
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE ENSINO: 

FUNDAÇÃO SONHAR DE NOVO: COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL 

IMPACTA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROSSI MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 

  



 

 

ANDRÉ ROSSI MACHADO 

 

 

 

 

 

 

CASO DE ENSINO: 

FUNDAÇÃO SONHAR DE NOVO: COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL 

IMPACTA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

Caso de Ensino apresentado à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em Gestão e 

Políticas Públicas. 

Campo de conhecimento: Gestão e Políticas Públicas  

Orientador: Prof. Dr. Fernando Burgos Pimentel dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 

  



 

 

ANDRÉ ROSSI MACHADO 

 

 

CASO DE ENSINO: 

FUNDAÇÃO SONHAR DE NOVO: COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL 

IMPACTA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Caso de Ensino apresentado à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em Gestão e 

Políticas Públicas. 

Campo de conhecimento: Gestão e Políticas Públicas  

Data da aprovação: 12/03/2022 

Orientador: 

 

Prof. Dr. Fernando Burgos Pimentel dos Santos 

FGV - EAESP 

 

Pareceristas: 

 

Prof. Dr. Fernando do Amaral Nogueira 

 

 

 

Profa. Dra. Miqueli Miquetti 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 

  



 

 

RESUMO 

 

Certa tarde, a alta liderança da Fundação “Sonhar de Novo”, uma autarquia vinculada a um 

governo estadual se reúne e define que algumas ações precisariam ser tomadas internamente. 

Insatisfeita com as entregas da organização, o grupo de líderes decide elencar problemas e uma 

lista de entregas com os quais as áreas técnicas da instituição deveriam se ocupar, tudo em um 

prazo de execução exíguo. Como instância intermediadora, o papel de assessorar as áreas técnicas 

na implementação deste grande projeto estaria à cargo da assessoria técnica da organização. 

Perpassando por dilemas organizacionais internos e de implementação de projetos, os assessores 

então se preparam para executar a demanda. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura organizacional, implementação de projetos, centralização 

decisória, método ágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One afternoon, the top leadership of the “Sonhar de Novo” Foundation, an autarchy linked to a 

state government, meets and defines that some actions need to be taken internally. Dissatisfied 

with the organization's deliverables, the group of leaders decides to list problems and deliverables 

with which the institution's technical areas should deal with, all within a tight deadline. As an 

intermediary instance, the role of advising the technical areas in the implementation of this large 

project would be the responsibility of the organization's technical assistance. Going through 

internal organizational and project implementation dilemmas, the advisors then prepare to execute 

the demand. 

 

 

KEYWORDS:   organizational culture, project implementation, decision-making centralization, 

agile method. 
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CASO DE ENSINO1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ano é 2019 e um novo ciclo político se inicia no Brasil. Na Fundação Sonhar de 

Novo”, autarquia vinculada a um governo estadual, houve uma reunião na qual participaram 

apenas os membros de sua alta liderança executiva, todos ocupantes de cargos de indicação 

política direta do Governador do Estado. Diante das movimentações políticas que o ano poderia 

suscitar e com desafios financeiros a enfrentar, algumas ações precisariam ser tomadas.  

Como resultado da reunião, que durou o tempo de uma tarde, o grupo elencou o que 

seria, na visão da alta liderança, os problemas da organização. Seguindo seu próprio 

entendimento do que seria necessário para que as lacunas identificadas fossem supridas, 

estipulou ainda um rol de entregas com os seus respectivos prazos, que, a partir de então, 

deveriam ser endereçados pelas Diretorias da organização. 

Como instância de intermediação, a responsabilidade de acompanhar e assessorar a 

execução da decisão apresentada pela alta liderança ficaria à cargo de um grupo de assessores 

técnicos, composto por profissionais jovens com experiência na execução de projetos no setor 

público. 

Esta não seria uma tarefa fácil. Surpreendido pela maneira com que a demanda foi 

apresentada, o grupo de assessores entendeu que algumas das entregas esperadas envolveriam 

problemas complexos e demandariam coesão entre os atores envolvidos, desde a alta liderança 

até as áreas técnicas. 

Contudo, diante da necessidade iminente de executar a demanda, a assessoria se viu 

impelida a estruturar o acreditava ser o melhor caminho para a tarefa. Diante de uma iminente 

remodelação interna, como os atores envolvidos receberão a demanda? Será que a solução 

encontrada atenderá as expectativas da organização? 

 

A CHEGADA DA DEMANDA 

 

                                                 
1 Embora o caso de ensino seja baseado em uma situação real, foram criados nomes fictícios à autarquia e aos 

personagens apresentados, a fim de garantir a confidencialidade solicitada pela fonte que colaborou com a 

construção do caso. 
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Já era tarde do dia, quase fim do expediente, quando o chefe da assessoria técnica, 

Roberto, abriu a porta de uma ampla sala e encontrou o grupo de assessores debruçado sobre 

suas tarefas. Preferindo ir direto ao ponto, trouxe a notícia de que um novo e ambicioso projeto, 

delegado pela alta liderança da organização, seria a prioridade da vez. 

A equipe de assessoria tinha plena ciência da reunião que havia sido convocada entre os 

membros da alta liderança para aquela tarde, embora não tivesse ideia apurada sobre o que 

poderia estar sendo discutido ali. Enquanto instância técnica de apoio à operacionalização de 

projetos, era costumeiro que as demandas uma hora chegassem por ali, vez ou outra reportadas 

por algum membro da alta liderança diretamente, mas costumeiramente evocadas pelo chefe da 

assessoria. 

A notícia da vez era de que a alta liderança estava incomodada, convicta de que as áreas 

técnicas da organização precisavam entregar mais do que vinham fazendo até então. Desse 

incômodo, surgiu então um pacote completo de problemas a serem enfrentados, entregas a 

serem feitas e prazos a serem cumpridos. 

Embora fosse um ano sabidamente peculiar, por representar o início da nova gestão 

estadual, com todo o peso e poder que este ano inicial carrega consigo, não era tão previsível 

que uma demanda dessa proporção pudesse chegar daquela forma, até porque remodelaria 

prioridades, atividades e objetivos a cumprir de diversas frentes da “Sonhar de Novo”. 

A reação inicial do grupo de assessores, portanto, foi de surpresa. Quase um susto, como 

primeiro instinto. Talvez porque as coisas não tivessem sido dialogadas. Pelo contrário, 

chegaram impostas, de maneira top-down. Para Roberto, até foi questionado se o conteúdo que 

chegava ao grupo havia sido alinhado com as próprias áreas técnicas. 

A resposta foi que de as Diretorias já haviam sido comunicadas em passado recente 

sobre as necessidades de resultados e entregas. Segundo o Roberto, o reporte da alta liderança 

foi de que as áreas teriam tido tempo suficiente para a proposição de alternativas, mas que não 

o fizeram. Então, diante da necessidade de se entregar mais, seria necessário seguir com o 

projeto. 

Assim, foi definido um grande pacote de entregas pela alta liderança e a designação da 

assessoria técnica seria então de prestar suporte às Diretorias da Fundação “Sonhar de Novo” 

nas atividades específicas que caberiam a cada uma delas nesse montante reportado. 

A partir de então, os assessores começaram a pensar no que poderia consistir esse 

suporte. Digerida a demanda recém-chegada, aos poucos os profissionais foram assimilando o 

papel que deveriam desempenhar e passaram a buscar referências para a execução do projeto. 
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POR DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Fundação “Sonhar de Novo” é uma autarquia vinculada a um governo estadual. Em 

razão disso, se regozija dos benefícios e padece dos malefícios que o vínculo político vez ou 

outra insurge internamente. Embora seja tocada de maneira profissional, com bons quadros 

internos, reviravoltas no dia a dia da organização não são de todo raras. 

O número de funcionários está na casa de dezenas de milhares, o que torna o seu quadro 

organizacional interno desafiador. O dia a dia dos temas é de certa forma denso, visto que a 

atuação da autarquia está muito voltada aos temas socioeducativos e de direitos humanos de 

uma parcela considerável da população do estado em que se situa.  

Pode se dizer que as relações internas da organização são bastante hierarquizadas. A 

sensação geral dos funcionários, como reporta Breno, um dos assessores técnicos, é de que para 

fazer pequenas coisas, é sempre preciso recorrer à aprovação e validação das instâncias 

superiores. 

Um exemplo prático que testou e confirmou este modus-operandi interno foi reportado 

por Breno. Chegou até ele que, em dado momento, surgiu a oportunidade de se fazer uma 

divulgação da organização para o público de egressos de uma determinada universidade. A 

princípio parecia uma excelente ideia, visto que a iniciativa poderia aproximar a organização 

de um público que representa potencial mão-de-obra qualificada de trabalho e de condução de 

pesquisas na área de atuação da autarquia. O prazo para a divulgação, no entanto, era curto. 

Conhecendo o processo interno, o responsável pela tarefa sabia que antes de mandar o material 

para divulgação, o tema deveria passar pela Presidência da organização, de forma que a 

aprovação necessária fosse colhida para seguir adiante. Contudo, dado o volume de atividades 

daquele profissional e do prazo iminente da tarefa, a trilha processual acabou não sendo 

cumprida e a aprovação do material não veio a tempo de ser endereçada à divulgação. 

Por fim, nada aconteceu e aquela tarefa simples ficou presa nas dificuldades internas. 

Para além deste exemplo, existiriam tantos outros, conforme conta o assessor. Para ele, o 

episódio exemplifica a pouca autonomia oferecida aos servidores da organização. De maneira 

geral, seria possível observar a participação constante de profissionais de nível hierárquico 

muito elevado em tarefas e decisões pequenas, que poderiam ser delegadas.  

 

O PAPEL DA ASSESSORIA TÉCNICA 
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Breno e toda equipe de assessoria técnica exercem uma função coringa dentro da 

organização. Seu funcionamento se dá como se fosse uma espécie de consultoria interna para 

todas as demais áreas, desde a alta liderança até as Diretorias, as áreas técnicas da organização. 

Embora não seja uma instância com poder decisório, a posição interna da assessoria é 

bastante relevante. Enquanto braço técnico e executor das diversas iniciativas que impactam a 

organização, as soluções internas para os problemas que merecem atenção sempre acabam 

passando por ali. 

Se formalmente é também função do grupo de assessores oferecer aconselhamento às 

diferentes áreas da organização - desempenhando assim um papel que vai além da mera 

execução de projetos -, informalmente essa dinâmica acaba sendo replicada, ou seja, mesmo 

quando não seria estritamente necessária a participação de um dos seus profissionais em 

determinada tarefa, ainda assim eles acabariam sendo consultados, quase como uma muleta 

para problemas diversos, o que acaba conferindo grande prestígio e responsabilidade ao grupo. 

Diante da posição estratégica que ocupa na organização, não é difícil imaginar que o 

volume de atividades e tarefas com que os seus profissionais têm de lidar seja considerável. O 

tempo de resposta disponível para as demandas que chegam ali acaba sendo também 

razoavelmente curto, o que, de alguma forma, é sempre uma pressão a mais a Breno e seus 

colegas. 

De maneira geral, o perfil do grupo é de formação acadêmica sólida. São técnicos 

capacitados nas temáticas de gestão de políticas públicas, muitos com pós-graduação e com boa 

experiência na execução de projetos na administração pública, inclusive, em temas de inovação. 

A jovem equipe também tem bastante afinidade com metodologias de gestão de projetos e, uma 

parte relevante dos profissionais acredita em modelos participativos e colaborativos de 

construção de soluções.  

 

COMO ENCONTRAR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Até então não estava muito clara qual era a demanda a ser trabalhada. Mesmo depois da 

conversa com Roberto, parecia haver certo descompasso entre as impressões da alta liderança 

sobre a falta de entregas e o que pensavam as próprias Diretorias sobre o andamento de suas 

atividades. Ainda que a organização estivesse passando por um ano delicado financeiramente, 

com desafios grandes em alguns projetos, a chegada daquela demanda, da maneira como foi, 

não parecia ancorada no dia a dia da organização. 
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O desconforto de alguns naquele grupo de assessores técnicos era nítido, sobretudo de 

Breno, que chegou a imaginar que poderia estar havendo alguma interferência política na 

organização, embora a situação não fosse muito clara. Daquele fim de tarde até as 11:30 da 

manhã seguinte, quando o grupo se reuniria para trocar as primeiras impressões acerca de tudo 

o que fora absorvido ali, muita coisa se passou pela cabeça de todos aqueles que deveriam 

estruturar um caminho para solucionar os problemas da organização. 

A primeira conclusão relevante do grupo de assessores técnicos foi que a relação entre 

os problemas elencados e as entregas esperadas não estava tão bem definida. A alta liderança 

havia se esforçado para criar o pacote completo com problemas, entregas e prazos, mas não 

parecia haver relação causal bem formulada entre as tarefas. 

A impressão dos assessores é de que poderia até mesmo haver outros caminhos para a 

solução dos problemas. Àquela altura, parecia certo que seria importante, a princípio, entender 

o problema em sua raiz para depois pensar na entrega mais assertiva. Com esse percurso em 

mente, decidiram que continuariam a conversa no período da tarde, para que pudessem pensar 

um pouco sobre a impressão inicial.  

Cada assessor fez consigo um esforço para buscar situações vivenciadas que poderiam 

trazer alguma luz àquela demanda. Tomaram também algum tempo adicional pesquisando 

referências bibliográficas que pudessem escancarar boas alternativas e, ao fim do dia, se 

reuniram novamente para discutir alguns achados. 

Encarando a situação proposta e o prazo para a resolução, Breno então sugeriu que o 

mais indicado seria adotar a metodologia ágil de gestão de projetos, inspirando-se para tanto no 

Design Sprint, o método de desenvolvimento ágil que fora criado pelo Google.  Em sua 

justificativa, disse que precisavam de uma solução que pudesse abraçar a incerteza do momento 

em que se encontravam, ou seja, que fosse condizente com o fato de que tinham às mãos os 

problemas indicados pela alta liderança, mas não as respostas para os mesmos. 

Feita essa defesa inicial da ideia, todos os demais assessores concordaram e abraçaram 

a causa. Também não houve outras sugestões. Talvez tenha faltado inspiração para que outras 

alternativas pudessem surgir pelos demais, já que aqueles dias haviam sido de um trabalho 

árduo em outras tarefas. 

As horas que se seguiram foram então de alinhamento interno sobre a metodologia, pois, 

especificamente com aquele modelo, nem todos os assessores estavam familiarizados. 

 

TRABALHANDO COM A INCERTEZA 
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O Design Sprint é uma das várias vertentes de metodologias ágeis para a gestão de 

projetos, desenhada especificamente para validar ideias e se chegar a soluções em curtíssimo 

prazo. Neste método, segundo Breno, parte-se da incerteza, ou seja, de um estágio em que se 

tem um problema às mãos, mas ainda não se sabe como resolvê-lo. É pela aplicação da 

metodologia, portanto, que se pretende validar possíveis soluções (ver detalhamento e evolução 

das etapas do Design Sprint no Anexo I). 

Este é um método que enseja a participação de uma equipe multidisciplinar e 

especialista no assunto que se quer ver tratado, reunindo assim o melhor das capacidades de 

cada uma das pessoas consultadas para se chegar à solução de um problema. De certa forma, 

enquanto modelo inclusivo, acaba conferindo senso de pertencimento e autonomia aos 

envolvidos durante o processo. 

Nessa metodologia ágil, depois de discutido o problema e pensada uma alternativa de 

solução, para a sua validação é feito um protótipo a ser testado junto ao público final daquela 

entrega, seja um serviço ou produto. Assim, é pela percepção do destinatário que se colhe a 

viabilidade da ideia. 

O modelo parecia muito adequado àquela realidade que o grupo de assessores estava 

vivenciando. Para além de se alcançar as soluções pretendidas para os problemas complexos, 

havia também um outro fator motivador dos assessores no projeto. O que se pretendia era fazer 

com que os profissionais da área técnica criassem uma nova capacidade, ou seja, pudessem 

incorporar mais um ferramental interessante e inovador de planejamento e condução de projetos 

em seu cotidiano. 

Como nem tudo são flores, se houve divergência interna entre os assessores, isso se deu 

durante a discussão sobre a maneira como seria conduzida a metodologia. Essa seria uma 

inovação na organização que gerava alguma insegurança no grupo, pois certamente o método 

ainda não havia sido aplicado em um passado recente. Nem mesmo Breno havia utilizado a 

metodologia suficientemente, a ponto de liderar o processo. Não menos importante, somado à 

falta de uma relação causal clara entre os problemas, entregas e prazos apresentados pela alta 

liderança, naquele grande pacote também havia algumas entregas muito específicas e bem 

delimitadas, que não caberiam no método e, portanto, deveriam ser tratadas de maneira mais 

tradicional. 

Assim, o grupo decidiu não ficar tão preso à metodologia e utiliza-la mais como uma 

inspiração e um suporte. A partir de então, foram se debruçando sobre a demanda, fazendo 
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escolhas e abraçando o processo como uma experiência, já que existiriam muitas formas 

possíveis de aplicar as metodologias ágeis. 

 Nesse processo de estruturação do caminho para que fossem encontradas as soluções 

aos problemas da organização, a assessoria acabou resolvendo tudo internamente naquele grupo 

de assessores, sem consultar as áreas técnicas ou quem quer que seja, e seguiu para a 

apresentação da alternativa à alta liderança. 

 

A NEGOCIAÇÃO E A ADRENALINA 

 

A proposta inicial, como apresentada por Breno, seria começar aos poucos, trabalhando 

uma única entrega, dentre as tantas indicadas pelo grupo de líderes, de forma a conseguir testar 

a metodologia, verificar se funcionaria de fato e se seria bem aceita pelos profissionais das 

Diretorias. Nesse tipo de implementação ampla, com diversas frentes, começar pequeno, 

antecipar falhas e testar soluções pode ser uma alternativa, ponderou Breno. Ao mesmo tempo, 

se o modelo fosse validado, sinalizaria uma primeira entrega rápida que possibilitaria não 

apenas um ganho de maturidade, mas ainda um avanço mais confiante para as demais tarefas. 

Contudo, diante da necessidade de se conseguir alcançar entregas internas em volume 

considerável e, assim, promover a revitalização da organização, a alta liderança indicou que 

seria necessário acelerar o processo. A ideia de se iniciar com apenas um projeto-piloto, 

portanto, não agradou. 

Ainda que Breno e os demais assessores que acompanharam a reunião tivessem tido o 

cuidado de descrever a metodologia que seria utilizada e frisar a importância de se conduzir 

uma testagem inicial com uma entrega específica, a ação não surtiu o efeito esperado. Ao invés 

disso, foi indicado que seria preciso iniciar já com um número bem maior de entregas. Depois 

de muita negociação com a assessoria, se chegou ao número de quatro projetos iniciais 

simultâneos. 

Definido o escopo, as Diretorias da Fundação “Sonhar de Novo” foram então envolvidas 

no projeto. Para isso, a alta liderança convocou uma reunião com os Diretores dessas áreas e 

com Breno para apresentar o plano de ação. Não seria exagero dizer que, diante das críticas 

diretas ao trabalho que vinha sendo feito na organização e da imposição de um plano de ação 

com uma metodologia pouco conhecida, a feição dos Diretores tinha um misto de decepção, 

incredulidade e adrenalina. 
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O PLANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Desafio posto, a equipe da assessoria técnica passou então a preparar a implementação 

do projeto. Atendendo ao direcionamento apresentado na reunião com a alta liderança e as áreas 

técnicas, transmitida por Breno aos colegas, foram designados quatro grupos de implementação 

para cada um dos quatro projetos prioritários. Nesses grupos, haveria papeis a serem 

desempenhados pela assessoria e também pelos profissionais das Diretorias. 

A composição dos grupos foi a seguinte: haveria uma pessoa responsável pelo projeto, 

que desempenharia a função de ponto focal – o posto seria ocupado pelo Diretor da área técnica, 

por exemplo, sendo responsável pelo acompanhamento das atividades e pela interface com os 

demais atores -, também haveria um membro da assessoria técnica, Breno e seus colegas, como 

consultor do projeto - orientando e auxiliando na implementação da metodologia -, e, ainda, 

uma equipe de apoio com profissionais da área técnica específica de cada projeto. Estes últimos 

iriam, de fato, colocar a mão na massa. 

De início, os Diretores das áreas técnicas, pontos focais dos projetos, fariam uma reunião 

específica com a alta liderança da organização, para que as expectativas de ambas as partes 

estivessem em sintonia, etapa crucial para o bom desempenho de tudo que viria a seguir. 

Na sequência, Breno e a equipe de assessoria convidariam os quatro grupos de projeto, 

com todos os profissionais que neles estariam envolvidos, para uma reunião de imersão. Cada 

grupo de uma vez. Essa seria uma reunião de balizamento, para conversar sobre dúvidas e 

alinhar atividades, de maneira a trazer conforto às áreas técnicas, como um acolhimento mesmo, 

visando a diminuição de resistências. 

Por fim, a assessoria técnica conduziria oficinas com os grupos dos projetos para, a 

partir da implementação da metodologia ágil, tentar alcançar as soluções para os problemas 

identificados, no prazo esperado. Nessas oficinas, além da troca entre os profissionais sobre os 

caminhos a tomar, ficariam definidos os passos que viriam a seguir, em comum acordo. 

A cada 15 dias, estaria programada uma reunião de validação envolvendo a alta 

liderança, os grupos de implementação e Breno e seus colegas assessores, para o 

acompanhamento dos avanços nas diversas frentes.  

 

TODOS PRONTOS (?). O QUE VIRÁ ADIANTE? 
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Diante da iminência de serem iniciadas as atividades deste novo momento da 

organização, os atores envolvidos estavam bastante cientes dos papeis que teriam a cumprir, 

embora reservassem angústias internas. 

A alta liderança, que por alguma razão havia iniciado o processo de reformulação das 

entregas, estava ciente do passo a passo que seria imprimido a partir dali. Não havia muita 

certeza sobre a metodologia apresentada por Breno e seus colegas assessores, mas esta era uma 

etapa técnica que fugia um pouco de sua alçada. O caminho fora apresentado pela assessoria 

técnica e, enquanto os resultados esperados aparecessem, não havia nada a temer.  

Nas áreas técnicas, tanto por parte de suas Diretorias quanto pelas equipes, o clima não 

era dos mais confortáveis. Saber que a alta liderança tinha restrições ao trabalho que vinha 

sendo conduzido, ainda mais em um ano conturbado como o de 2019, fazia com que as pessoas 

estivessem mais atentas a tudo naquele momento. Aquela reformulação, no entanto, poderia ser 

uma boa oportunidade para demonstrar competência e chacoalhar as coisas. Nem todos haviam 

entendido de fato do que se tratava aquela metodologia ágil, mas diante das variáveis em jogo 

isso era apenas um detalhe. Seria preciso mostrar trabalho, não importava muito como. 

A assessoria técnica, por sua vez, estava cumprindo a tarefa demandada. Depois da 

surpresa inicial e do desconforto de alguns membros do grupo com a maneira pouco inclusiva 

com que a tarefa fora imposta, o grupo assumiu o seu papel e estabeleceu por conta própria o 

caminho que levaria a organização ao encontro das soluções para os problemas. Em Breno, pelo 

menos, havia um sentimento de que o início simultâneo de quatro projetos, sem testagem 

preliminar, poderia trazer desafios não vislumbrados ao curso do projeto, mas, por outro lado, 

a chance de poder entregar aos Diretores e profissionais das áreas técnicas uma metodologia da 

qual pudessem se apoderar e utilizar sempre que preciso, soava fascinante. 
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ANEXO 1 

 

Método Ágil Design Sprint: É uma das vertentes de metodologias ágeis para a gestão de 

projetos criada pelo Google e desenhada especificamente para validar ideias e se chegar a 

soluções de problemas em curtíssimo prazo (em 5 dias ou 40 horas de trabalho). As etapas de 

execução da metodologia, de acordo com a empresa MJV Innovation, no artigo “Design Sprint: 

o que ele pode resolver?”2 são cinco, a saber: 

1. Compreensão: mapeamento de problema a ser resolvido; 

2. Idealização de soluções: brainstorming de soluções possíveis ao problema; 

3. Decisão: escolha de alternativas e transformação das mesmas em hipótese testável; 

4. Prototipação: montagem de protótipo para teste; 

Testagem: aplicação da solução junto ao destinatário do serviço ou produto que está sendo 

pensado. É a partir do teste que se tem a validação da solução. 

 

Framework do método ágil Design Sprint3: 

 

  
                                                 
2 Site da empresa MJV Innovation. Artigo “Design Sprint: O que ele pode resolver?”, publicado em 10 de janeiro 

de 2020. Disponível em https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/design-sprint-o-que-ele-pode-resolver/, 

acesso em 02 de julho de 2020. 
3 Site da plataforma de conteúdos de tecnologia Platzi. Matéria: “O que é e para que serve um Design Sprint?”, 

publicada há dois anos por Rodrigo Davy. Disponível em https://platzi.com.br/blog/o-que-e-para-que-serve-um-

design-sprint/, acesso em 10 de julho de 2020. 

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/design-sprint-o-que-ele-pode-resolver/
https://platzi.com.br/blog/o-que-e-para-que-serve-um-design-sprint/
https://platzi.com.br/blog/o-que-e-para-que-serve-um-design-sprint/
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NOTAS DE ENSINO 

 

FUNDAÇÃO SONHAR DE NOVO: COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL 

IMPACTA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

SINOPSE 

 

Certa tarde, a alta liderança da Fundação “Sonhar de Novo”, uma autarquia vinculada a 

um governo estadual se reúne e define que algumas ações precisariam ser tomadas 

internamente. Insatisfeita com as entregas da organização, a alta liderança decide elencar 

problemas e uma lista de entregas com os quais as áreas técnicas da instituição deveriam se 

ocupar, tudo em um prazo de execução exíguo. Como instância intermediadora, o papel de 

assessorar as áreas técnicas na implementação deste grande projeto estaria à cargo da assessoria 

técnica da organização. Perpassando por dilemas organizacionais internos e de implementação 

de projetos, a assessoria então se prepara para executar a demanda. 

 

 

APLICAÇÃO E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Este caso de ensino é indicado para cursos ou disciplinas que interajam com as questões 

de cultura organizacional e com o campo de públicas, seja de graduação ou pós graduação, para 

aprendizes que tenham experimentado posições de trabalho em organizações públicas ou 

almejem trabalhar nessas organizações.  

Por meio deste caso de ensino, espera-se que os leitores possam analisar e observar as 

nuances comportamentais dos profissionais de uma organização com perfil hierarquizado e 

como essa característica pode ser importante para o processo de definição de prioridades de 

agenda, tomada de decisão, delegação de tarefas, formulação de soluções e implementação de 

projetos. 

Pretende-se apresentar aos leitores como se deu, na prática, a análise de uma demanda 

por parte de assessores de nível médio da organização e, ainda, os elementos que motivaram 

aquele corpo técnico a optar por determinada solução ao rol dos projetos específicos que 

atenderiam a alguns dos problemas da organização. Pretende-se, assim, possibilitar que o leitor 

consiga se transportar à estória, na perspectiva do papel desempenhado por Breno e pela 

assessoria técnica da organização, ou por outros atores que julgarem relevantes. 

De alguma forma, é também esperado que os leitores possam estabelecer conexões entre 

a narrativa apresentada e a administração pública e o ciclo de políticas públicas, composto 
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primordialmente pelas etapas de: agenda setting, formulação, implementação, avaliação de 

políticas públicas e revisão de rota. 

 

 

PERGUNTAS DE ESTUDO 

 

Como preparação para a discussão do caso em uma eventual sala de aula, física ou 

virtual, seriam sugeridas as seguintes questões de estudo aos aprendizes: 

1. No caso apresentado, qual passagem ou qual dos atores lhe chamou atenção? 

2. Como você observa a postura da alta liderança e da equipe de assessoria técnica da 

organização frente a demanda estipulada? Existiriam mais similaridades ou diferenças 

nas ações desses atores? 

3. Na sua opinião, os elementos postos no caso levam a crer que o caminho de solução 

desenhado irá atender as expectativas da organização? 

 

  

PRINCIPAIS CONCEITOS MOBILIZADOS 

 

 

Cultura organizacional: O caso problematiza, a partir de uma situação real, as nuances de 

uma organização hierarquizada que precisa implementar uma determinada solução a problemas 

enfrentados. O desenvolvimento do caso permite explorar algumas questões, quais sejam: 

• Como o contexto externo às organizações acabam impactando o que será 

desenvolvido dentro delas, ou seja, qual a conexão do ambiente externo às 

organizações com a definição da agenda de decisões e da agenda sistêmica de 

atividades? 

• Qual seria a real autonomia oferecida aos cargos de nível médio na formulação de 

alternativas para os problemas organizacionais? 

• Ao que tudo indica, alguns reflexos centralizadores da organização acabaram 

impactando também a maneira de atuação dos assessores técnicos, que apesar de 

surpresos com a decisão da alta liderança, acabaram centralizando a estrutura de 

solução dos problemas também, sem promover consulta às áreas técnicas. Até que 

ponto a dinâmica das organizações acaba atropelando o ímpeto de seus 

profissionais? A fuga desse ciclo vicioso é responsabilidade apenas dos profissionais 

de mais alto nível, como a alta liderança, ou de todos os profissionais? 
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Formulação e implementação de Políticas públicas: O texto também pretende, por meio de 

um exemplo corriqueiro nas organizações públicas brasileiras, ensejar a discussão sobre o 

universo das políticas públicas, sobretudo com olhar aos processos de formulação e 

implementação de soluções e aos atores responsáveis pelo seu desenvolvimento: 

• A formulação e implementação de soluções ou de políticas públicas vez ou outra 

vão de encontro às teorias top-down e bottom-up, quando há, respectivamente, maior 

ou menor controle por parte dos formuladores e maior ou menor abertura aos 

implementadores sobre o curso dessa implementação. A tendência atual é de que 

haja elementos das duas teorias, em uma coordenação híbrida da implementação de 

políticas públicas. Quais seriam os elementos observáveis da teoria híbrida no caso 

em questão? Ao que tudo indica, embora haja hierarquização e controle nítidos na 

organização mencionada, há também certo grau de descentralização presente na 

condução das atividades. 

 

 

ROTEIRO DE DISCUSSÃO 

 

O roteiro que se segue foi pensado para 70 minutos de discussão. 

 

Seção Min. Principais pontos / questões 

1. Aquecimento 10’ Promover enquete no Mentimeter perguntando quem já 

experienciou situação parecida com a relatada no caso. 

Após apresentação do resultado da pesquisa à turma: 

• Se a resposta for mais positiva, pedir relatos 

voluntários das situações vivenciadas. 

• Se for mais negativa, perguntar quais as diferenças 

que os aprendizes observam entre o caso e seus 

contextos profissionais.  

2. Exploração 

inicial do caso 

20’ Sugere-se promover discussão sobre as características mais 

marcantes do caso. Para isso, valeria utilizar as seguintes 

questões: 

• Qual passagem ou qual dos atores lhe chamou 

atenção e por quais razões? 

• Por que a demanda da alta liderança surgiu? De que 

forma o ambiente externo impacta na definição das 

agendas das organizações? 

• Como analisa o modelo decisório apontado e o nível 

de autonomia dos atores? 
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• Na sua opinião, os elementos postos no caso levam 

a crer que o caminho de solução desenhado irá 

atender as expectativas da organização? Justifique 

sua opinião. 

3. Processo 

decisório, 

formulação e 

implementação 

de soluções 

20’ Sugere-se iniciar a seção com breve apresentação sobre o 

método ágil Design Sprint. 

Em seguida, perguntar aos alunos se estes já conheciam a 

metodologia utilizada no caso. 

A partir de então, discutir com os aprendizes as seguintes 

questões: 

• Como avaliam a decisão pela utilização da 

metodologia no caso? 

• Quais os fatores de destaque da formulação dessa 

solução e do processo de decisão, sejam positivos 

ou negativos? 

• De maneira geral, como acreditam que a novidade 

seria recebida pelos profissionais das Diretorias e 

áreas técnicas e qual o peso dessa variável para o 

sucesso da implementação? 

• Quais outras ferramentas ou processos poderiam ter 

sido utilizados em uma situação similar?  

4. Extrapolação 

do caso 

20’ Nessa seção se resgatará junto aos aprendizes a indicação 

de exemplos, de fora do caso, de situações vivenciadas por 

eles que poderiam trazer similaridade com algum trecho do 

caso. 

A partir dos exemplos trazidos, pedir para que outros 

aprendizes analisem ou complementem o ponto de vista e a 

situação mencionada pelos colegas. 

 

FONTE DOS DADOS 

• Entrevista com assessor técnico da autarquia que é foco de estudo do caso de ensino; 

• Site da empresa MJV Innovation. Artigo “Design Sprint: O que ele pode resolver?”, 

publicado em 10 de janeiro de 2020. Disponível em 

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/design-sprint-o-que-ele-pode-resolver/, 

acesso em 02 de julho de 2020. 

 

O QUE ACONTECEU DEPOIS? 

 

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/design-sprint-o-que-ele-pode-resolver/
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No desenvolvimento do caso real, a implementação da reformulação proposta pela alta 

liderança da autarquia não prosperou. Segundo o relato do assessor técnico, as reuniões de 

alinhamento e as oficinas de imersão foram conduzidas junto às Diretorias, mas os profissionais 

das áreas técnicas acabaram resistindo às sugestões dos assessores. Ainda que não tenha havido 

nenhum desentendimento aberto entre as diferentes unidades da autarquia, com o tempo 

nenhuma medida prática acabou sendo adotada e, naturalmente, a iniciativa foi perdendo 

protagonismo, até ser naturalmente abandonada. Em sua opinião, faltou comunicação desde o 

primeiro momento para a integração das áreas quanto à solução a ser adotada. Acredita ainda 

ter faltado maturidade interna, até mesmo por parte dos assessores, para a implementação do 

método no processo de reformulação dos projetos. 
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