situação Atual da Empresa 

A empresa aumentou o volume de recursos de empréstimos e financiamentos 

contratados nos últimos anos.  

Apesar disso, a ALFA encolheu em termos de importância. Atualmente, a empresa atua 

mais como uma mera executora de políticas determinadas pelo Governo Federal. Tornou-se 

um balcão de negócios e não influencia nas decisões de quais áreas e quais temas são 

importantes de serem fomentados. 

Muitos funcionários seniores se aposentaram e a ALFA perdeu conexões importantes 

que tinha com Brasília. Além disso, a saída dessas pessoas fez com que funcionários mais 

novos e sem vivência e experiência de trabalho suficiente assumissem funções e cargos 

importantes na empresa. Isso contribuiu para a diminuição da importância da ALFA no 

cenário nacional. 

Há uma pressão por atingir uma meta de contratação e ao mesmo tempo todos os 

sistemas parecem que operam para a ALFA ser lenta nas liberações e lenta nas tomadas de 

decisão. 
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Isso é agravado pela a taxa de juros utilizado pela ALFA, que é mais baixa que a taxa 

SELIC. Dessa forma, é mais vantajoso para a empresa simplesmente ter dinheiro em caixa e 

aplicá-lo do que fazer contratos de empréstimo e financiamento. 

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foi identificado o seguinte paradoxo: 

Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

A comunicação entre as unidades organizacionais nunca foi boa, mas hoje está bem 

pior. Antigamente, já existiam áreas financeira, jurídica, de crédito, etc. Mas dentro das áreas 

fim da empresa, havia funcionários responsáveis por essas análises. Com isso, os projetos 

eram construídos do início ao fim com pessoas de uma mesma área. 

Em um determinado momento, houve uma reorganização e a empresa passou a ser 

departamentalizada, com unidades organizacionais especializadas e separadas por assunto.  

Isso causou dois problemas. O primeiro, é que se existir alguém com mais poder 

político em um determinado momento, os seus projetos são analisados primeiro. O segundo, é 

que a empresa perdeu a capacidade de ver o projeto como um todo. Os projetos passaram a 

ser conversados apenas entre os pares de um departamento, não havendo comunicação entre 

as diferentes áreas da empresa. Isso afetou negativamente a aprovação de diversos projetos. 

Mas o principal ponto negativo dessa mudança, na visão do entrevistado, foi o fato de 

ela ter sido imposta de cima para baixo e de forma brusca. 

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Hoje, predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. No passado, também era 

assim, mas a empresa tinha mais empregados seniores, e é muito complicado aplicar um 

modelo instrumental nessa situação. É necessário, nesse caso, haver mediação.  

Atualmente, não existem tantos seniores na empresa, mas existe uma cultura de tratar 

todos os empregados, mesmo os juniores, como se fossem seniores. Então, tanto hoje quanto 

no passado, há uma demanda por parte dos empregados por um modelo mais político. No 

passado, a demanda era maior, entretanto, ainda assim, predominava o Modelo Instrumental. 
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Um exemplo disso é o caso narrado acima de mudança organizacional, onde os 

departamentos passaram a ser especialistas. Num modelo político, teria havido diálogo e 

discussão com os empregados antes de se fazer tal mudança.  

Para o entrevistado, a gestão por competências parece funcionar bem. Existe alguma 

aplicação da gestão por competências em processos de alocação de pessoal e de treinamento. 

Entretanto, ele entende que existem alguns pontos que fogem muito à curva, tornando essa 

análise um pouco complicada. 

Entrevista 5 

Gênero, idade e cargo 

A entrevistada 5 é do gênero feminino, tem entre 26 e 30 anos de idade e é empregada 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Direito e fez especialização lato sensu.  

Percurso profissional 

Trabalhou em órgãos públicos antes da empresa atual. Já ocupou cargo comissionado na 

ALFA.  

Situação Atual da Empresa 

O fato de a ALFA ser uma empresa pública possui pontos positivos e pontos negativos. 

Por exemplo, a estabilidade de emprego traz coisas boas e coisas ruins. Em alguns casos, as 

pessoas se escondem atrás da estabilidade para não realizar suas atividades com o devido 

empenho.  

Existem outras organizações públicas em que há estabilidade e isso ocorre menos. Na 

visão da entrevistada, isso demonstra uma falha no processo de avaliação de desempenho da 

empresa. As avaliações são subjetivas e nem sempre vinculadas a metas. 

Além disso, os gestores que realizam as avaliações dos seus funcionários nem sempre o 

fazem de maneira correta. Muitos avaliam o empregado de uma forma acima do que deveriam 

para evitar o conflito.  
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Um ponto que melhorou na empresa nos últimos anos foi a instalação física. A empresa 

mudou sua sede e as condições físicas melhoraram sensivelmente.  

Na mesma época, houve uma alteração de estrutura nos departamentos jurídicos. Antes, 

havia uma gerência de nível tático hierarquicamente superior aos departamentos. Após, cada 

diretoria passou a ter um departamento jurídico diretamente vinculado a ela e a gerência de 

nível tático jurídica passou a se vincular à presidência da empresa. 

 A mudança de estrutura foi acompanhada de uma proximidade física do departamento 

jurídico com os departamentos clientes. Antes, havia um andar só com departamentos 

jurídicos. Hoje, os departamentos estão no mesmo andar que seus clientes.  

Isso melhorou o processo de comunicação entre os departamentos da empresa. O 

trabalho começou a ser mais interdisciplinar e tornou os processos mais céleres. 

A nova organização física no estilo open space contribui para essa melhora de 

comunicação, pois permitiu que as pessoas fossem fisicamente à mesa de outro funcionário. A 

comunicação presencial funciona melhor que a por telefone. As conversas informais na copa 

no corredor também contribuíram para tal. 

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foi identificado o seguinte paradoxo: 

Estabilidade Versus Temporalidade 

As contínuas trocas de diretoria e consequente trocas de gerentes de nível tático e 

operacional afetam negativamente uma série de processos, como por exemplo, o processo de 

promoção funcional. Por vezes, a promoção dos empregados é decidida por um gerente que 

está há pouco tempo no cargo e não possui condições de avaliar quem deve ser promovido ou 

não. 

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. 

Na opinião da entrevistada, ele não funciona bem. O principal ponto de crítica apontado 

é a ideia de que os indivíduos são motivados apenas por dinheiro, que não parece correta. O 

reconhecimento por um trabalho bem feito parece ter bastante influência na motivação. 
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Entrevista 6 

Gênero, idade e cargo 

A entrevistada 6 é do gênero feminino, tem mais de 50 anos de idade e é empregada de 

nível superior. 

Percurso acadêmico 

É formada em área de humanas e possui doutorado. Já ocupou cargo comissionado.  

Percurso profissional 

Trabalhou sempre na área privada, inclusive com docência e pesquisa acadêmica. A 

ALFA foi sua primeira experiência com o serviço público e, nela, sempre trabalhou na área 

meio.  

Situação Atual da Empresa 

Da conversa com a entrevistada, depreende-se que a ALFA oferece aos funcionários 

uma farta gama de benefícios, como reembolso de medicamentos, reembolsos de psicoterapia, 

apoio financeiro a pais com filhos excepcionais e projetos de qualidade de vida, por exemplo 

preparação para a aposentadoria, preparação para maternidade e programa de combate ao 

tabagismo. 

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foi identificado o seguinte paradoxo: 

Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

Há pouca comunicação e cooperação entre as unidades organizacionais. Há alguns anos, 

a ALFA fez uma pesquisa de clima organizacional que teve um número bastante grande de 

respondentes e a comunicação foi apontada como um problema. De uma forma geral, a ALFA 

padece de uma extrema falta de comunicação, entre os níveis mais altos e mais baixos, 

vertical e horizontalmente.  

Há ainda um problema de confiança por parte do corpo funcional na qualidade das 

informações passadas pela empresa. Muitos funcionários acreditam que as informações são 

filtradas e formatadas para atender aos interesses da direção.  
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Há muita discrepância entre discurso e prática na ALFA. Fala-se em desenvolver 

pessoas, capacitar pessoas e gestão participativa, mas as decisões são todas de cima para 

baixo. A comunicação só ocorre depois que as decisões estão tomadas.  

A ALFA parece querer ser moderna nas técnicas de gestão de pessoas e tem um 

discurso nesse sentido, mas as práticas de RH são ultrapassadas.  

Modelo de gestão de pessoas predominante 

O discurso é de que o modelo é Político, mas o modelo aplicado é predominantemente 

Instrumental. 

Há alguns anos, a ALFA passava por um momento de ufanismo, pois a empresa e o País 

estavam crescendo.  E a empresa passou por uma fase que pode ser descrita por tese, antítese 

e síntese. A tese da ALFA era a seguinte: não havia controle sobre os funcionários e as 

pessoas faziam mais ou menos o que queriam.  

Após, foi implantado um sistema de ponto eletrônico com controle rígido de carga 

horária, controle de disciplina e outros, então se desenvolveu uma antítese. A ARH assumiu 

um papel policialesco de vigiar e punir.  

Criou-se um antagonismo grande entre a ARH e os funcionários e, a princípio, essa 

postura não trouxe ganhos de produtividade. Após algum tempo, o controle e a postura de 

punição diminuíram um pouco, mas eles ainda existem. Chegou-se à síntese. O RH não se 

comunica bem e fica para as pessoas uma impressão de que não procura ajudar os 

funcionários. 

Certos projetos são iniciados e interrompidos por pura decisão administrativa, o que 

impede os resultados positivos que poderiam ser obtidos com aqueles trabalhos. Isso passa à 

entrevistada a impressão de que é muito difícil levar alguns projetos mais sensíveis adiante. 

Também existe muito corporativismo dentro do RH, o que prejudica a relação deles 

com outras áreas. 

O modelo de gestão por competências foi implantado de uma maneira insuficiente e 

incompleta. As competências dos indivíduos não foram mapeadas. Da forma como está, a 

gestão por competências acaba sendo aplicada dentro de conceitos do modelo Instrumental. 
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Entrevista 7 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 7 é do gênero masculino, tem entre 36 e 40 anos de idade e é empregado 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou faculdade de Direito. 

Percurso profissional 

Trabalhou no setor privado com atividades que não envolviam direito. Ingressou na 

ALFA em um departamento jurídico.  

Situação Atual da Empresa 

O entrevistado acredita que o diálogo e a comunicação com os clientes internos são 

bons. Há parceria na elaboração e execução dos trabalhos.  

Analisando as áreas jurídicas, a descentralização que vinculou os departamentos 

hierarquicamente às diretorias, sem subordinação a uma gerência de nível tático, produziu 

efeitos negativos e positivos. Existem diferenças de entendimentos jurídicos entre os 

departamentos e não existe uma área superior que consolide esses entendimentos de forma 

eficaz.  

Para o entrevistado, há alguns anos atrás a economia do País estava melhor e isso se 

refletia na empresa. A crise econômica do País afetou negativamente a ALFA, mas isso 

também representa uma oportunidade para reorganização, revisão de processos e melhoria da 

eficiência organizacional. 

O Regime Jurídico a que se submete a empresa ALFA lhe impõe uma série de 

limitações. A empresa é extremamente conservadora e utiliza um modelo atrasado de gestão. 

Por exemplo, os instrumentos que ela se utiliza, a forma como ela busca o mercado não são 

inovadores, são bastante conservadores.  

Considerando a missão institucional de financiamento de ciência, tecnologia e inovação, 

esse conflito fica ainda mais paradoxal. O excesso de burocracia existente atrapalha o 

atingimento dessa finalidade. 
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Isso possui uma série de desdobramentos. Pelo fato de ser uma empresa pública, pela 

Constituição, a ALFA deve seguir o Regime Jurídico das empresas privadas e competir em 

condições iguais no mercado e por isso eu não tem imunidades tributárias e seus funcionários 

são regidos pela CLT. 

Por outro lado, as compras são feitas por licitação e os funcionários são contratados por 

concurso público. Há um conflito. 

Modelo de gestão de pessoas predominante 

A ALFA tem um pouco do Modelo Instrumental e do Modelo Político, com uma 

predominância do Instrumental. O maior obstáculo para a implantação de um modelo Político 

para ser a dificuldade de implantar na empresa um modelo participativo. A ALFA tem uma 

estrutura de organograma burocrático e os cargos são ocupadas por critérios políticos, 

políticos aí no sentido de indicação política, de partido político. Com essa situação, fica difícil 

criar um ambiente que todas pessoas envolvidas no processo possam influir as decisões de 

forma efetiva. 

De uma forma geral, as decisões estratégicas são impostas de cima para baixo. Mas o 

entrevistado acredita que o há uma gestão participativa em alguns processos específicos, 

como alocação de pessoal, por exemplo. 

Há ainda um problema de falta de indicadores de desempenho nos departamentos. 

Existe uma deficiência de mensuração objetiva de desempenho, cumprimento de metas e 

obtenção de resultados.  

Entrevista 8 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 8 é do gênero masculino, tem entre 36 e 40 anos de idade e é empregado 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Economia e fez especialização lato sensu.  

Percurso profissional 

Trabalhou em outra empresa estatal antes de ingressar na ALFA. Na empresa atual, 

trabalhou sempre na área meio.   
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Situação Atual da Empresa 

Os salários da empresa, tanto para o cargo de nível superior quanto para o cargo de 

nível médio, são muito elevados quando comparadas com os salários da iniciativa privada. 

Entretanto, isso causa um “problema”, pois as promoções, que impactam no salário, não são 

motivação financeira suficiente para incentivar os funcionários a produzir mais. Para o 

entrevistado, isso se dá porque o salário inicial já é alto o suficiente para que as pessoas 

consigam satisfazer suas necessidades que dependem de dinheiro, de forma que não estão 

dispostas a sacrificar seu lazer para, talvez, ganhar mais no futuro.  

A diferença salarial entre os cargos comissionados e o salário base dos cargos gerenciais 

também, na visão dele, não é grande o suficiente para incentivar as pessoas a buscarem ser 

nomeadas para esses cargos. 

Esses dois fatores, aliados à estabilidade de emprego, muitas vezes geram funcionários 

descomprometidos e apáticos.  

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

A ALFA teve 4 presidentes diferente em um espaço de poucos anos. O primeiro parecia 

estar mais preocupado com a questão negocial da empresa, enquanto os posteriores pareciam 

estar mais preocupados com acomodação de cargos e acomodação de interesses de 

universidades financiadas pela ALFA.  

A direção impõe essas mudanças de forma top down e nem sempre fica claro se as 

decisões são boas para empresa e para o País. Mas falta também uma postura participativa do 

corpo funcional.  

Há uma perda de foco no que é importante. Por exemplo, há alguns anos, a empresa 

mudou sua sede e, agora, quer mudar a sede de volta para o prédio onde funcionava antes. 

Perde-se muito tempo discutindo isso e o fato evidencia uma falta de rumo.  

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

Existe um pouco de conflito entre as unidades organizacionais e a cooperação é 

pequena. 
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Modelo de gestão de pessoas predominante 

Predomina o Modelo Instrumental. Entretanto, algumas unidades organizacionais 

aplicam um Modelo Político dentro da sua esfera de influência. Nessas unidades, existe mais 

discussão e participação e muitas decisões são tomadas de baixo para cima.  

O Modelo Político parece mais adequado para a ALFA, mas certos aspectos do Modelo 

Instrumental são interessantes dependendo da situação. Por exemplo, a mudança imposta por 

profissionais externos que venham para a ALFA com experiências e visão diferentes pode por 

ser positiva para a empresa em alguns casos, pois podem resolver questões que não eram 

enxergados pelos funcionários efetivos.  

Entrevista 9 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 9 é do gênero masculino, tem entre 46 e 50 anos de idade e é empregado 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Economia e fez mestrado.  

Percurso profissional 

Trabalhou na área privada e participou de projetos de pesquisa acadêmica. Na ALFA, 

trabalhou na área meio e na área fim. Já ocupou cargo comissionado.  

Situação Atual da Empresa 

Há muita carência de informação e análise de dados qualificados. A empresa gera 

muitos dados, mas eles não são organizados e trabalhados de forma que possam ser utilizados. 

Há também uma falta de orientação estratégica geral na ALFA. Sua principal fonte de 

recurso era um fundo estatal que foi “desmantelado” há alguns anos, e a empresa não soube se 

reinventar para fazer frente a essa mudança.  

No passado, a ALFA utilizava vários mecanismos para atingir sua missão institucional. 

Em um determinado momento, principalmente por causa do que aconteceu com o fundo 

citado, a ALFA começou a privilegiar os instrumentos reembolsáveis em detrimento dos não 

reembolsáveis. Também houve um movimento de privilegiar operações com grandes 
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empresas, o que fez com que a ALFA se afastasse de outros setores que vinha financiando até 

então. 

Nessa época, começou a ser estimulada uma competitividade entre as unidades 

organizacionais, o que piorou o processo de comunicação e coesão entre elas. Cada diretoria 

atua como se fosse uma unidade de negócios separada e não existe um direcionamento 

estratégico que possa ajudar a integrar as ações de cada uma. 

Como ponto positivo da empresa, o salário foi apontado.  

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foi identificado o seguinte paradoxo: 

Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

Quando houve o estimulo à competição entre as unidades organizacionais, a 

comunicação e a coesão, que já era pouca, diminuiu ainda mais. Existe comunicação e coesão 

entre as unidades de uma mesma diretoria, mas as diretorias não são empresas separadas.  

O endomarketing e a comunicação da direção com o corpo funcional também são ruins.  

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Na ALFA, sempre coexistiram os modelos Instrumental e Político, que não são modelos 

absolutos. Mas, nos últimos anos, a empresa migrou de um modelo mais próximo do Político 

para um modelo mais próximo do Instrumental. 

Hoje, o diálogo está muito menor, as decisões são sempre impostas de cima para baixo e 

qualquer contestação que haja por parte dos funcionários é vista como rebeldia, como 

amotinamento. Funcionários influentes são vistos como líderes de motim quando se 

posicionam contra alguma decisão. No passado, era mais aceito que esses funcionários 

influentes exercessem seu poder negociando com a gerência ou com a direção e havia uma 

acomodação de interesses que diminuía as tensões. 

Com relação ao modelo que seria mais adequado para a ALFA, um modelo mais 

próximo do Político parece mais adequado. Mas é importante pensar em graus de maturidade. 

A transição entre modelos precisa passar por etapas. Quando essas etapas não são cumpridas, 

nenhum dos modelos funciona bem. 
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A direção não tem uma visão política no bom sentido e sim política no mal sentido, de 

forma que é difícil organizar essa transição nos níveis mais baixos. Nesse ponto, a nova Lei 

das Estatais pode ajudar a melhorar a situação, pois vai permitir a criação de diversos 

mecanismos de governança e, em teoria, permitir que a organização caminhe sem muita 

interferência de agentes e profissionais externos.  

A gestão por competências implantada na empresa não funciona bem. Ela só é utilizada 

na avaliação de desempenho e não influencia na alocação de pessoal nas unidades 

organizacionais ou no tipo de atividade que essas pessoas vão realizar dentro das unidades. 

As avaliações funcionais, por sua vez, parecem distorcidas, pois é comum uma unidade 

ter funcionários com competências muito desenvolvidas nas avaliações e as suas entregas ou 

as entregas da unidade não refletirem esse fato. Isso atrapalha a aplicação da gestão por 

competências aos processos de treinamento.  

O processo de promoção funcional também parece não se comunicar com a gestão por 

competências. Na promoção, são utilizados critérios de antiguidade e afinidade e as 

competências e entregas dos funcionários nem sempre são levadas em consideração.  

A ARH se preocupa muito com os deveres dos funcionários e não olha para seus 

direitos. Direitos como poder executar seu trabalho de forma adequada ou de estar amparado 

não são levados em conta. Existe um excesso de rigidez no cumprimento de regras e a ARH 

não olha as pessoas como indivíduos. Além disso, a ARH se comunica muito mal com o 

corpo funcional.  

Entrevista 10 

Gênero, idade e cargo 

A entrevistada 10 é do gênero feminino, tem entre 31 e 35 anos de idade e é empregada 

de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Engenharia.  

Percurso profissional 

Trabalhou em duas estatais antes de ingressar na ALFA. Na empresa atual, sempre 

trabalhou na área fim e já ocupou cargo comissionado.  
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Situação Atual da Empresa 

Um ponto forte é a relevância da missão institucional. Pontos fracos são a ausência de 

sistemas de TI que auxiliem na execução das tarefas e ausência de mapeamento de processos.   

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foi identificado o seguinte paradoxo: 

Estabilidade Versus Temporalidade 

A instabilidade política do País afeta negativamente as atividades da empresa, devido às 

contínuas trocas de diretoria. As fontes de recursos da ALFA diminuíram nos últimos anos, 

prejudicando a continuidade de programas importantes.   

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. O processo de promoção 

funcional evidencia isso, pois, no último ano, parte do poder de decisão foi retirado dos 

gerentes de nível operacional e tático e foi dado à Diretoria. Evidencia uma tendência de 

concentrar as decisões na cúpula estratégica. O que é ruim, porque nem sempre os diretores 

possuem informação suficiente para decidir corretamente sem consultar os gestores mais 

abaixo.  

Os processos de movimentação e treinamento, na visão da entrevistada, são feitos às 

vezes sem muita participação da ARH. Os gestores de cada área decidem sobre as 

movimentações e cada gestor decide que treinamentos serão feitos pelos seus subordinados. 

Entrevista 11 

Gênero, idade e cargo 

A entrevistada 11 é do gênero feminino, tem entre 26 e 30 anos de idade e é empregada 

de nível médio.  

Percurso acadêmico 

Possui graduação.  

Percurso profissional 

Trabalhou na área privada com magistério e outras atividades. Na ALFA, trabalhou 

sempre na área meio.  
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Situação Atual da Empresa 

Como ponto forte, a remuneração foi apontada como muito boa.  

Como pontos fracos, muitos cargos comissionados são preenchidos com profissionais 

externos, mas há bastante gente qualificada no quadro interno para ocupar esses cargos. Isso 

deveria mudar. 

Além disso, o sistema de TI que existe na área meio funciona mal, principalmente a 

parte de compras administrativas. E coexistem o sistema de TI e os processos administrativos 

físicos, de forma que a implantação do sistema não parece ter trazido benefícios suficientes 

para justificar o seu custo.                                                                                                    

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

Nos últimos anos, houve muitas mudanças sucessivas de presidente e diretores e isso 

prejudicou o andamento de diversos projetos dentro da empresa. A cada troca, a ALFA parava 

durante alguns meses até que os novos dirigentes conhecessem melhor a empresa. Após esse 

período de adaptação da nova diretoria, muitas vezes, a direção das ações estratégicas mudava 

completamente em relação à diretoria anterior.  

Isso causa um sentimento de insegurança no corpo funcional e desincentiva as pessoas a 

se engajarem em projetos de longo prazo, por medo de que o trabalho seja descartado caso 

haja uma troca de diretoria. 

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

A comunicação entre as unidades organizacionais é bastante ruim. Há muito retrabalho 

por conta de erros que poderiam ser evitados se a comunicação fosse melhor.  

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Há um discurso por parte da direção de que o modelo aplicado possui características de 

um Modelo Político, mas, na prática, predomina o Modelo Instrumental. Existe uma tentativa 

de negociar certas mudanças com a diretoria, mas essas tentativas não parecem ser eficazes. 
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As mudanças e ações são impostas de cima para baixo e a Diretoria exerce pressão para 

as ações sejam levadas adiante, mesmo que haja discordância por parte das gerências de nível 

tático e operacional e por parte do corpo funcional.  

Há alguns anos, foi implantado um sistema de ponto eletrônico e o controle de 

frequência passou a ser mais rígido. Isso trouxe alguns benefícios, por que era comum as 

pessoas não cumprirem a carga horária de trabalho. Mas a entrevistada não sabe dizer se o 

controle precisava ser tão rígido.  

O conhecimento nem sempre é disseminado dentro da unidade, o que causa problemas 

quando alguns funcionários específicos trocam de área dentro da empresa ou quando tiram 

férias. Certos processos ficam parados até que um novo funcionário aprenda a fazer o serviço 

ou até que o funcionário retorne de férias.  

A gestão por competências na ALFA não parece funcionar bem. Por exemplo, as 

competências não são levadas em consideração no preenchimento de cargos comissionados e 

há casos de preenchimento por afinidade. 

As promoções funcionais parecem ser desvinculadas das entregas das pessoas e das 

entregas da unidade organizacional onde elas trabalham. 

A empresa é muito burocrática e muito lenta. 

Para a entrevistada, o modelo de gestão de pessoas mais adequado seria um modelo 

híbrido, combinando pontos do Modelo Instrumental com Pontos do Modelo Político. 

Entrevista 12 

Gênero, idade e cargo 

O entrevistado 12 é do gênero masculino, tem entre 26 e 30 anos de idade e é 

empregado de nível superior. 

Percurso acadêmico 

Cursou Administração de Empresas.  

Percurso profissional 

Na ALFA, sempre trabalhou na área meio.  

Situação Atual da Empresa 
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O trabalho é muito burocrático, mas o entrevistado não vê isso como um problema. 

Os funcionários da área fim têm uma tendência a desmerecer o trabalho realizado pela 

ARH e pelas demais áreas meio. 

Um ponto positivo da empresa é o número de funcionários que se destacam em 

atividades acadêmicas, o que demonstra uma qualificação teórica do corpo funcional.  

Paradoxos Identificados 

Ao longo da entrevista, foram identificados os seguintes paradoxos: 

1. Estabilidade Versus Temporalidade 

Houve muitas trocas de presidente e diretores nos últimos anos e, a cada troca, muitas 

mudanças eram impostas de cima para baixo. Isso afetou o clima organizacional, que 

atualmente é ruim.  

2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

As unidades organizacionais não se comunicam bem. Por vezes, uma outra unidade 

organizacional se depara com um problema relativo a um trabalho que saiu da unidade onde o 

entrevistado trabalha, mas não existe uma cultura na empresa de procurar os funcionários que 

estão à montante da linha para perguntar como resolver esses problemas. Muitos deles 

poderiam ser resolvidos facilmente se houvesse uma comunicação melhor. 

Também não existe uma clareza sobre o que acontece com os trabalhos quando eles 

deixam a unidade organizacional e vão para outra. Não se sabe se o processo foi finalizado, 

interrompido, etc. 

 As unidades subordinadas a uma mesma gerência de nível tático se comunicam melhor, 

mas mesmo dentro delas, há deficiências de comunicação. 

Modelo de gestão de pessoas predominante 

Predomina na ALFA o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. A ARH procura, 

dentro do possível, fazer o modelo se aproximar do Modelo Político, mas há resistência da 

própria Diretoria que não quer abrir um diálogo para que os funcionários contestem suas 

decisões.  
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Os funcionários possuem muita resistência à mudança. As críticas ao novo têm um 

aspecto positivo, que é produzir um diálogo, mas a Diretoria não parece estar aberta ao 

diálogo e impõe as mudanças de cima para baixo.  

A alocação de funcionários nas atividades e tarefas de um departamento não leva em 

conta o seu nível de carreira no plano de cargos. O próprio plano de cargos pressupõe 

atividades mais complexas para os níveis mais altos, mas é comum que funcionários juniores 

exerçam trabalhos de seniores e vice-versa.  

O processo de promoção não leva em conta essa diferença de entregas e não se alimenta 

do processo de avaliação funcional. Por vezes, os gerentes utilizam a promoção como 

instrumento de motivação, acreditando que o funcionário vai trabalhar mais no período 

seguinte caso seja promovido nesse período. Entretanto, isso parece não produzir resultados 

positivos na entrega daquele funcionário.  

A gestão por competências é aplicada na prática, mas de forma insuficiente. Há o 

mapeamento de competências necessárias para se trabalhar na ALFA, mas não existe um 

mapeamento das competências desejáveis para se trabalhar em cada unidade organizacional, o 

que prejudica a eficácia da gestão por competências em processos de treinamento e alocação 

de mão de obra, por exemplo.  

Na visão do entrevistado, é difícil dizer qual modelo é mais adequado à ALFA. 

Algumas características do Modelo Instrumental são boas pelo fato de a ALFA ser uma 

empresa pública. O fato de estar lidando com recursos públicos faz com que ela tenha que 

observar uma série de leis e normas, tanto na sua atividade fim quanto na atividade meio. Mas 

o Modelo Político tem características importantes. O mais adequado parece ser um modelo 

híbrido. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

5.1. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 O tópico análise das entrevistas foi divido em quatro subtópicos: pontos fortes e pontos 

fracos da empresa ALFA; modelo predominante de gestão de pessoas; paradoxos 

organizacionais; e modelo de gestão de pessoas mais adequado.  

 

5.1.1.   Pontos Fortes e Pontos Fracos da Empresa ALFA 

 

 Ao longo das entrevistas foi apontado como ponto forte de se trabalhar na empresa o 

salário e a remuneração: 

“Os salários da empresa, tanto para o cargo de nível superior quanto para o 
cargo de nível médio, são muito elevados quando comparadas com os 
salários da iniciativa privada” (entrevistado 8). 
 
“Como ponto positivo da empresa, o salário foi apontado” (entrevistado 9). 
 
“Como ponto forte, a remuneração foi apontada como muito boa” 
(entrevistado 11). 
 

 Os benefícios também foram apontados como pontos fortes: 

“Um ponto que melhorou nos últimos anos foi um aumento e melhoria dos 
benefícios concedidos aos funcionários, tanto benefícios financeiros quanto 
de outros tipos, como folgas e preocupação com portadores de deficiência” 
(entrevistado 3). 
 
“Da conversa com a entrevistada, depreende-se que a ALFA oferece aos 
funcionários uma farta gama de benefícios, como reembolso de 
medicamentos, reembolsos de psicoterapia, apoio financeiro a pais com 
filhos excepcionais e projetos de qualidade de vida, por exemplo preparação 
para a aposentadoria, preparação para maternidade e programa de combate 
ao tabagismo” (entrevistada 6). 

 
 Foi apontado por um entrevistado a missão institucional como ponto forte: 

 
“Um ponto forte é a relevância da missão institucional” (entrevistada 10).  

A qualidade do corpo funcional foi apontada como ponto forte por outro: 

“Um ponto positivo da empresa é o número de funcionários que se destacam 
em atividades acadêmicas, o que demonstra uma qualificação teórica do 
corpo funcional” (entrevistado 12). 
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Como ponto fraco, foram apontados os sistemas de TI da empresa por dois 

entrevistados: 

“Pontos fracos são a ausência de sistemas de TI que auxiliem na execução 
das tarefas e ausência de mapeamento de processos” (entrevistada 10). 
 
“O sistema de TI que existe na área meio funciona mal, principalmente a 
parte de compras administrativas. E coexistem o sistema de TI e os 
processos administrativos físicos, de forma que a implantação do sistema 
não parece ter trazido benefícios suficientes para justificar o seu custo” 
(entrevistada 11). 
 

Também foi citada a nomeação de profissionais externos para cargos comissionados: 

“Como pontos fracos, muitos cargos comissionados são preenchidos com 
profissionais externos, mas há bastante gente qualificada no quadro interno 
para ocupar esses cargos. Isso deveria mudar” (entrevistada 11). 

Ressalte-se que nem todos os entrevistados apontaram pontos fortes e negativos da 

empresa ALFA.  

 

5.1.2.  Modelo Predominante de Gestão de Pessoas 

 

Não foi possível encontrar uma tipologia, pois todos os 12 entrevistados chegaram à 

mesma conclusão: predomina o Modelo de Gestão Pessoas Instrumental na ALFA. Dentro 

desse contexto, inicia-se a discussão com trechos das entrevistas apresentadas no Capítulo 4. 

“ (...) as pessoas são motivadas predominantemente por recompensas 
financeiras. Se não houver recompensa financeira, as pessoas não se 
motivam a produzir mais. 
Entretanto, o reconhecimento é um bom motivador para as pessoas que 
gostam do que fazem. Isso é especialmente importante para pessoas que já 
chegaram ao topo da tabela salarial e não são mais elegíveis à promoção 
funcional. Há casos de pessoas que estão no topo da tabela e continuam 
desempenhando bem suas funções” (entrevistado 1). 
 
“O principal ponto de crítica apontado é a ideia de que os indivíduos são 
motivados apenas por dinheiro, que não parece correta. O reconhecimento 
por um trabalho bem feito parece ter bastante influência na motivação” 
(entrevistado 5). 
 

A entrevista 1 traz, de início, uma visão utilitarista do ser humano que se aproxima um 

pouco da noção de homo economicus, trazida pela Escola Clássica da Administração. 

Segundo essa visão, o ser humano era movido pela maximização de ganhos monetários e seu 

comportamento não apresentava grandes variações de indivíduo para indivíduo (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006; MAXIMIANO, 2000). Assim, o seu comportamento podia ser 
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direcionado com incentivos financeiros adequados, vigilância constante e treinamento 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Porém, a entrevistada 1 prossegue dizendo que os indivíduos são motivados também por 

outros fatores, principalmente quando há envolvimento do trabalhador com a tarefa realizada. 

A entrevista 5 reforça esse entendimento. Essa ideia se aproxima da noção de homo 

complexus, segundo a qual os indivíduos têm múltiplas necessidades e não são movidos 

apenas por ganhos financeiros, como propunha a Escola Clássica ou apenas pela necessidade 

de associação e filiação a grupos informais, como propunha a Escola das Relações Humanas 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006; MAXIMIANO, 2000). 

O entrevistado 12 trouxe um aspecto interessante: 

“Por vezes, os gerentes utilizam a promoção como instrumento de 
motivação, acreditando que o funcionário vai trabalhar mais no período 
seguinte caso seja promovido nesse período. Entretanto, isso parece não 
produzir resultados positivos na entrega daquele funcionário (entrevistado 
12).  

Do trecho citado, parece razoável concluir que os gestores da empresa aplicam um 

modelo que abarca o conceito de homo economicus, ignorando o fato de que os fatores que 

levaram aquele indivíduo específico a não produzir os resultados esperados em seu trabalho 

podem ser não financeiros.  

Na verdade, a ação descrita se afasta até mesmo do conceito de pagamento por 

produtividade trazido por Taylor (1970, p. 89). Segundo o autor: “é absolutamente necessário, 

então, quando os trabalhadores estão encarregados de tarefa que exige velocidade de sua 

parte, que a eles também seja atribuído pagamento mais elevado, cada vez que forem bem-

sucedidos”. Se não há conclusão de tarefa, não faz sentido incremento de remuneração. 

A prática representa então um déficit meritocrático, que é bastante comum em 

organizações públicas (SCHIKMANN, 2010). 

A promoção funcional como instrumento de motivação foi observada por este 

pesquisador em outros momentos. Em todos, não parece ter havido impacto sobre a 

produtividade do funcionário.  

Os funcionários da ALFA parecem ser motivados também por outros fatores: 

“A política operacional da ALFA está fazendo com que muitas empresas 
desistam de fazer contratos de empréstimos e financiamento. Isto desmotiva 
o corpo funcional, porque os funcionários prospectam clientes, analisam os 
empréstimos e, ao final, há um grande índice de desistência. A burocracia 
interna da empresa atrapalha muito e contribui para essa desistência. Isso 
representa também um grande desperdício de homem-hora” (entrevistado 3). 
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Conforme demonstrado em outras entrevistas, a situação atual da ALFA parece ter sido 

afetada negativamente pela instabilidade política do País. A insatisfação proveniente da 

situação atual pode ser entendida como pertencente ao que Herzberg (1959) chamou de 

fatores extrínsecos. Dessa forma, são responsáveis por causar insatisfação, mas não são 

capazes de satisfazer os funcionários. Ressalte-se que, muitas vezes, as pessoas se referem a 

motivação e satisfação como sinônimos, embora sejam conceitos diferentes.  

Prosseguindo ainda no tema, algumas entrevistas também citaram fatores extrínsecos: 

“Os salários da empresa, tanto para o cargo de nível superior quanto para o 
cargo de nível médio, são muito elevados quando comparadas com os 
salários da iniciativa privada. Entretanto, isso causa um “problema”, pois as 
promoções, que impactam no salário, não são motivação financeira 
suficiente para incentivar os funcionários a produzir mais. Para o 
entrevistado, isso se dá porque o salário inicial já é alto o suficiente para que 
as pessoas consigam satisfazer suas necessidades que dependem de dinheiro, 
de forma que não estão dispostas a sacrificar seu lazer para, talvez, ganhar 
mais no futuro.  

A diferença salarial entre os cargos comissionados e o salário base dos 
cargos gerenciais também, na visão dele, não é grande o suficiente para 
incentivar as pessoas a buscarem ser nomeadas para esses cargos. 

Esses dois fatores, aliados à estabilidade de emprego, muitas vezes geram 
funcionários descomprometidos e apáticos” (entrevistado 8).  

Segundo o Entrevistado 8, a remuneração da ALFA pode ser considerada suficiente 

para satisfazer as necessidades dos funcionários que dependem de dinheiro. Isso preenche o 

primeiro nível da Pirâmide de Necessidades formulada por Maslow (1943), que é o de 

necessidades fisiológicas. A remuneração aliada à estabilidade de emprego permite concluir 

que o segundo nível, o de segurança, também está atendido, pelo menos em boa parte. 

Partindo do pressuposto que as necessidades sociais estejam atendidas, até porque 

podem ser atendidas também fora do ambiente de trabalho, isso coloca os funcionários da 

ALFA no quarto nível, o de estima. Para Maslow (1943), as necessidades de estima 

compreendem a imagem que os indivíduos fazem de si mesmos, traduzida em autoestima ou 

autorrespeito, além da necessidade de serem estimados por outros indivíduos.  

Dessa forma, o trecho citado da entrevista 8 se relaciona com os trechos citados da 

entrevista 1 e 5 e reforça a ideia de que motivação dos funcionários da ALFA é mais bem 

explicada pelo conceito de homo complexus do que pelo conceito de homo economicus. 

Sobre a postura dos gestores de pessoas, alguns entrevistados se manifestaram da 

seguinte forma: 
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“Os empregados que se posicionam contrários aos gestores costuma sofrer 
represálias” (entrevistada 1). 

“Há alguns anos, a ALFA passava por um momento de ufanismo, pois a 
empresa e o País estavam crescendo.  E a empresa passou por uma fase que 
pode ser descrita por tese, antítese e síntese. A tese da ALFA era a seguinte: 
não havia controle sobre os funcionários e as pessoas faziam mais ou menos 
o que queriam.  

Após, foi implantado um sistema de ponto eletrônico com controle rígido de 
carga horária, controle de disciplina e outros, então se desenvolveu uma 
antítese. A ARH assumiu um papel policialesco de vigiar e punir.  

Criou-se um antagonismo grande entre a ARH e os funcionários e, a 
princípio, essa postura não trouxe ganhos de produtividade. Após algum 
tempo, o controle e a postura de punição diminuíram um pouco, mas eles 
ainda existem. Chegou-se à síntese” (entrevistada 6). 

“(...) qualquer contestação que haja por parte dos funcionários é vista como 
rebeldia, como amotinamento. Funcionários influentes são vistos como 
líderes de motim quando se posicionam contra alguma decisão. (...) 

A ARH se preocupa muito com os deveres dos funcionários e não olha para 
seus direitos. Direitos como poder executar seu trabalho de forma adequada 
ou de estar amparado não são levados em conta. Existe um excesso de 
rigidez no cumprimento de regras e a ARH não olha as pessoas como 
indivíduos” (entrevistado 9). 

“Há alguns anos, foi implantado um sistema de ponto eletrônico e o controle 
de frequência passou a ser mais rígido. Isso trouxe alguns benefícios, por 
que era comum as pessoas não cumprirem a carga horária de trabalho. Mas a 
entrevistada não sabe dizer se o controle precisava ser tão rígido” 
(entrevistada 11). 

As entrevistas sugerem que a visão dos gestores de pessoas da ALFA sobre os 

funcionários se aproxima da visão que dá base à Teoria X de Douglas McGregor. McGregor 

(1999) criou o que ele chamou de Teoria X a partir de observações do gerenciamento de 

pessoas aplicado nas empresas. O autor observou que, em algumas organizações, os 

funcionários eram vistos como preguiçosos, sem iniciativa e avessos ao trabalho.  

McGregor (1999) entende que essas premissas têm origem em raízes profundas e que 

foram sendo construídos ao longo do tempo incorporando a noção de que os gerentes devem 

atuar no sentido de sufocar a tendência humana de fugir do trabalho. Em decorrência disso, o 

autor descreve que, nas empresas onde predomina essa visão, os gerentes são os únicos 

responsáveis por organizar a atividade produtiva e o controle e a intervenção gerencial são 

vistos como indispensáveis para o correto funcionamento da empresa. Ainda conforme o 

autor, esse controle e intervenção se dá predominantemente por meio de vigilância e punição. 
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Motta e Vasconcelos (2006) observam que a Teoria X de McGregor se baseia no 

conceito de homo economicus e na visão utilitarista do ser humano. 

Com base nos trechos citados das entrevistas 1, 6, 9 e 11, percebe-se que há uma 

preocupação grande com vigilância e punição por parte da ARH. Entretanto, é possível 

perceber também que esse controle e vigilância diminuíram um pouco no passado recente. 

Não obstante, essa preocupação parece permear algumas das discussões existentes 

dentro da ALFA. Recentemente, foi reformulada a norma de infrações disciplinares da 

empresa e a nova norma é mais rígida que a anterior na visão de muitos funcionários. 

Em suma, parece possível afirmar que a visão predominante dos gestores de pessoas da 

ALFA possui estreita relação com a visão da Escola Clássica da Administração e com o 

conceito de homo economicus. 

Seguindo adiante, todos os entrevistados consideram que predomina na ALFA um 

modelo com características mais próximas do Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas: 

“Conforme pontos levantados pela entrevistada, na sua visão, predomina o 
Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas” (entrevistada 1). 

“O modelo predominante é o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. 
(...) O modelo é mecanicista” (entrevistado 2). 

“De uma forma geral, predomina o Modelo Instrumental” (entrevistado 3). 

“Hoje, predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas” 
(entrevistado 4). 

“Predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas” (entrevistada 5). 

“O discurso é de que o modelo é Político, mas o modelo aplicado é 
predominantemente Instrumental” (entrevistada 6). 

“A ALFA tem um pouco do Modelo Instrumental e do Modelo Político, com 
uma predominância do Instrumental” (entrevistado 7). 

“Predomina o Modelo Instrumental” (entrevistado 8). 

“Na ALFA, sempre coexistiram os modelos Instrumental e Político, que não 
são modelos absolutos. Mas, nos últimos anos, a empresa migrou de um 
modelo mais próximo do Político para um modelo mais próximo do 
Instrumental” (entrevistado 9). 

“Predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas” (entrevistada 10). 

“Há um discurso por parte da direção de que o modelo aplicado possui 
características de um Modelo Político, mas, na prática, predomina o Modelo 
Instrumental” (entrevistada 11). 

“Predomina na ALFA o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas” 
(entrevistado 12). 
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Como vemos, a percepção de que o modelo aplicado é mais próximo do Instrumental é 

unânime. 

Motta e Vasconcelos (2006) apresentam as características do Modelo Instrumental de 

Gestão de Pessoas, das quais destaco:  

a) Os limites de atuação da organização são ditados pelo mercado. A empresa não 

influencia o ambiente, mas é influenciado por ele.  

b) Os empregados possuem autonomia apenas na medida em que isso é interessante 

para a organização. 

c) A mudança organizacional é vista como resultado de decisões estruturadas pela 

direção da empresa e é normalmente imposta de cima para baixo.  

Podemos ver nas entrevistas que essas características estão presentes no modelo da 

ALFA, como ser influenciado pelo ambiente e não o influenciar: 

“A empresa aumentou o volume de recursos de empréstimos e 
financiamentos contratados nos últimos anos.  

Apesar disso, a ALFA encolheu em termos de importância. Atualmente, a 
empresa atua mais como uma mera executora de políticas determinadas pelo 
Governo Federal. Tornou-se um balcão de negócios e não influencia nas 
decisões de quais áreas e quais temas são importantes de serem fomentados. 

Muitos funcionários seniores se aposentaram e a ALFA perdeu conexões 
importantes que tinha com Brasília. (...). Isso contribuiu para a diminuição 
da importância da ALFA no cenário nacional” (entrevistado 4). 

“Há também uma falta de orientação estratégica geral na ALFA. Sua 
principal fonte de recurso era um fundo estatal que foi “desmantelado” há 
alguns anos, e a empresa não soube se reinventar para fazer frente a essa 
mudança.  

No passado, a ALFA utilizava vários mecanismos para atingir sua missão 
institucional. Em um determinado momento, principalmente por causa do 
que aconteceu com o fundo citado, a ALFA começou a privilegiar os 
instrumentos reembolsáveis em detrimento dos não reembolsáveis. Também 
houve um movimento de privilegiar operações com grandes empresas, o que 
fez com que a ALFA se afastasse de outros setores que vinha financiando até 
então” (entrevistado 9). 

Depreende-se dos relatos dos entrevistados 4 e 9 que, ao perder uma importante fonte de 

recursos, a ALFA se adaptou à nova situação sem buscar revertê-la ou amenizá-la. Em parte, 

a razão pode ter sido pela perda de funcionários que possuíam capacidade de influência sobre 

as decisões do Governo Federal, conforme exposto pelo entrevistado 4. Independente da 

razão, essa postura reativa demonstra uma característica própria do Modelo Instrumental de 

Gestão de Pessoas. 
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É possível observar também a limitação da autonomia dos funcionários da ALFA: 

“A divisão interna de trabalho dentro das unidades organizacionais é ruim. 
De uma forma geral, existe muita centralização de trabalho na figura dos 
gestores. O gestor assume a responsabilidade por quase tudo que acontece 
nos departamentos e é ele quem busca resolver os problemas que aparecem. 
O fato de os gerentes receberem uma remuneração muito alta faz com que 
eles aceitem situação, pois há um receio de que se não o fizerem, possam ser 
substituídos por outros empregados que o farão.   

Na visão do entrevistado, a responsabilidade deveria ser compartilhada e os 
empregados deveriam participar mais da resolução dos problemas. Para ele, 
uma solução seria reduzir a remuneração dos gestores, o que conduziria a 
uma situação em que o gerente não aceitaria assumir toda essa carga de 
trabalho e obrigaria os departamentos a distribuir a responsabilidade. Isso é 
importante porque é irreal achar que os gestores têm capacidade de lidar com 
essa sobrecarga (entrevistado 2). 

“Há muita burocracia e os funcionários possuem pouca autonomia. Para 
qualquer coisa que fuja da rotina, o funcionário precisa pedir permissão ao 
seu gerente de nível operacional que, por sua vez, pede permissão ao gerente 
de nível tático” (entrevistado 3). 

O entrevistado 2 traz uma visão de centralização de decisões e responsabilidades nos 

gerentes, característica comum do Modelo Instrumental. O entrevistado 3 reforça a visão de 

pouca autonomia concedida aos funcionários.  

A impressão de que o processo decisório é concentrado nos níveis mais altos e que a 

mudança organizacional se dá de forma top down parece ser um consenso: 

“Com relação ao processo decisório, não há participação dos empregados. 
Até mesmo quando o empregado defende um posicionamento com 
embasamento técnico e apoiado em fatos e dados, é comum os gestores 
decidirem fazer diferente. (...) Em muitos casos, as decisões não são 
racionais e sim baseadas em critérios políticos. Para ela, os gestores algumas 
vezes tomam decisões que sabem ser incorretas por pressão dos dirigentes da 
empresa, por medo de serem dispensados de seus cargos comissionados” 
(entrevistada 1). 

“A gestão é hierarquizada e as decisões são impostas de cima para baixo. Por 
vezes, a imposição vem do Ministério ao qual a empresa se vincula” 
(entrevistado 2). 

“(...) Via de regra, predominam as decisões impostas de cima para baixo, 
como é próprio da Administração Pública. Isso se dá, em parte, pelo fato de 
os cargos de direção serem ocupados politicamente. Dessa forma, os 
dirigentes chegam na empresa com uma agenda política e impõe essa agenda 
ao resto da ALFA” (entrevistado 3). 

“Um exemplo disso é o caso narrado acima de mudança organizacional, 
onde os departamentos passaram a ser especialistas. Num modelo político, 
teria havido diálogo e discussão com os empregados antes de se fazer tal 
mudança” (entrevistado 4). 
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“Fala-se em desenvolver pessoas, capacitar pessoas e gestão participativa, 
mas as decisões são todas de cima para baixo. A comunicação só ocorre 
depois que as decisões estão tomadas” (entrevistada 6). 

“O maior obstáculo para a implantação de um modelo Político para ser a 
dificuldade de implantar na empresa um modelo participativo. A ALFA tem 
uma estrutura de organograma burocrático e os cargos são ocupadas por 
critérios políticos, políticos aí no sentido de indicação política, de partido 
político. Com essa situação, fica difícil criar um ambiente que todas pessoas 
envolvidas no processo possam influir as decisões de forma efetiva. 

De uma forma geral, as decisões estratégicas são impostas de cima para 
baixo” (entrevistado 7). 

“A direção impõe essas mudanças de forma top down e nem sempre fica 
claro se as decisões são boas para empresa e para o País” (entrevistado 8). 

“Hoje, o diálogo está muito menor, as decisões são sempre impostas de cima 
para baixo e qualquer contestação que haja por parte dos funcionários é vista 
como rebeldia, como amotinamento” (entrevistado 9). 

“O processo de promoção funcional evidencia isso, pois, no último ano, 
parte do poder de decisão foi retirado dos gerentes de nível operacional e 
tático e foi dado à Diretoria. Evidencia uma tendência de concentrar as 
decisões na cúpula estratégica. O que é ruim, porque nem sempre os 
diretores possuem informação suficiente para decidir corretamente sem 
consultar os gestores mais abaixo (entrevistada 10). 

“Existe uma tentativa de negociar certas mudanças com a diretoria, mas 
essas tentativas não parecem ser eficazes. 

As mudanças e ações são impostas de cima para baixo e a Diretoria exerce 
pressão para as ações sejam levadas adiante, mesmo que haja discordância 
por parte das gerências de nível tático e operacional e por parte do corpo 
funcional” (entrevistada 11). 

“Os funcionários possuem muita resistência à mudança. As críticas ao novo 
têm um aspecto positivo, que é produzir um diálogo, mas a Diretoria não 
parece estar aberta ao diálogo e impõe as mudanças de cima para baixo” 
(entrevistado 12). 

Ao longo das entrevistas, foi possível perceber muita insatisfação com algumas 

situações que a empresa vive atualmente. Também foi possível perceber uma certa resistência 

por parte do corpo funcional em buscar o diálogo e a negociação: 

“O corpo funcional é fortemente polarizado. Não existe unidade e, por conta 
disso, é difícil haver um movimento de proposição de melhorias na gestão de 
pessoas” (entrevistado 2). 

“Mas falta também uma postura participativa do corpo funcional” 
(entrevistado 8). 

Essa postura passiva parece ser reforçada pela falta de autonomia, falta de participação 

no processo decisório e pelas práticas de vigilância e punição, que criam no corpo funcional 

uma sensação de que: 1- não é possível ou é muito difícil iniciar uma mudança organizacional 
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de baixo para cima; e 2- pessoas que discordam do modelo aplicado e das políticas 

estabelecidas podem ser mal vistos e podem ser prejudicados de alguma forma pelos gestores. 

O primeiro ponto pode ser confirmado pelo seguinte relato: 

“Certos projetos são iniciados e interrompidos por pura decisão 
administrativa, o que impede os resultados positivos que poderiam ser 
obtidos com aqueles trabalhos. Isso passa à entrevistada a impressão de que 
é muito difícil levar alguns projetos mais sensíveis adiante” (entrevistada 6). 

Em face dos pontos levantados acima, é seguro afirmar que a empresa ALFA possui um 

modelo de gestão de pessoas que se aproxima mais do Modelo Instrumental.  

Não obstante, parte dos entrevistados apontaram que a ALFA possui algumas 

características do Modelo Político, ou mesmo, que um modelo com características mais 

próximas do Político é aplicado em algumas unidades organizacionais específicas: 

“De uma forma geral, predomina o Modelo Instrumental. Entretanto, 
existem vários feudos dentro da mesma estrutura. As gerências de nível 
tático aplicam as suas próprias regras dentro das unidades organizacionais 
subordinadas. Então cada unidade tem o seu modelo de gestão de pessoas, 
ou seja, coexistem o Modelo Instrumental e o Modelo Político. 

(...) 

Entretanto, quando analisamos os níveis mais baixos da hierarquia, há uma 
discussão maior com os empregados e há mais participação no processo 
decisório. Ocorrem tentativas de se empurrar decisões de baixo para cima, 
mas, muitas vezes, essas decisões esbarram em vontades políticas e não são 
implantadas. No choque de interesses, prevalece a vontade dos dirigentes” 
(entrevistado 3). 

 “A ALFA tem um pouco do Modelo Instrumental e do Modelo Político, 
com uma predominância do Instrumental.  

(...) 

De uma forma geral, as decisões estratégicas são impostas de cima para 
baixo. Mas o entrevistado acredita que o há uma gestão participativa em 
alguns processos específicos, como alocação de pessoal, por exemplo” 
(entrevistado 7). 

 “Predomina o Modelo Instrumental. Entretanto, algumas unidades 
organizacionais aplicam um Modelo Político dentro da sua esfera de 
influência. Nessas unidades, existe mais discussão e participação e muitas 
decisões são tomadas de baixo para cima” (entrevistado 8). 

“Na ALFA, sempre coexistiram os modelos Instrumental e Político, que não 
são modelos absolutos. Mas, nos últimos anos, a empresa migrou de um 
modelo mais próximo do Político para um modelo mais próximo do 
Instrumental” (entrevistado 9). 

“A ARH procura, dentro do possível, fazer o modelo se aproximar do 
Modelo Político, mas há resistência da própria Diretoria que não quer abrir 
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um diálogo para que os funcionários contestem suas decisões” (entrevistado 
12). 

Os trechos citados permitem formarmos convicção sobre dois pontos. O primeiro é que, 

na percepção dos entrevistados, o modelo aplicado na ALFA possui traços de Modelo 

Político.  

O segundo é que algumas unidades aplicam, dentro de sua esfera de influência, suas 

próprias práticas de RH, utilizando um modelo com características mais próximas de Modelo 

Político, divergindo das práticas e políticas estabelecidas pela organização. Apesar disso, 

mesmo que alguns gerentes criem um ambiente de gestão participativa e mediação e 

negociação dentro das unidades que a ele estão subordinadas, isso não parece ser suficiente 

para influenciar as políticas e práticas do restante da empresa. 

A estrutura de remuneração também parece indicar um Modelo Político.  A 

remuneração e os benefícios sociais são acima da média de mercado, conforme apontado 

pelos entrevistados 3, 6, 8, 9 e 11. Remuneração e benefícios altos pressupõe a captação e 

retenção de funcionários mais capacitados e capazes de exercer atividades mais complexas 

com autonomia.  

Assim, essa característica é própria de um Modelo Político, pois o Modelo Instrumental 

pressupõe atividades mais estruturadas e mecanizadas, com qualidade e produtividade 

controlada por meio de supervisão e condicionamento do comportamento dos funcionários. 

O pagamento por produtividade, próprio do Modelo Instrumental (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006), também não está presente na ALFA, pois não há remuneração 

variável na empresa. Existe o pagamento de participação nos lucros e resultados, que é pago 

anualmente a todos os funcionários caso as metas organizacionais sejam atingidas. Ou seja, é 

um modelo de incentivo que visa à cooperação para atingimento dos objetivos 

organizacionais, não existindo metas por unidade organizacional ou por funcionário. 

Há o processo de promoção funcional, também anual, por meio do qual os funcionários 

da ALFA podem avançar para um nível de carreira acima ou avançar nas faixas salariais do 

nível em que se encontram. Este, entretanto, não pode ser entendido como remuneração 

variável, pois visa a tão somente a adequar o nível de carreira e a remuneração do funcionário 

às suas atividades e às suas competências dentro de um sistema de remuneração baseado em 

cargos. 
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A gestão por competências também é própria do Modelo Político de Gestão de Pessoas. 

Segundo Motta e Vasconcelos (2006), no Modelo Político a diretoria e os gerentes se 

envolvem com a gestão de pessoas, conferindo a ela importância estratégica e possibilitando 

ainda o desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, e consequentemente, 

a inovação organizacional. 

A ALFA implantou um modelo de gestão por competências em 2013. O entrevistado 4 

acredita que, de uma forma geral, o modelo é adequado e se estende a diversos processos de 

RH: 

“Para o entrevistado, a gestão por competências parece funcionar bem. 
Existe alguma aplicação da gestão por competências em processos de 
alocação de pessoal e de treinamento. Entretanto, ele entende que existem 
alguns pontos que fogem muito à curva, tornando essa análise um pouco 
complicada (entrevistado 4). 

Entretanto, a percepção de que o modelo de gestão por competências não é aplicado de 

forma suficiente parece ser comum à vários outros entrevistados: 

“Os cargos e as funções comissionados preenchidos por funcionários 
concursados não levam em conta as competências dos empregados e as 
necessidades do cargo ou função” (entrevistado 2). 

“A gestão por competências na empresa fica mais no discurso do que na 
prática. Há uma avaliação funcional por competências, mas as competências 
do empregado não são levadas em consideração na alocação de força de 
trabalho. Também não são levadas em consideração na promoção funcional” 
(entrevistado 3). 

 “O modelo de gestão por competências foi implantado de uma maneira 
insuficiente e incompleta. As competências dos indivíduos não foram 
mapeadas. Da forma como está, a gestão por competências acaba sendo 
aplicada dentro de conceitos do modelo Instrumental” (entrevistada 6). 

“A gestão por competências implantada na empresa não funciona bem. Ela 
só é utilizada na avaliação de desempenho e não influencia na alocação de 
pessoal nas unidades organizacionais ou no tipo de atividade que essas 
pessoas vão realizar dentro das unidades. 

As avaliações funcionais, por sua vez, parecem distorcidas, pois é comum 
uma unidade ter funcionários com competências muito desenvolvidas nas 
avaliações e as suas entregas ou as entregas da unidade não refletirem esse 
fato. Isso atrapalha a aplicação da gestão por competências aos processos de 
treinamento. 

O processo de promoção funcional também parece não se comunicar com a 
gestão por competências. Na promoção, são utilizados critérios de 
antiguidade e afinidade e as competências e entregas dos funcionários nem 
sempre são levadas em consideração” (entrevistado 9). 

“A gestão por competências na ALFA não parece funcionar bem. Por 
exemplo, as competências não são levadas em consideração no 
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preenchimento de cargos comissionados e há casos de preenchimento por 
afinidade. 

As promoções funcionais parecem ser desvinculadas das entregas das 
pessoas e das entregas da unidade organizacional onde elas trabalham” 
(entrevistada 11). 

“A gestão por competências é aplicada na prática, mas de forma insuficiente. 
Há o mapeamento de competências necessárias para se trabalhar na ALFA, 
mas não existe um mapeamento das competências desejáveis para se 
trabalhar em cada unidade organizacional, o que prejudica a eficácia da 
gestão por competências em processos de treinamento e alocação de mão de 
obra, por exemplo” (entrevistado 12). 

Dutra, Hipólito e Silva (2000, p. 3) definem competência como a “capacidade da pessoa 

gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e organizacionais da empresa, traduzindo-se 

pelo mapeamento do resultado esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessários para o seu atingimento (input)”. 

Para eles, não há como separar as competências das ações, pois o conhecimento precisa 

ser colocado em prática.  Ou seja, as competências estão associadas à capacidade de geração 

de resultados em conformidade com os objetivos organizacionais (DUTRA; HIPÓLITO; 

SILVA, 2000). 

Dutra (2004) traz ainda a noção de “entrega”, segundo a qual as competências estão 

vinculadas à capacidade do indivíduo de gerar resultados, obtidos a partir da aplicação do 

estoque de repertórios individuais e organizacionais existentes. 

Brandão e Bahry (2005) entendem a gestão por competências como um processo cíclico 

e contínuo composto por cinco etapas: formulação da estratégia organizacional, mapeamento 

de competências, captação/desenvolvimento de competências, acompanhamento/avaliação e 

retribuição.    

Em resumo, para Brandão e Bahry (2005), para ser corretamente aplicado, um modelo 

de gestão por competências pressupõe, além da formulação da estratégia organizacional, as 

seguintes ações:  

1- mapeamento das competências necessárias à execução da estratégia; 

2- mapeamento das competências internas existente na organização, ou seja, as 

competências que os seus funcionários já possuem; 

3- preenchimento da lacuna de competências, ou seja, após definição das competências 

necessárias à organização que não foram encontradas nos profissionais internos, passa-se à 
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captação de novos profissionais com essas competências ou ao desenvolvimento dessas 

competências nos profissionais internos; 

4- monitoramento da execução dos planos operacionais e de gestão através dos 

indicadores de desempenho; e 

5- por fim, reconhecer, premiar e remunerar por competências as pessoas e/ou equipes 

de trabalho que mais contribuíram para o alcance dos resultados organizacionais planejados. 

O mapeamento das competências necessárias à execução da estratégia organizacional 

foi feito em 2013. À época, foram mapeadas as competências organizacionais e individuais, 

sendo as individuais definidas de acordo com os eixos de carreira (área fim e área meio) ou de 

acordo com os papéis profissionais estabelecidos nos cargos comissionados e funções 

gratificadas. 

Entretanto, não há mapeamento das competências dos profissionais internos, conforme 

apontado pela entrevistada 6, de forma que não há identificação da lacuna de competências 

descrito por Brandão e Bahry (2005).  

Isso impede a aplicação de um modelo de gestão por competências no provimento de 

cargos comissionados e funções gratificadas, conforme apontado pelos entrevistados 2 e 11.  

Com relação à captação de novos profissionais, a ALFA possui dois cargos efetivos, um 

de nível médio e um de nível superior. Ou seja, a ALFA adota um modelo de cargo amplo. 

Por força da Constituição Federal, o ingresso de profissionais se dá por concurso público. 

Schikmann (2010) critica a realização de concursos públicos com foco baseado em 

cargos e propõe a implantação de recrutamento baseado em competências. Entretanto, a 

necessidade de que a seleção se dê por critérios objetivos impõe uma limitação ao 

recrutamento de funcionários públicos. Mas, independentemente do cargo amplo, a ALFA 

costuma separar o concurso por áreas de atuação, e as provas objetivas buscam medir o 

conhecimento necessário para a função específica que os recrutados irão exercer, de forma 

que o recrutamento por competências é realizado em parte. 

Entretanto, a ausência de mapeamento das competências internas impede a utilização 

dos concursos públicos como forma de preenchimento da lacuna de competências de forma 

adequada.    

Prosseguindo, considerando que a ALFA adota o modelo de cargo amplo, é possível 

avaliar a mão de obra existente e definir em qual unidade organizacional cada funcionário tem 
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condições de contribuir mais, pois nem sempre a área de ingresso é mais adequada para 

aquele profissional. No entanto, a ausência de mapeamento das competências dos 

profissionais internos não permite que alocação se dê por critério de competências. Assim, as 

competências não são levadas em consideração na alocação de força de trabalho, conforme 

apontado pelos entrevistados 3, 9 e 12. 

Agrava esse quadro o fato de o mapeamento das competências desejáveis ter sido por 

demais genérico, separando-as apenas entre área fim e área meio para os profissionais efetivos 

e não havendo separação para os cargos gerencias de áreas diferentes. Ou seja, não há 

mapeamento das competências técnicas desejáveis de cada área. Dessa forma, no modelo 

atual existente na ALFA, as competências de um profissional de TI devem ser as mesmas de 

um profissional de Comunicação, o que não parece adequado.  

Além disso, em face da ausência de identificação da lacuna de competências, não é 

possível aplicar uma gestão por competências nos processos de treinamento, como chamaram 

atenção os entrevistados 9 e 12. 

Também não parece haver aferição dos resultados alcançados pelos funcionários com 

seu trabalho, conforme alguns trechos das entrevistas: 

“Não existe controle de produtividade. O controle se dá por aferição da 
quantidade de horas que o empregado passa dentro da empresa. Empregados 
que se ausentam por conta de problemas de saúde ou por outros motivos são 
prejudicados pelos superiores imediatos, independente do seu nível de 
produtividade” (entrevistada 1). 

“Não existem metas claras e o desempenho dos empregados não é 
mensurado. Não se sabe o quanto cada pessoa contribui para a unidade 
organizacional, o quanto cada unidade contribui para a gerência de nível 
tático ou o quanto cada gerência de nível tático contribui para a diretoria” 
(entrevistado 2). 

“Há ainda um problema de falta de indicadores de desempenho nos 
departamentos. Existe uma deficiência de mensuração objetiva de 
desempenho, cumprimento de metas e obtenção de resultados” (entrevistado 
7). 

“O processo de promoção não leva em conta essa diferença de entregas e não 
se alimenta do processo de avaliação funcional” (entrevistado 12). 

Não havendo monitoramento da execução dos planos operacionais e de gestão através 

dos indicadores de desempenho, não é possível reconhecer, premiar e remunerar por 

competências. Assim, conforme apontado pelos entrevistados 3, 9, 11 e 12, o processo de 

promoção funcional não parece ser alimentado pelas avaliações funcionais. 
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A aplicação de um modelo incompleto de gestão por competências explica o modelo de 

gestão de pessoas híbrido existente na ALFA. Conforme visto acima, foram mapeadas 

parcialmente as competências desejáveis, mas não houve um mapeamento das competências 

já disponibilizadas dentro da empresa, de forma que a gestão por competências não pode ser 

corretamente aplicada. 

O resultado é um modelo com remuneração e benefícios de Modelo Político, mas com 

estrutura de poder e processo decisório de Modelo Instrumental. Ou seja, é um Modelo 

Instrumental com algumas características de Modelo Político. 

 

5.1.3. Paradoxos Organizacionais 

 

Foram identificados dois paradoxos: estabilidade versus temporalidade e gestão 

instrumental versus gestão por competências.  

Não foi possível criar uma tipologia, pois todos os entrevistados identificaram 

essencialmente os mesmos tipos de paradoxos, de forma que criamos uma tipologia com os 

principais paradoxos citados. O Quadro 5, abaixo, resume os achados. 

 

Quadro 5 – Paradoxos da empresa ALFA 

Paradoxo Descrição 

Estabilidade versus Temporalidade Conflito entre uma política de gestão 
temporária e uma política de estabilidade, 
eficiência e predominância dos modelos 
de gestão. 

Gestão Instrumental versus Gestão por 
Competências 

Conflito entre uma política de gestão 
instrumental e uma política de gestão por 
competências. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1.3.1. Estabilidade Versus Temporalidade 

 

Mintzberg et al. (2006) definem estratégia corporativa como sendo um modelo de 

decisões da qual se derivam os objetivos, propósitos ou metas da organização. Estes, por sua 

vez, são desdobrados em políticas e planos que possibilitam à organização atingir seu 

propósito. 
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Para os autores, o modelo estratégico caracterizará a organização por um longo período 

de tempo, ou seja, é voltada para o longo prazo. Parte da estratégia se mantém ao longo do 

tempo, como comprometimento com a qualidade ou utilização de tecnologia de ponta. E parte 

pode mudar para se ajustar às mudanças ambientais ou se antecipar a elas, como 

desenvolvimento e comercialização de novos produtos. 

Entretanto, apesar da importância da estratégia se adaptar às mudanças, para que seja 

possível produzir resultados positivos no longo prazo, é necessário haver alguma continuidade 

nas ações da empresa. 

O paradoxo apontado se refere ao conflito entre uma política de gestão temporária e 

uma política de estabilidade, eficiência e predominância dos modelos de gestão.  

A percepção da existência dessa situação na ALFA fica clara nos trechos: 

“Uma das coisas que poderia melhorar na ALFA é ela passar a ter uma visão 
do todo. É necessário que haja apenas funcionários de carreira nos cargos 
comissionados, de forma que possa haver pessoas zelando pelo bem da 
empresa em atividades chave. As nomeações políticas deveriam se restringir 
à Diretoria da empresa. É preciso que haja um corpo funcional unido visando 
à melhoria da empresa. 
Há uma pressão por constância de atuação e por obtenção de resultados que, 
até pela própria missão da empresa ALFA, só podem ser obtidos com 
políticas de longo prazo. Os profissionais externos, quando nomeados, 
costumam mudar as políticas e afetam a eficácia das ações da empresa” 
(entrevistada 1). 
 
“A empresa contrata empregados por concurso público, que é uma forma 
meritocrática de seleção de pessoal. Mas os cargos de gestão e direção são 
muitas vezes preenchidos por pessoas de fora da administração pública, por 
meio de indicação política. Nem sempre existe um critério meritocrático para 
esse provimento, o que representa um conflito e prejudica as ações de longo 
prazo da empresa, pois há descontinuidade no direcionamento estratégico da 
ALFA” (entrevistado 2). 
 
“Há falta de continuidade de direção. Por questões políticas, houve muitas 
trocas seguidas de presidente e diretores, causando uma instabilidade na 
política operacional da empresa. Cada direção que é nomeada decide fazer 
alguma coisa diferente e de forma diferente, então não há continuidade nos 
projetos e na estratégia de longo prazo da ALFA. A direção costuma também 
trocar alguns gerentes de nível operacional e tático. Esse conjunto de fatos 
causa desmotivação no corpo funcional” (entrevistado 3). 
 
“As contínuas trocas de diretoria e consequente trocas de gerentes de nível 
tático e operacional afetam negativamente uma série de processos, como por 
exemplo, o processo de promoção funcional” (entrevistada 5). 
 
“A ALFA teve 4 presidentes diferente em um espaço de poucos anos. O 
primeiro parecia estar mais preocupado com a questão negocial da empresa, 
enquanto os posteriores pareciam estar mais preocupados com acomodação 
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de cargos e acomodação de interesses de universidades financiadas pela 
ALFA” (entrevistado 8). 
 
“A instabilidade política do País afeta negativamente as atividades da 
empresa, devido às contínuas trocas de diretoria. As fontes de recursos da 
ALFA diminuíram nos últimos anos, prejudicando a continuidade de 
programas importantes” (entrevistada 10). 
 
“Nos últimos anos, houve muitas mudanças sucessivas de presidente e 
diretores e isso prejudicou o andamento de diversos projetos dentro da 
empresa. A cada troca, a ALFA parava durante alguns meses até que os 
novos dirigentes conhecessem melhor a empresa. Após esse período de 
adaptação da nova diretoria, muitas vezes, a direção das ações estratégicas 
mudava completamente em relação à diretoria anterior.  
Isso causa um sentimento de insegurança no corpo funcional e desincentiva 
as pessoas a se engajarem em projetos de longo prazo, por medo de que o 
trabalho seja descartado caso haja uma troca de diretoria” (entrevistada 11). 
 
“Houve muitas trocas de presidente e diretores nos últimos anos e, a cada 
troca, muitas mudanças eram impostas de cima para baixo. Isso afetou o 
clima organizacional, que atualmente é ruim” (entrevistado 12). 
 

A crise política do País vivida nos últimos anos acarretou seguidas trocas de ministros 

no Governo Federal. A cada troca de ministro, o presidente da ALFA era trocado. Cada novo 

presidente trocava os diretores e estes, por sua vez, trocavam assessores, gerentes de nível 

tático e até gerentes de nível operacional.  

As mudanças nos ocupantes dos cargos eram acompanhadas de mudanças nas práticas e 

políticas da empresa, reestruturação de organograma com criação e extinção de unidades 

organizacionais e alterações e revisões do planejamento estratégico. 

A situação de ter tido quatro presidentes diferentes num espaço de dois anos e meio é 

um caso extremo que, provavelmente, não deve se repetir no futuro. Entretanto, as trocas de 

presidente e diretores em períodos de quatro em quatro anos é uma realidade comum das 

organizações públicas, de forma que o paradoxo em análise vai continuar existindo. 

Dentro de um Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas, a mudança organizacional é 

feita por imposição, com pouca ou nenhuma participação dos funcionários (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006) e justificado pela ideia de racionalidade superior, ou seja, de que o 

modelo novo é o mais racional possível e, portanto, a resistência à mudança é ilógica e 

irracional (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Vasconcelos e Vasconcelos (2004) observam que, uma mudança, feita dessa forma, 

tende a produzir uma crise identidade em alguns grupos organizacionais, gerando percepções 

polarizadas e ameaçando o sucesso do programa de mudança e o futuro da organização.  
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O entrevistado 4 traz um exemplo de mudança que se deu dentro de um processo de 

mudança fáustica, que foi a departamentalização da empresa imposta de cima para baixo. Isso 

gerou, na visão dele, disputas de poder e problemas de comunicação entre as unidades 

organizacionais. 

Para minimizar os efeitos negativos de um processo como esse, é necessário reconhecer 

a ideia de racionalidade limitada, segundo o qual não existe uma única racionalidade superior 

e a racionalidade é sempre relativa ao indivíduo que decide (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Assim, o ideal é que a mudança se dê dentro de um modelo de gestão de pessoas mais 

próximo do Político, com participação dos funcionários na formatação das mudanças, solução 

de conflitos por meio de negociação e acomodação dos interesses dos diferentes grupos que 

compõe a organização (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Vasconcelos e Vasconcelos (2004) observam que, para o sucesso do processo de 

mudança, é importante que ela se dê dentro de um processo transformacional, onde o passado 

não necessariamente se contrapõe ao futuro, mas sim fornece as bases para a construção do 

novo modelo. Nesse contexto, é importante a construção de “espaços de transitoriedade”, 

dentro dos quais a resistência à mudança diminui por ser concedida aos indivíduos a 

possibilidade de construírem o novo a partir de suas competências antigas. 

O líder transformacional assume o papel de administrar o sentido das mudanças 

organizacionais, ou seja, influenciar a maneira como as mudanças serão interpretadas pelos 

funcionários e como elas vão influenciar na construção de novos padrões de identidade 

(VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Dessa forma, a solução para acomodar o paradoxo temporalidade versus estabilidade é 

implantar o Modelo Político de Gestão de Pessoas.  

 

5.1.3.2. Gestão Instrumental Versus Gestão por Competências 

 

Fleury e Fleury (2000) observam que o conceito de competências adotado por autores 

como McClelland, associada à qualificação ou aos recursos que o indivíduo detém, parece 

responder melhor ao modelo de organização do trabalho da Escola Clássica da Administração.  

No entanto, o conceito evoluiu de forma a enfatizar os resultados obtidos pelos 

indivíduos, o que Fleury e Fleury (2000) resume como “saber agir” e Dutra (2004) resume 

como “entrega”.  
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Dessa forma, a gestão por competências é intimamente ligada ao Modelo Político de 

Gestão de Pessoas. Segundo Motta e Vasconcelos (2006), no Modelo Político a diretoria e os 

gerentes se envolvem com a gestão de pessoas, conferindo a ela importância estratégica e 

possibilitando ainda o desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, e 

consequentemente, a inovação organizacional. 

A ALFA implantou um modelo de gestão por competências em 2013, mas essa 

implantação foi parcial e insuficiente, conforme apontado no subtópico 5.1.2 deste trabalho. 

Isso gerou um conflito entre as práticas de gestão instrumental existentes na empresa e as 

práticas do modelo por competências. 

Parte dos problemas apontados pelos entrevistados tem fundo histórico e já existia antes 

de 2013. Porém, a implantação parcial de uma gestão por competências parece agravar esse 

conflito, na medida em que representa a inserção de características de um Modelo Político 

dentro de um Modelo Instrumental.  

O paradoxo gestão instrumental versus gestão por competências foi desdobrado em: 1- 

recrutamento de funcionários capacitados versus atividade mecanicista; e 2- comunicação 

deficiente versus gestão por competências. 

 

5.1.3.2.1 Recrutamento de Funcionários Capacitados Versus Atividade Mecanicista 

 

Este desdobramento foi apontado apenas pela entrevistada 1: 

“A entrevistada é altamente capacitada, possui graduação, mestrado e já 
exerceu atividades complexas em sua carreira na área privada. Entretanto, 
desde o seu ingresso na empresa ALFA, só exerceu atividades de baixa 
complexidades e de natureza mecanicista. Ela sente que poderia contribuir 
mais para a empresa se lhe fossem designadas tarefas mais complexas” 
(entrevistada 1). 
 

Como já discutido anteriormente, a ALFA possui remuneração e benefícios sociais 

próprios de um modelo político, ou seja, paga-se acima da média do mercado e há uma grande 

preocupação com o bem estar dos funcionários, materializado em políticas como adequação 

do ambiente à deficientes, reembolso de medicamentos, reembolsos de psicoterapia, apoio 

financeiro a pais com filhos excepcionais e projetos de qualidade de vida, como por exemplo 

preparação para a aposentadoria, preparação para maternidade e programa de combate ao 

tabagismo. 

Adicionalmente, além dos treinamentos e capacitações promovidos pela empresa, a 

ALFA incentiva seus funcionários de nível médio a se capacitarem oferecendo um programa 
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de incentivo à graduação, em que a empresa reembolsa parte dos gastos com matrícula e 

mensalidade. Oferece também um adicional de remuneração fixo para funcionários de nível 

médio que possuem um diploma de terceiro grau. 

De forma análoga, aos funcionários de nível superior é concedido um adicional de 

salário por especialização lato sensu, mestrado e doutorado. A empresa também oferece a eles 

um programa de incentivo à pós-graduação, com reembolsos de mensalidades e abonos de 

frequência.  

Assim, o processo de recrutamento e seleção valoriza, ao menos em parte, as 

competências e a formação acadêmica dos funcionários, e a empresa incentiva que eles 

continuem a se capacitar após o ingresso.  

Entretanto, por vezes, a atividade realizada pelo funcionário é estruturada, operacional e 

mecanicista e, portanto, aquém das suas competências e habilidades. 

Isso ocorre com funcionários de nível superior, mas é mais crítico no caso de 

funcionários de nível médio, pois as atividades exercidas são limitadas pela descrição do 

cargo, de forma que a eles não é permitido realizar atividades que necessitem de 

conhecimentos e competências próprias de funcionários com nível superior.  

Um levantamento simples mostra a criticidade do caso: mais de 90 por cento dos 

funcionários de nível médio possuem pelo menos uma graduação. E há casos de funcionários 

de nível médio com especialização e mestrado, como ocorre com a entrevistada 1. 

A não utilização das competências desse grupo de funcionários representa um grande 

desperdício de capital humano e é incompatível com uma gestão de pessoas por 

competências, que objetiva a utilização das competências existentes para criação de valor à 

organização (DUTRA; HIPÓLITO; SILVA, 2000; DUTRA, 2002; DUTRA 2004; FLEURY; 

FLEURY, 2000; FLEURY; FLEURY, 2001) 

No caso dos funcionários de nível superior, uma possível solução para o caso é a 

implantação de sistemas de TI, de forma a diminuir a quantidade de atividade mecânicas que 

eles realizam. Relembro que os sistemas de TI foram apontados como ausentes e insuficientes 

pelos entrevistados 10 e 11.  

 Para o caso dos funcionários de nível médio, uma possível solução seria criar um 

modelo de diferenciação por funções comissionadas e distribuir a eles parte das atividades de 

nível superior existentes na empresa, de forma que esses funcionários possam exercer tarefas 

com complexidade acima de um cargo de nível médio, mas abaixo das atividades que seriam 

executadas por funcionários com cargo de nível superior. Essa solução afastaria o problema 
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trabalhista de desvio de função, pois os empregados receberiam uma remuneração adicional 

para executar um trabalho mais complexo. 

  

5.1.3.2.2. Comunicação Deficiente Versus Gestão por Competências 

 

 Zarifian (1999) aponta três mutações principais no mundo do trabalho que explicam o 

surgimento do modelo de competência nas organizações. Uma delas é justamente a 

comunicação, que significa: compreender o outro e a si mesmo; entrar em acordo sobre 

objetivos organizacionais; e partilhar normas comuns para a gestão da empresa. 

A comunicação é intimamente ligada à gestão por competências, mas, conforme 

apontado pelos entrevistados, parece ser deficiente na empresa ALFA: 

“Durante a entrevista, foi apontado como ponto de melhoria a comunicação 
e o relacionamento de sua unidade com outras unidades organizacionais. 
Cada atividade passa por diversos departamentos e empregados desses 
diferentes departamentos são responsáveis pelo processamento de uma 
determinada etapa. Existe uma cultura na empresa de cada departamento e 
cada empregado zelar apenas pela realização da etapa que lhe compete, sem 
se preocupar com o processo como um todo. Quando algo dá errado, os 
empregados não se comunicam para resolver o problema, limitando-se a 
atribuir a responsabilidade aos outros” (entrevistada 1). 
 
“O relacionamento entre os departamentos é muito ruim e parece ter piorado 
nos últimos anos. Não existe uma relação “ganha-ganha”, um departamento 
“ganha” em relação ao outro. Os projetos são enxergados como projetos dos 
departamentos, e não como projetos da empresa.  
Existe uma dificuldade de comunicação entre as pessoas e entre os 
departamentos isso é agravado por não haver um conhecimento básico de 
domínio de todos. Alguns conhecimentos, como Direito, Licitações, 
Matemática, Comunicação, Habilidades de Relacionamento Interpessoal, 
deveriam ser competências de todos os funcionários. 
Na visão do entrevistado, o que poderia ser feito para resolver isso é criar 
metas compartilhadas entre as unidades organizacionais” (entrevistado 2). 
 
“A comunicação entre os departamentos é muito ruim. As unidades 
funcionam como feudos e só atuam em conjunto quando precisam resolver 
problemas que afetam as duas. Existe muito protecionismo.  
Isso é mais forte na área fim da empresa. Existe uma disputa entre as 
diretorias e elas “empurram” o trabalho para as outras. Por causa disso, a 
empresa deixa de fazer coisas que precisam ser feitas. As diretorias se 
escondem atrás da burocracia, prejudicam os clientes e afetam 
negativamente a imagem da empresa” (entrevistado 3). 
 
“A comunicação entre as unidades organizacionais nunca foi boa, mas hoje 
está bem pior. Antigamente, já existiam áreas financeira, jurídica, de crédito, 
etc. Mas dentro das áreas fim da empresa, havia funcionários responsáveis 
por essas análises. Com isso, os projetos eram construídos do início ao fim 
com pessoas de uma mesma área. 
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Em um determinado momento, houve uma reorganização e a empresa passou 
a ser departamentalizada, com unidades organizacionais especializadas e 
separadas por assunto.  
Isso causou dois problemas. O primeiro, é que se existir alguém com mais 
poder político em um determinado momento, os seus projetos são analisados 
primeiro. O segundo, é que a empresa perdeu a capacidade de ver o projeto 
como um todo. Os projetos passaram a ser conversados apenas entre os pares 
de um departamento, não havendo comunicação entre as diferentes áreas da 
empresa. Isso afetou negativamente a aprovação de diversos projetos. 
Mas o principal ponto negativo dessa mudança, na visão do entrevistado, foi 
o fato de ela ter sido imposta de cima para baixo e de forma brusca” 
(entrevistado 4). 
 
“Há pouca comunicação e cooperação entre as unidades organizacionais. Há 
alguns anos, a ALFA fez uma pesquisa de clima organizacional que teve um 
número bastante grande de respondentes e a comunicação foi apontada como 
um problema. De uma forma geral, a ALFA padece de uma extrema falta de 
comunicação, entre os níveis mais altos e mais baixos, vertical e 
horizontalmente.  
Há ainda um problema de confiança por parte do corpo funcional na 
qualidade das informações passadas pela empresa. Muitos funcionários 
acreditam que as informações são filtradas e formatadas para atender aos 
interesses da direção. 
Há muita discrepância entre discurso e prática na ALFA. Fala-se em 
desenvolver pessoas, capacitar pessoas e gestão participativa, mas as 
decisões são todas de cima para baixo. A comunicação só ocorre depois que 
as decisões estão tomadas.  
A ALFA parece querer ser moderna nas técnicas de gestão de pessoas e tem 
um discurso nesse sentido, mas as práticas de RH são ultrapassadas” 
(entrevistada 6). 
 
“Existe um pouco de conflito entre as unidades organizacionais e a 
cooperação é pequena” (entrevistado 8). 
 
“Quando houve o estimulo à competição entre as unidades organizacionais, a 
comunicação e a coesão, que já era pouca, diminuiu ainda mais. Existe 
comunicação e coesão entre as unidades de uma mesma diretoria, mas as 
diretorias não são empresas separadas.  
O endomarketing e a comunicação da direção com o corpo funcional 
também são ruins” (entrevistado 9). 
 
“A comunicação entre as unidades organizacionais é bastante ruim. Há 
muito retrabalho por conta de erros que poderiam ser evitados se a 
comunicação fosse melhor” (entrevistada 11). 
 
“As unidades organizacionais não se comunicam bem. Por vezes, uma outra 
unidade organizacional se depara com um problema relativo a um trabalho 
que saiu da unidade onde o entrevistado trabalha, mas não existe uma cultura 
na empresa de procurar os funcionários que estão à montante da linha para 
perguntar como resolver esses problemas. Muitos deles poderiam ser 
resolvidos facilmente se houvesse uma comunicação melhor. 
Também não existe uma clareza sobre o que acontece com os trabalhos 
quando eles deixam a unidade organizacional e vão para outra. Não se sabe 
se o processo foi finalizado, interrompido, etc. 
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As unidades subordinadas a uma mesma gerência de nível tático se 
comunicam melhor, mas mesmo dentro delas, há deficiências de 
comunicação” (entrevistado 12). 

A comunicação foi apontada como deficiente por 9 dos 12 entrevistados. Os 

entrevistados 5 e 7, entretanto, parecem discordar: 

“A mudança de estrutura foi acompanhada de uma proximidade física do 
departamento jurídico com os departamentos clientes. Antes, havia um andar 
só com departamentos jurídicos. Hoje, os departamentos estão no mesmo 
andar que seus clientes.  

Isso melhorou o processo de comunicação entre os departamentos da 
empresa. O trabalho começou a ser mais interdisciplinar e tornou os 
processos mais céleres. 

A nova organização física no estilo open space contribui para essa melhora 
de comunicação, pois permitiu que as pessoas fossem fisicamente à mesa de 
outro funcionário. A comunicação presencial funciona melhor que a por 
telefone. As conversas informais na copa no corredor também contribuíram 
para tal” (entrevistada 5). 

“O entrevistado acredita que o diálogo e a comunicação com os clientes 
internos são bons. Há parceria na elaboração e execução dos trabalhos” 
(entrevistado 7). 

Mas tanto o entrevistado 5 quanto o entrevistado 7 trabalham em unidades da área 

jurídica, o que parece sugerir que a boa comunicação é uma particularidade daquelas áreas. 

É seguro afirmar que a comunicação na ALFA não é boa. Há pouco compartilhamento 

de informações e de recursos por funcionários de unidades organizacionais diferentes. A 

entrevistada 6 reforça essa afirmação trazendo o fato de que o problema já fora apontado em 

uma pesquisa de clima realizada pela ALFA. A entrevistada 11 adiciona que há muito 

retrabalho por conta desse problema de comunicação. 

A comunicação da organização com o corpo funcional também é ruim, como revelaram 

os entrevistados 6 e 9. Foi apontado também uma deficiência na comunicação da área de 

gestão de pessoas com o corpo funcional: 

“O RH não se comunica bem e fica para as pessoas uma impressão de que 
não procura ajudar os funcionários” (entrevistada 6). 

“Além disso, a ARH se comunica muito mal com o corpo funcional” 
(entrevistado 9).  

Em especial, os entrevistados 3 e 4 trouxeram um outro aspecto desse tema, a questão 

de poder. Para o entrevistado 3, as unidades funcionam como feudos, e os gerentes não 

compartilham informações e disputam entre eles. O entrevistado 4 reforça essa percepção. 



    

 

98 

 

Complementando essa ideia, para o entrevistado 9, as diretorias não cooperam entre si e 

competem umas com as outras: 

“Nessa época, começou a ser estimulada uma competitividade entre as 
unidades organizacionais, o que piorou o processo de comunicação e coesão 
entre elas. Cada diretoria atua como se fosse uma unidade de negócios 
separada e não existe um direcionamento estratégico que possa ajudar a 
integrar as ações de cada uma” (entrevistado 9). 

Novamente, a explicação para esse fato parece ser a implantação incompleta de um 

modelo de gestão de pessoas em uma organização com estrutura de poder claramente 

instrumental. 

O processo decisório é concentrado nas diretorias, que competem umas com as outras e 

também parecem estimular a competição entre as unidades organizacionais. Isso faz com que 

as unidades não compartilhem informações ou recursos como forma de se proteger, o que 

pode ser observado no seguinte trecho:  

“O processo de movimentação funcional também possui distorções. Muitas 
vezes, o gestor trata o empregado como se fosse propriedade sua e não 
permite sua saída da unidade organizacional ou coloca diversas barreiras 
para que isso ocorra” (entrevistado 3). 

Dessa forma, a solução para acomodar o paradoxo gestão instrumental versus gestão por 

competências é implantar o Modelo Político de Gestão de Pessoas.  

 

5.1.4.  Modelo de Gestão de Pessoas Mais Adequado 

 

Apenas seis entrevistados deixaram claro qual deveria, na visão deles, ser o modelo de 

gestão de pessoas aplicado na ALFA. Destes seis, três acreditam o Modelo Político é mais 

adequado: 

“O mais adequado, na visão do entrevistado, é que as decisões fossem 
discutidas com os funcionários e que houvesse espaço para sugestões de 
melhoria. Dessa forma, um modelo mais próximo do Político parece ser 
melhor” (entrevistado 3). 

“Predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas.  

Na opinião da entrevistada, ele não funciona bem” (entrevistada 5). 

 “Com relação ao modelo que seria mais adequado para a ALFA, um modelo 
mais próximo do Político parece mais adequado” (entrevistado 9). 

Os outros três acreditam que o mais adequado seria um modelo híbrido, com 

características dos dois modelos: 
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“O Modelo Político parece mais adequado para a ALFA, mas certos aspectos 
do Modelo Instrumental são interessantes dependendo da situação. Por 
exemplo, a mudança imposta por profissionais externos que venham para a 
ALFA com experiências e visão diferentes pode por ser positiva para a 
empresa em alguns casos, pois podem resolver questões que não eram 
enxergados pelos funcionários efetivos” (entrevistado 8). 

“Para a entrevistada, o modelo de gestão de pessoas mais adequado seria um 
modelo híbrido, combinando pontos do Modelo Instrumental com Pontos do 
Modelo Político” (entrevistada 11). 

“Na visão do entrevistado, é difícil dizer qual modelo é mais adequado à 
ALFA. Algumas características do Modelo Instrumental são boas pelo fato 
de a ALFA ser uma empresa pública. O fato de estar lidando com recursos 
públicos faz com que ela tenha que observar uma série de leis e normas, 
tanto na sua atividade fim quanto na atividade meio. Mas o Modelo Político 
tem características importantes. O mais adequado parece ser um modelo 
híbrido” (entrevistado 12). 

O entrevistado 4 acredita que há uma demanda por parte dos funcionários da ALFA por 

um modelo mais próximo do Político, em função da senioridade do corpo funcional da 

empresa: 

“Hoje, predomina o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. No passado, 
também era assim, mas a empresa tinha mais empregados seniores, e é muito 
complicado aplicar um modelo instrumental nessa situação. É necessário, 
nesse caso, haver mediação.  

Atualmente, não existem tantos seniores na empresa, mas existe uma cultura 
de tratar todos os empregados, mesmo os juniores, como se fossem seniores. 
Então, tanto hoje quanto no passado, há uma demanda por parte dos 
empregados por um modelo mais político. No passado, a demanda era maior, 
entretanto, ainda assim, predominava o Modelo Instrumental” (entrevistado 
4). 

O entrevistado 9 traz um aspecto interessante sobre a transição entre os modelos: 

“Mas é importante pensar em graus de maturidade. A transição entre 
modelos precisa passar por etapas. Quando essas etapas não são cumpridas, 
nenhum dos modelos funciona bem. 

A direção não tem uma visão política no bom sentido e sim política no mal 
sentido, de forma que é difícil organizar essa transição nos níveis mais 
baixos. Nesse ponto, a nova Lei das Estatais pode ajudar a melhorar a 
situação, pois vai permitir a criação de diversos mecanismos de governança 
e, em teoria, permitir que a organização caminhe sem muita interferência de 
agentes e profissionais externos” (entrevistado 9). 

É consenso entre os entrevistados que o Modelo Instrumental não favorece o 

atingimento dos objetivos organizacionais, conforme discutido no tópico 5.1.2. E, na visão 

dos entrevistados, o modelo aplicado deve tender para o Modelo Político ou, pelo menos, se 

distanciar um pouco mais do Modelo Instrumental. 
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Retomando as discussões realizadas nos tópicos anteriores, é importante chamar atenção 

novamente para o fato de que a ALFA possui uma política de remuneração e benefícios 

associada a um Modelo Político. O processo de recrutamento e seleção também parece 

atender, ao menos parcialmente, ao modelo de gestão por competências, que se relaciona 

diretamente com esse modelo. 

Parece ilógico atrair pessoas para atividades mais complexas do que as existentes na 

organização e remunerá-las acima do que seria compatível e necessário. Na busca por 

vantagem competitiva, a ALFA deve utilizar o capital humano da melhor forma possível. 

Nessa linha, conforme já discutido anteriormente, a motivação dos funcionários da 

ALFA parece ser mais bem explicado pelo conceito do homo complexus, que serve de base 

para o Modelo Político. 

Vale citar McGregor (1999), que concluiu em seus trabalhos que os pressupostos da 

Teoria X, quando implementados, criam uma profecia que se autorrealiza. Ou seja, a crença 

de que o indivíduo é preguiçoso, o excesso de controle burocrático e a centralização das 

decisões, todos pontos encontrados na empresa ALFA, provocam a insatisfação dos 

funcionários e estimulam comportamentos e reações que levam à queda da produtividade. 

Para Argyris, conforme citado por Motta e Vasconcelos (2006), as estruturas 

organizacionais devem se adaptar às necessidades psicológicas dos indivíduos, pois isso 

acarreta maior envolvimento e produtividade por parte dos funcionários. O Modelo B 

proposto por ele favorece a participação dos indivíduos nos processos decisórios, visão 

integrada das diversas unidades organizacionais, indivíduos com conhecimento dos objetivos 

globais da organização, integração horizontal e orientação para o longo prazo. (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). 

Ademais, como já discutido, o Modelo Político seria capaz de acomodar os paradoxos 

encontrados de estabilidade versus temporalidade e gestão instrumental versus gestão por 

competências. 

O entrevistado 12 trouxe a questão do grande número de leis e normas a que se submete 

uma empresa pública. De fato, há que existir controles rígidos em determinadas atividades.  

Uma área de contabilidade, por exemplo, tanto em empresas públicas quanto empresas 

privadas, tende a ter uma estrutura mecanicista, já que a atividade possui um excesso de 
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regramento legal e normativo. O mesmo ocorre com áreas de licitações e prestação de contas 

de convênios em órgãos públicos.  

Mas isso não significa que essas áreas não podem ter um modelo de gestão de pessoas 

com mais participação no processo decisório, acomodação de conflitos por meio de 

negociação e com gestão por competências. 

Sobre gestão por competências, não parece fazer sentido buscar a sua implantação 

dentro um modelo instrumental, o que só serviria para gerar mais conflitos e paradoxos 

organizacionais.   

Assim, apesar de três dos seis entrevistados analisados aqui terem respondido que um 

modelo híbrido seria mais adequado, me parece mais adequado à empresa ALFA que utilize o 

Modelo Político como seu modelo de gestão de pessoas. 

 

5.2. BUROCRACIA MECANIZADA 

 

Após a pesquisa de campo e com base nas conclusões obtidas, fez-se necessário trazer 

alguns conceitos não contemplados no referencial teórico deste trabalho, por razões que 

explico mais adiante. O primeiro é o conceito de burocracia mecanizada.  

 

5.2.1.   Conceito 

 

De acordo com Mintzberg (2003), a burocracia mecanizada é a estrutura mais próxima 

da burocracia descrita por Weber e pode ser descrita pela padronização de responsabilidades, 

de qualificações e de canais de comunicação, assim como pelo grande número de normas para 

o trabalho e por uma clara hierarquia de autoridade. As principais características desta 

estrutura podem ser vistas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Características Burocracia Mecanizada 

Principal Mecanismo de Coordenação: Padronização dos processos de trabalho. 
Parte-chave da Organização: Tecnoestrutura. 
Principais Parâmetros de Design: Formalização do comportamento, 

especialização de tarefas horizontal e 
vertical, geralmente agrupamento 
funcional, unidade operacional de grande 
dimensão, centralização vertical e 
descentralização horizontal limitadas, 
planejamento de ações. 
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Fatores Situacionais: Organização antiga; sistema técnico 
regulado e não automatizado. Ambiente 
simples e estável; controle externo; não 
segue a moda. 

Fonte: Mintzberg (2003), p. 185. 

O autor defende que, na burocracia mecanizada, as tarefas executadas pelo núcleo 

operacional são simples, rotineiras, repetitivas e altamente especializadas, seguindo uma 

padronização dos processos de trabalho. Esta padronização acaba por diminuir a autonomia 

do núcleo operacional e o poder dos gerentes de primeira linha, uma vez que não há 

necessidade de que a coordenação seja exercida pela supervisão direta (MINTZBERG, 2003).  

Já a linha intermediária é altamente desenvolvida e diferencia-se, basicamente, por 

unidades funcionais. Seus gerentes possuem autoridade formal, tendo como principais 

funções: tratar dos problemas existentes entre os trabalhadores de unidades diferentes, 

interligar as unidades funcionais aos analistas da tecnoestrutura e dar suporte ao fluxo vertical 

na estrutura, levando informações para hierarquia superior e passando os planos de ação para 

a hierarquia inferior (MINTZBERG, 2003).   

Já os analistas de tecnoestrutura, por sua vez, são responsáveis por estruturar os 

processos de trabalho, e por isto, possuem um grande poder informal, reduzindo a autonomia 

do núcleo operacional e da linha intermediária. Além disso, pode-se dizer que dada a grande 

quantidade de normas e regulamentos internos nessa estrutura, a comunicação formal é 

promovida em todos os níveis organizacionais e a tomada de decisão segue a cadeia formal de 

autoridade, reduzindo, assim, a possibilidade existir a comunicação informal e o ajuste mútuo 

entre as unidades funcionais, reforçando ainda mais o poder destes analistas e da cúpula 

estratégica da organização (MINTZBERG, 2003).   

Ainda de acordo com Mintzberg (2003), a burocracia mecanizada é a configuração 

organizacional que mais enfatiza a divisão de trabalho, a diferenciação entre as unidades e o 

controle dos processos. Seus sistemas de controle também possuem a função de conter o 

conflito existente entre as unidades, uma vez que não existe espaço para que os indivíduos 

conversem sobre seus problemas (MINTZBERG, 2003).   

A cúpula estratégica neste tipo de estrutura tem como principal foco manter a máquina 

burocrática funcionando continuamente. Para que isto ocorra, os gerentes do topo precisam 

gastar uma grande quantidade de energia para manter a união da estrutura, uma vez que os 

conflitos que emergem das diversas unidades funcionais são frequentes. Cabe ressaltar que os 

gerentes desta cúpula são os únicos generalistas dentro da estrutura e, por isso, os únicos 

capazes de ter uma visão geral do funcionamento da organização, tendo como 
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responsabilidade a elaboração das estratégias, que possuem grande ênfase no planejamento 

para a ação (MINTZBERG, 2003).     

De acordo com o autor, as condições para a burocracia mecanizada incluem uma 

organização madura e de grande porte, com um sistema técnico regulado e pouco 

automatizado, atuando em um ambiente simples e estável, com alto grau de controle externo. 

Desta forma, pode-se entender que comumente os órgãos públicos sejam demasiadamente 

burocratizados, uma vez que, espera-se que haja um grande controle de suas ações perante a 

sociedade (MINTZBERG, 2003).  

Por fim, entende-se que a burocracia mecanizada é uma estrutura muito eficiente para 

situações em que um conjunto de tarefas simples e repetitivas deva ser realizado de forma 

precisa. Porém, pode-se destacar as seguintes desvantagens: destruição do significado de 

trabalho ao tratar pessoas como instrumentos; criação de “feudos” dentro da organização 

devido à baixa comunicação e à alta especificidade das funções; menor capacidade de tomada 

de decisões estratégicas e resoluções de problemas, uma vez que o fluxo de informações 

hierarquia acima faz com que a cúpula estratégica receba informações filtradas, atrasadas e 

até manipuladas, gerando uma rigidez organizacional  voltada para o desempenho e eficiência 

ou invés de inovação (MINTZBERG, 2003). 

 

5.2.2. Discussão 

 

A ALFA é claramente uma burocracia mecanizada. Pontos como a deficiência na 

comunicação, criação de feudos dentro da empresa e a existência de tarefas simples e 

rotineiras já foram discutidos anteriormente.  

Uma pesquisa nos normativos internos revela que a maior parte dos seus processos é 

normatizada, complementando a questão da padronização de processos.  

Além disso, a empresa é lenta, burocrática e há pouca automação, conforme se vê nos 

trechos destacados: 

“As coisas na empresa demoram muito para se concretizar. Há muita 
burocracia e os funcionários possuem pouca autonomia” (entrevistado 3). 

“Pontos fracos são a ausência de sistemas de TI que auxiliem na execução 
das tarefas (...)” (entrevistada 10). 
 
“Além disso, o sistema de TI que existe na área meio funciona mal, 
principalmente a parte de compras administrativas. E coexistem o sistema de 
TI e os processos administrativos físicos, de forma que a implantação do 
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sistema não parece ter trazido benefícios suficientes para justificar o seu 
custo. 
(...) 
A empresa é muito burocrática e muito lenta” (entrevistada 11). 
 

A estrutura é departamentalizada:   

“Em um determinado momento, houve uma reorganização e a empresa 
passou a ser departamentalizada, com unidades organizacionais 
especializadas e separadas por assunto” (entrevistado 4). 

Pessoas são tratadas como instrumentos:  

“Muitas vezes, o gestor trata o empregado como se fosse propriedade sua e 
não permite sua saída da unidade organizacional ou coloca diversas barreiras 
para que isso ocorra” (entrevistado 3). 

Mintzberg (2003) destaca que a burocracia mecanizada é uma estrutura eficiente para 

casos em que um conjunto de tarefas simples e repetitivas deva ser realizado de forma precisa. 

Dessa forma, é uma estrutura compatível com o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas e 

com os conceitos da Escola Clássica da Administração. 

Entretanto, não parece ser compatível com o Modelo Político. Em consequência, para 

que seja possível à ALFA efetuar uma transição de modelo de gestão de pessoas, é necessário 

alterar a sua estrutura.  

 

5.3. ADHOCRACIA 

 

O segundo conceito trazido para discussão após pesquisa de campo é o de adhocracia.  

 

5.3.1.  Conceito 

 

De acordo com Mintzberg (2003), a Adhocracia é uma configuração que permite, para 

determinado fim específico, a agregação de especialistas de diversas áreas em equipes de 

projetos multidisciplinares, tendo como orientação o mercado. Sua estrutura é basicamente 

orgânica e pode-se dizer que possui grande especialização horizontal do trabalho. Os 

profissionais possuem como base o treinamento formal, desenvolvendo competências e novas 

habilidades que deverão ser direcionadas para o desenvolvimento de inovações específicas.  

As principais características desta estrutura podem ser vistas no Quadro 7. 

Quadro 7 – Características Adhocracia 

Principal Mecanismo de Coordenação: Ajustamento mútuo. 
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Parte-chave da Organização: 
Assessoria de apoio (na Adhocracia 

Administrativa; junto ao núcleo 
operacional na Adhocracia Operacional). 

Principais Parâmetros de Design: 

Instrumentos de interligação, estrutura 
orgânica, descentralização seletiva, 
especialização horizontal do trabalho, 
treinamento, agrupamentos funcional e 
baseado no mercado que concorrem entre 
si. 

Fatores Situacionais: 

Ambiente complexo e dinâmico (às vezes 
diferente); jovem (especialmente a 
Adhocracia Operacional); sistema técnico 
sofisticado e frequentemente 
automatizado (na Adhocracia 
Administrativa); segue a moda. 

Fonte: Mintzberg (2003), p. 281. 

O autor considera que a Adhocracia é a configuração que demonstra maior 

distanciamento dos princípios clássicos da administração, afastando-se das definições de 

unidade de comando e sistemas regulados. Como sua estrutura é voltada para inovação, as 

informações e os processos decisórios correm de forma flexível e informal, podendo não 

respeitar a cadeia de autoridade pré-estabelecida.   

Neste tipo de configuração, existe um grande número de gerentes, podendo ser eles 

funcionais, integradores e de projeto, tendo como principais funções se relacionar, mediar e 

coordenar o trabalho horizontalmente. Na Adhocracia os profissionais são distribuídos por 

toda estrutura organizacional de maneira descentralizada, podendo assumir função de apoio, 

operacional e gerencial, tornando o poder de decisão difundido por todos os níveis 

hierárquicos.  

Já em relação à tomada de decisão, pode-se dividir a Adhocracia em operacional e 

administrativa. A primeira tem como objetivo solucionar problemas relacionados a seus 

clientes, encontrando novas soluções através da formação de equipes multidisciplinares e é 

formada pela assessoria de apoio, tecnoestrutura e núcleo operacional (MINTZBERG, 2003). 

A Adhocracia Administrativa, por sua vez, desenvolve projetos para seu próprio 

benefício, também através de equipes, porém sem o núcleo operacional. Este permanece com 

uma estrutura burocrática enquanto a adhocracia propriamente dita é implantada no núcleo 

administrativo (MINTZBERG, 2003). 

Nesta configuração, o controle do processo de formulação estratégica não está 

localizado especificamente em nenhum local do organograma da organização. A inovação 
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deve ser vista como uma estratégia que evolui continuamente, e, por isso, a estrutura nunca 

estará segura do que virá em sequência (MINTZBERG, 2003). 

Os gerentes do topo devem estar focados em resolver os conflitos gerados tanto pelas 

escolhas estratégicas da organização quanto pelas equipes multidisciplinares, monitorando os 

projetos pessoalmente e estando conectados permanentemente com o ambiente externo em 

busca de novas oportunidades.    

Por fim, de acordo com Mintzberg (2003), a Adhocracia está claramente relacionada a 

um ambiente complexo e dinâmico, sendo os conflitos e a agressividade elementos vitais para 

sua existência, uma vez que são canalizados para fins produtivos. Esta estrutura não é 

eficiente para realizar projetos simples e comuns, uma vez que possui um alto custo devido ao 

excesso de comunicação entre os profissionais de cada equipe e às cargas de trabalho 

desequilibradas.  

 

5.3.2. Discussão 

 

A adhocracia descrita por Mintzberg (2003) parece mais apropriada ao Modelo Político 

de Gestão de Pessoas do que a burocracia mecanizada. Pontos como a estrutura orgânica, 

especialização horizontal do trabalho e treinamento com foco em competências e habilidades 

favorecem um sistema com gestão participativa, mudança organizacional dentro de um 

processo de liderança transacional e eficiência econômica negociada.  

Em ambos, ocorre a descentralização da toma de decisão, a responsabilidade dos 

gerentes por resolução de conflitos e a inovação organizacional (MINTZBERG, 2003; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2006; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2004). 

Considerando a necessidade apontada pelos entrevistados 8, 11 e 12 de um modelo 

híbrido de gestão de pessoas com características combinadas de Modelo Instrumental e 

Modelo Político, em especial a percepção do entrevistado 12 de que algumas atividades da 

empresa necessitam de uma organização mais mecanicista e mais controlada, talvez seja 

apropriado à ALFA uma adhocracia administrativa, com uma diferença: o modelo burocrático 

seria aplicado apenas às unidades administrativas da área meio em que a Lei e as normas 

assim parecem sugerir, como a área de compras e licitações, por exemplo. No restante da 

empresa, o modelo adhocrático seria aplicado. 

Isso não significa, entretanto, que não possa haver características de Modelo Político 

nas áreas onde a estrutura seria burocrática. Pontos como aceitação de conflitos e sua 
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superação mediante negociação, participação no processo decisório, avaliação dos resultados 

feita pelo grupo organizacional, mudança organizacional de baixo para cima e enriquecimento 

de tarefas parecem perfeitamente compatíveis com essa estrutura.  

Por fim, é importante fazer a ressalva de que Mintzberg (2003) colocou a adhocracia 

como sendo uma estrutura de alto custo. Além disso, o autor pondera que, pelo fato de ser 

uma estrutura nova, existem poucos estudos sobre os problemas associados a uma estrutura 

adhocrática. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou que, na percepção de todos os 12 entrevistados, predomina 

na empresa ALFA o Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. Entretanto, também 

conforme percepção dos entrevistados, o modelo aplicado na empresa possui características 

de um Modelo Político de Gestão de Pessoas, sendo, portanto, um modelo híbrido. 

Predomina por parte dos gerentes da empresa a ideia de que os seus funcionários são 

motivados principalmente por recompensas financeiras, em consonância com o conceito de 

homo economicus. Entretanto, as entrevistas sugerem que a motivação dos funcionários da 

ALFA é mais bem explicada pelo conceito de homo complexus, ou seja, os indivíduos 

possuem necessidades múltiplas e complexas, buscam autodesenvolvimento e realização, 

desejam autonomia de pensamento e adquirem a partir do trabalho o sentido para sua 

existência (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

A visão dos gestores da ALFA se aproxima dos pressupostos da Teoria X, descrita por 

McGregor (1999), e possui uma estreita relação com a Escola Clássica da Administração 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

A gestão por competências foi implantada na empresa de forma incompleta, 

favorecendo o estabelecimento do modelo híbrido encontrado e o aparecimento de paradoxos 

organizacionais, como estabilidade versus temporalidade e gestão instrumental versus gestão 

por competências. 

Parte dos entrevistados possui a percepção de que o modelo de gestão de pessoas 

aplicado deve ser o Modelo Político. Outra parte entende que o mais adequado seria a 

implantação de um modelo híbrido com características dos dois modelos, mas distanciando-se 

do Modelo Instrumental e se aproximando do Modelo Político.  

O conjunta da pesquisa realizada sugere, entretanto, que o mais adequado para 

promover a motivação e a satisfação do corpo funcional, bem como acomodar os paradoxos 

organizacionais encontrados e aumentar a eficiência e eficácia da organização, seria a 

implantação de um Modelo Político, com implantação de um modelo de gestão por 

competências de forma completa. 

Para isso, é necessário: 1- mapeamento das competências técnicas desejáveis para cada 

área da empresa; 2- mapeamento das competências internas existente na organização, ou seja, 

as competências que os seus funcionários já possuem; 3- preenchimento da lacuna de 

competências, ou seja, após definição das competências necessárias à organização que não 
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foram encontradas nos profissionais internos, passar à captação de novos profissionais com 

essas competências ou ao desenvolvimento dessas competências nos profissionais internos; 4- 

monitorar a execução dos planos operacionais e de gestão através dos indicadores de 

desempenho; e 5- reconhecer, premiar e remunerar por competências as pessoas e/ou equipes 

de trabalho que mais contribuíram para o alcance dos resultados organizacionais planejados 

(BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

A ALFA já possui uma política de remuneração e de benefícios própria de um Modelo 

Político, o que facilita o recrutamento e seleção de profissionais com as competências e 

habilidades necessárias para atingir seus objetivos organizacionais. 

No entanto, a estrutura organizacional existente parece dificultar esse processo de 

transição entre modelos de gestão de pessoas. Os dados da pesquisa, como a estrutura de 

poder, comunicação fraca e não compartilhamento de recursos entre as unidades 

organizacionais, sugerem que a ALFA é o que Mintzberg (2003) descreve como burocracia 

mecanizada. 

Analisando a estruturas descritas por Mintzberg (2003), para que seja possível alterar o 

modelo de gestão de pessoas da empresa, parece necessário a implantação de uma adhocracia, 

estrutura que favorece a comunicação, descentralização de decisões, a inovação e a mudança 

organizacional.   

Por fim, parece imperioso realizar estudos adicionais sobre o tema estrutura 

organizacional no Serviço Público, em especial sobre a possibilidade e pertinência de 

implantação de um modelo semelhante a adhocracia administrativa descrita por Mintzberg 

(2003) com implantação de uma estrutura burocrática em determinadas unidades da área 

meio.   

Como já discutido no item 2.12, o presente estudo foi realizado em uma empresa estatal 

que, apesar de explorar atividade econômica em sentido estrito e possuir fins lucrativos, 

possui características comuns à administração direta, autárquica e fundacional. Dessa forma, 

espera-se que as conclusões aqui obtidas sejam úteis a todos os entes da Administração 

Pública, e não apenas às empresas públicas. Espera-se que este estudo auxilie na construção 

de um modelo de gestão de pessoas que resulte em mais eficiência e eficácia nas 

organizações, propiciando a melhora da qualidade dos bens e serviços públicos oferecidos à 

população e propiciando uma melhor utilização dos recursos públicas que estes entes utilizam 

para operar.   

   



    

 

110 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ADAMS, JS. Towards an understanding of inequity. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, n. 67, p. 422-436, 1963. 
 
ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. Direito Administrativo Descomplicado. 19. ed. São 
Paulo: Método, 2011. 
 
BERGAMINI, CW. Motivação: Mitos, crenças e mal-entendidos. RAE-Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 23-34, abr./jun. 1990. 
 
BERGAMINI, CW. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
BRANDÃO, H. P.; BAHRY, C. P. Gestão por competências: métodos e técnica para 
mapeamento de competências. Revista do Serviço Público. Brasília, v. 56, n. 2, p.179-194, 
abr./jun., 2005. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/224>. 
Acesso em: 10 de setembro de 2017. 
 
BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho: 
tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de Administração 
de Empresas, São Paulo, v. 41, n. 1, p. 8-15, jan./mar. 2001. 
 
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 1594/2016. Plenário. Relator: Ministro 
Raimundo Carreiro. Sessão de 22/6/2016. Disponível em: 
<http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2555B6EAA0155
7EC233741070&inline=1>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
BRASIL. Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. 
 
CRESWELL, J. Projeto de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2010. 
 
DEJOURS, C. Intelligence pratique et sagesse pratique: deux dimensions meconnues du 
travail reel. Education Permanente, n. 116, p. 66-88, 1996. 
 
DUTRA, J. S., HIPÓLITO, J. M., SILVA, C. M. Gestão de pessoas por competências: o Caso 
de uma Empresa do Setor de Telecomunicações. RAC-Revista de Administração 
Contemporânea, v. 4, n. 1, jan-abr, p. 161-17, 2000. 
 
DUTRA, J. S. Gestão de Pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
DUTRA, J. S. Competências. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
FESTINGER, L. A theory of cognitive dissonance. New York: Prentice-Hall, 1957. 
 
FLEURY, M.T.; FLEURY, A. Estratégias Empresariais e Formação de Competências: 
Um Quebra-Cabeça Caleidoscópico da Indústria Brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 



    

 

111 

 

 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 
Administração Contemporânea. Edição Especial, p. 183-196, 2001.  
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas, v. 35, n. 2, mar-abr, p. 57-63, 1995a. 
 
GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa – tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, v. 35, n. 3, maio-jun, p. 20-29, 1995b. 
 
GODOY, A. S. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. 
Revista de Administração de Empresas, v. 35, n. 4, jul-ago, p. 65-71, 1995c. 
 
HEGEL, F. La phénomenologie de l’espirit. Paris: Aubier, 1941. 
 
HERZBERG, F. The motivation to work. New York: John Wiley & Sons Inc, 1959. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tabelas - 
Resultados do 3º Trimestre de 2016 - Indicadores de Volume e Valores Correntes. 
Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaulttabelas.shtm>, acesso em 
1º de nov. 2017. 
 
JONES, G. R. Teoria das Organizações. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2010. pp. 98-184. 
 
KOJÈVE, A. Une introduvtion à la lecture de Hegel. Paris: Seuil, 1980. 
 
LACOMBE, B. M. B.; TONELLI, M. J. O paradoxo básico da administração de recursos 
humanos: o discurso versus a prática de gestão de pessoas nas empresas. In: 
VASCONCELOS, I. F. F. G.; VASCONCELOS, I. F. F. G. (Orgs.) Paradoxos 
Organizacionais: uma visão transformacional. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
LIMONGI-FRANÇA, A. C. et al. Gestão de Pessoas Na Organização. 19. ed. São Paulo: 
Gente, 2002. 
 
MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 
MASLOW, AH. A theory of human motivation. [S.l.:s.n.], 1943. 
 
MAXIMIANO, ACA. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
McCLELLAND, D. C. Testing for competence rather than intelligence. American 
Psychologist, Washington D.C., v. 28, n. 1, p. 1-14, Jan. 1973. 
 
McCLELLAND, D. C. Identifying competencies with behavioural-event interviews. 
Psychological Science, Washington D.C., v. 9, n. 5, p. 331-339, Sept./Oct. 1998. 



    

 

112 

 

 
McGREGOR, D. O lado humano da empresa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MINTZBERG, H. et al. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 
4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 
MISHLER, E. G. Research Interviewing. Context and Narrative. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1986. 
 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. 3. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2006. 427 p. 
 
NARAYAN, K., GEORGE, K. M. ‘Personal and folk narrative as cultural representation’. In: 
GUBRIUM, J. F.; HOLSTEIN, J. A.  (eds.). Handbook of Interview Research. Context 
and Method. Thousand Oaks, CA: Sage, 815–32, 2002. 
 
PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. The core competence of the corporation. Harvard 
Business Review, v. 68, n. 3, May/June 1990. 
 
QUINN, R. E.; CAMERON, K. S. Paradox and Transformation: Toward a Theory of 
Change in Organization and Management. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing 
Company, 1988. 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo, Atlas, 1999. 
 
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 8.ed. Rio de Janeiro: Ltc, 1999. 
 
RYAN, R. M.; DECI, E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New 
Directions. Contemporary Educational Psychology, Rochester, n. 25, p. 54-67, 2000. 
 
SAINSAULIEU, R. L’identité au travail. Paris: PNSP, 1977. 
 
SCHIKMANN, R. Gestão estratégica de pessoas: bases para a concepção do curso de 
especialização em gestão de pessoas no serviço público. ENAP, p. 9-28, 2010. 
 
SPENCER, L. M.; SPENCER, S. M. Competence at work. New York: John Willey & Sons, 
2003. 
 
STAKE, R. The art of case study research. Thousand OAKS, CA: Sage, pp.49-68, 1995. 
 
STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
 
TAYLOR, F. W. Princípios de administração científica. São Paulo: Atlas, 1970. 
 
TEIXEIRA, N. Privatizações reduziriam Subsídios. Valor Econômico, 31 ago. 2016. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/4693563/privatizacoes-reduziriam-
subsidios>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
 



    

 

113 

 

VASCONCELOS, I. F. F. G.; MASCARENHAS, A. O.; VASCONCELOS, F. C. Gestão do 
Paradoxo “Passado versus Futuro”: uma visão transformacional da gestão de pessoas. RAE-
eletrônica. São Paulo, v. 5, n. 1, Art. 2, jan./jun. 2006. 
 
VASCONCELOS, I. F. F. G.; MOTTA, F. C. P.; PINOCHET, L. H. C. Tecnologia, 
Paradoxos Organizacionais e Gestão de Pessoas.  RAE – Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 43, n. 2, p. 94-106, abr./jun. 2003. 
 
VASCONCELOES, I. F. F. G.; PROTIL, M. P.; HEIDEMANN, F. G. Tecnologia e 
Administração de Recursos Humanos: uma análise crítica da implantação de sistemas 
integrados de gestão em uma cooperativa agro-industrial. O&S. v. 9, n. 25, p. 111-125, 
set./dez. 2002. 
 
VASCONCELOS, I. F. F. G.; VASCONCELOS, I. F. F. G. (Orgs.). Paradoxos 
Organizacionais: Uma visão transformacional. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2004. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  
 
ZARIFIAN, P. Objectif compétence. Paris: Liaisons, 1999. 
 


