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RESUMO 

O presente artigo aborda a Capacitação dos Gestores como um diferencial para o alcance dos 

objetivos e para o sucesso da organização junto aos seus clientes internos e externos, usando a 

reflexão sobre postura adotada pelos gestores no contexto atual.  Considerando que, 

atualmente, a administração para ser qualificada deve focar na percepção do gestor em 

compreender a importância de gerir com as pessoas, e empreendedora quando perceber a 

emergência de ações inovadoras e diferenciadas. Na realização desta pesquisa, através de 

entrevistas informais, adotou-se uma revisão de literatura e a abordagem qualitativa dos 

dados. A organização estudada foi o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará –

IGEPREV, autarquia, criada pela Lei Complementar nº 039 de 09 de janeiro de 2002, que tem 

como função básica o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência. Acredita-se que se a 

instituição aplicar a proposta feita neste artigo implicará na melhoria da eficácia e eficiência 

para a condução das práticas organizacionais. 
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ABSTRACT 

This article discusses the empowerment of managers as a differentiator for the achievement of 

objectives and the success of the organization with your internal and external clients, using 

reflection about posture adopted by the managers in the current context. Whereas, currently, 

the Administration to be qualified must focus on the perception of the Manager to understand 

the importance of managing with people, and enterprising when perceiving the emergence of 

innovative and differentiated actions. In conducting this research, through informal 

interviews, a literature review and qualitative approach. The Organization studied was the 

social security management Institute of the State of Pará – IGEPREV, local authority, 

established by complementary law No. 039 of 09 January 2002, that basic function is the 

management of the Pension Scheme Itself. It is believed that if the institution apply the 

proposal made in this article, will result in the improvement of effectiveness and efficiency 

for the conduct of organizational practices. 

Keywords: Organization, training of managers, people management 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho consiste em identificar e explanar possíveis impactos 

oriundos da ação de gestores capacitados estrategicamente, para a busca do sucesso 

organizacional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

Analisando esta organização, verifica-se que existe grande interesse por parte da 

Diretoria Executiva para a capacitação dos gestores, como foco para o desenvolvimento do 

ser humano como pessoa, profissional e cidadão. Considerando, que existe uma defasagem no 

quantitativo de servidores efetivos, e que a instituição para alcançar seus objetivos precisa 

contratar servidores com temporalidade máxima de 2 anos, propõem-se o investimento de 

recursos na capacitação da equipe gerencial, tendo em vista que esta tem se mantido mais 

estável.  

Este é um desafio a ser enfrentado pela gerência da gestão de pessoas da Instituição, 

tendo em vista que na administração moderna a gerência de pessoas proporciona um suporte 

para a equipe gerencial. 

Realizou-se entrevista com 5 gestores, assim distribuídos: 2 gestores da área meio: A 

Diretora Executiva de Administração e Finanças e a Gerente da Gestão de Pessoas, 1 da área 

jurídica, que foi o Procurador Chefe e 2 Gerentes da área fim, sendo estes: a Gerente de 

Cadastro e Habilitação e a Gerente de Concessão de Benefícios. 

2-DESENVOLVIMENTO 

2.1 A importância do olhar sistêmico na organização. 

 Pensar sistemicamente pressupõe que o contexto é composto por diversas realidades 

que, devem ser consideradas em todas as análises para a transformação dos diversos 

ambientes. Nesse pensamento afirma o autor: 

Sistema é a conjunção de todos os elementos que compõem uma unidade de valor 

individual. Outra definição de sistema é a de um conjunto de elementos, interagentes 

e interdependentes, cada qual com sua função específica, que trabalham em sintonia 

para atingir determinado objetivo comum. Ribeiro 2003 p.110. 
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Dessa forma, não basta fazer planejamento financeiro, nem fazer planejamento 

estratégico, nem tampouco criar um ritmo organizacional eficaz ou fazer medições 

competentes. Considerando que toda organização é um sistema aberto e, portanto, 

compreendida por unidades inter-relacionadas entre diversas variáveis internas e externas, que 

afetam o comportamento organizacional. É preciso que, as pessoas envolvidas nos processos 

tenham uma visão sistêmica do negócio. Ou seja, consigam literalmente ver a empresa como 

um todo, em todas as suas partes, interna e externamente. 

Esse olhar para a organização é importante, pois permite que o gestor veja a 

organização como um todo, e diante disso conseguir identificar os processos, como 

funcionam, como os setores se inter-relacionam, enfim, como se passa a integração e então 

conduzir a equipe com o equilíbrio dessas variáveis ao resultado esperado. Assim a grande 

virtude da teoria sistêmica é descrever a organização funcionando em suas partes e, ao mesmo 

tempo, relacionando-se com as variáveis ambientais. Ribeiro (2003 p.112). 

Diante do exposto, identifica-se a necessidade de tanto gestores quanto colaboradores 

terem uma visão sistêmica da organização para que todos se sintam parte na construção dos 

objetivos a serem alcançados. 

As organizações surgem como espaços privilegiados de produção e devido a 

dinamicidade presente em seu interior, impõem-se a imperiosa necessidade de visualizá-la 

sistemicamente, por organização compreende-se: As organizações são entendidas como 

conjuntos integrados e articulados de competências sempre atualizadas e prontas para serem 

aplicadas a qualquer oportunidade que surja, antes que os concorrentes o façam. Chiavenato 

(2016 p. 10). 

2.2 O que é ser gestor e os desafios a ele colocados? 

 No período da administração mecanicista, embora a organização fosse constituída de 

pessoas, não era a devida atenção ao elemento humano, mas sim as máquinas e a 

operacionalização das tarefas, porém hoje a administração é democrática, voltada para o 

comportamento e os motivos humanos. Passando então, a gestão de pessoas para um papel 

estratégico nas organizações.  
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O desempenho do gestor precisa alinhar-se à concepção que compreende a 

interdependência entre a ação de condução da organização e a participação orgânica das 

equipes. Isso se confirma nas palavras dos autores: A mudança da visão mecanicista do 

gerenciamento do desempenho para uma visão mais orgânica não ocorre por acaso. Requer 

uma liderança atuante, que reconheça o seu papel estratégico neste alinhamento. Souza et tal 

(2009). 

Nesse contexto, vale ressaltar o que afirma a teoria do comportamento humano 

defendida por Herbert Simon em que reconhece no indivíduo como agente de seu próprio 

progresso, ou seja, como participativo e não como mero expectador da realidade que o cerca. 

O papel do gestor agrega aspectos que estabelecem um conjunto de competências 

como, conhecimento, habilidades e atitudes que repercutem na eficiência, na qualidade de 

vida da equipe e no clima organizacional. Nesse contexto, surge o grande desafio a ser 

enfrentado pelos novos gestores, como o desenvolvimento de suas capacidades, habilidades e 

atitudes para lidar, conduzir, incentivar persuadir pessoas em busca de resultados 

gratificantes, tanto individuais quanto organizacionais. Por outro lado, importante questionar 

quais desses três aspectos é mais relevante na aplicabilidade das competências. Nessa direção: 

Grohmann et al. (2010) relata que os três aspectos devem ser tratados e aplicados em 

conjunto para melhor desempenho gerencial, para que as atitudes possam ser 

exercidas de forma coerente de acordo com as necessidades do desenvolvimento 

organizacional. 

 Diante do exposto, apresenta-se como desafio ao gestor, a necessidade de utilizar, 

sintonizados conhecimentos, habilidades e atitudes na condução participativa da organização, 

o que remete a compreensão sistêmica da organização, fortalecida na síntese abaixo: 

Um dos desafios primordiais de qualquer gestor é lidar com pessoas de modo 

eficiente. Organizações eficientes têm uma sólida estrutura de suporte para isso, por 

meio da área de RH, elas provêm mecanismos de avaliação de desempenho, 

programas de treinamento, processos de comunicação, sistema de remuneração e 

benefícios e outros instrumentos. Porém o desafio maior está nas mãos daquele que 

exerce influência direta sobre o colaborador. Tudo que a empresa oferece “vai por 

água abaixo” se esse gestor não desempenhar seu papel eficientemente, se não 

compreender que seu trabalho é, primordialmente lidar com gente. Xavier 2006 p. 

23 

É importante pensar o gestor como mediador entre a alta administração e o 

operacional, tendo em vista que desempenhe com eficiência as contribuições na direção da 

missão organizacional. Portanto, trata-se da busca permanente de construir estratégias 



6 
 

 
¹ Especialização em Gestão Pública: Com Ênfase em Desenvolvimento em Pessoas, Bacharela em 

Administração na Universidade Paulista em Belém/PA. 

² Mestre em Administração Pública – Minter (UFPA e UFRN), Especialista em Docência de Ensino Superior – 

CESUPA, Especialista em Planejamento Estratégico – UFPA, Graduado em Administração – Ciências 

Gerenciais - CESUPA. Email: bidosilva@uol.com.br 

diferenciadas e criativas na direção das aspirações da organização. Com base nesses desafios, 

torna-se cada vez mais presente a importância de se ter gestores capazes de dinamizar a ação 

gerencial em competências, habilidades e atitudes. 

A organização aqui referida apresenta uma defasagem no aspecto quantitativo do 

quadro de servidores, devido principalmente a falta de uma alteração na Lei para aumentar o 

número de cargos efetivos e também pela falta de concurso, para provimento desses cargos. E 

para que se possa cumprir o objetivo organizacional, foram contratados servidores 

temporários, muitas vezes sem nenhuma experiência e vivência no serviço a ser 

desempenhado, o que torna mais atribulada e desafiadora a situação dos gestores na missão de 

gerenciar pessoas na execução dessas atividades. 

2.3 Gestor e Estratégia: condução circular da organização. 

 A descentralização em princípio, é desejável e mais eficiente do que a centralização, 

devendo consequentemente, ser princípio sempre presente e norteador das atividades que 

objetivem reforma e/ ou modernização da administração pública. 

 A organização descentralizada é compreendê-la como um mecanismo de divisão de 

responsabilidades, onde as pessoas assumem o compromisso em todo o processo de gestão em 

conjunto com o gestor.  

A descentralização é um estado de espírito criado dentro da organização. É o grau 

em que a autoridade é distribuída em toda estrutura. Assim, a centralização e a 

descentralização, referem-se ao grau de delegação da autoridade aos níveis mais 

baixos da organização. Na realidade, é uma escala com dois polos extremos, 

centralização e descentralização. Celinski (1995 p. 85) 

A prática da descentralização administrativa levará à criação de número relativamente 

elevado de centros decisórios ao longo das dimensões vertical e horizontal da organização. 

Nos dias atuais pensar essa descentralização e centralização, significa aludir a um padrão de 

funcionamento organizacional, que é denominado de cultura organizacional. Entende-se como 

cultura organizacional:  

Um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes e 

expectativas, compartilhado por todos os membros da organização. Ela se refere ao 

sistema de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma 

organização. Chiavenato, (2004, p. 165). 

É o sistema de valores, crenças, normas e hábitos compartilhados que rege a 

interação dos elementos de uma organização. Silva, (2008 p. 384). 
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Pensar em estratégias que circularizem a organização, nos remete à necessidade que 

todos devem estar interligados para que a organização construa e atinja ao máximo os 

objetivos assumidos.Portanto é necessário estabelecer critérios quantitativos de mensuração 

dos resultados para poder compará-los com os objetivos estabelecidos. Para isso deve haver 

um adequando-a a situação desejada, essa postura é conhecida como Administração por 

Objetivos.  

A condução organizacional é qualificada: quando o gestor compreende a importância 

de gerir com as pessoas, e empreendedora: quando percebe a emergência de ações inovadoras 

e diferenciadas. Essa deliberação organizacional traz contornos distintos aos processos 

organizacionais como: poder, comunicação, liderança, tomada de decisão e mudança. Esse 

posicionamento da organização é alicerçado na teoria do Desenvolvimento Organizacional:  

Por ser essencialmente dinâmico o desenvolvimento organizacional é o processo que 

envolve combinações de alterações estruturais e comportamentais que se completam 

e se suportam, em vista de um objetivo que é o aumento da eficiência e da eficácia 

organizacional, Ribeiro, 2003 p. 135.  

2.4 A importância da capacitação na qualidade da ação do gestor. 

A ação de deixar de administrar para influenciar é uma grande mudança para quem 

passou anos dizendo às pessoas o que deveriam fazer. Ao iniciar-se uma nova era da teoria 

administrativa considerou os motivos e o comportamento humano como objetivos centrais 

para a gestão estratégica de pessoas, ou seja, a necessidade de reinventar o papel da liderança 

onde: 

A necessidade de reinvenção da liderança, que passa a ser essencialmente relacional, 

na medida em que o alcance dos resultados expressos na agenda estratégica 

extrapola os limites das unidades governamentais e, até mesmo os limites dos 

governos, o que exige esforços de articulação com outros governos, com o setor 

privado, o terceiro setor e com outros atores. A velha liderança baseada no comando 

e controle não é mais suficiente. O desafio a ser enfrentado pelo líder 

contemporâneo passa a ser de duas naturezas: mobilizar suas equipes e articular com 

outras equipes (e lideranças) para o alcance de objetivos. (MARINI, 2009). 

É de extrema importância que os gestores tenham um plano para cuidar de suas 

equipes. Um planejamento deste tipo, não é apenas para reter talentos, mas principalmente 

para atrair novos, para fazer valer o trabalho em equipe com comprometimento, confiança e 

harmonia entre os membros, a empresa e a comunidade. 
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O Gestor de Pessoas deve ficar atento para rotina de sua equipe, pois os desejos 

mudam e os objetivos de hoje, podem não ser os de amanhã, e estas mudanças podem afetar o 

desempenho de seus colaboradores. 

Acreditando que um adulto é agente do seu próprio desenvolvimento, o gestor de 

pessoas terá sempre em mãos a oportunidade de se autodesenvolver. 

As organizações que fizerem uma excelente gestão de pessoas certamente terão 

resultados positivos, pois o elemento ao qual nos referimos tornou-se o ponto mais estratégico 

nas organizações. 

Não basta ter pessoas qualificadas em gerir pessoas. É fundamental determinar um 

conjunto de ferramentas que possibilitem o pleno exercício de cargos de chefia. Para que haja 

uma plena capacidade de desenvolver atividades de direção, é necessário ter habilidade e 

conhecimento específico, que resultam de entendimento, informação prática e aptidão para 

dirigir e coordenar pessoas. No entanto para estar formalmente instituído em um cargo de 

comando é preciso estar investido de poder. 

A delegação de autoridade é o ato de atribuir formalmente responsabilidade para que 

ele realize suas atividades. O poder para exercer certas funções é, segundo Batman e Snell 

(1998), derivado dessa delegação, que é o direito legítimo de tomar decisões e de dizer a 

outras pessoas o que fazer. 

2.5 O que é essa capacitação? 

2.5.1 Técnica 

 A capacitação técnica nada mais é do que a criação das estratégias para o alcance dos 

objetivos traçados pela execução do planejamento tático da organização. Como bem define 

Drucker:  

Planejamento estratégico é um processo contínuo de tomada de decisões 

organizacionais, no momento presente, de forma a se ter, da melhor maneira, o 

conhecimento do futuro, bem como o empenho, no sentido de cumprir tais decisões. 
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2.5.2 Humana 

 Peter Senge, em seus textos sobre learning organizations (1990) comenta que “o ser 

humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar”. Infelizmente, a 

maioria das organizações é orientada mais para controlar do que para aprender, ignorando a 

motivação natural do ser humano, de aprender e inovar. 

 Uma das características do líder educador é a de quebrar paradigmas e atuar no 

processo de aprendizagem contínua, inclusive consigo mesmo, tirando lições de erros e 

acertos, experimentando, inovando. Assim, facilitando a aprendizagem da equipe, repassando 

conhecimento, informações, orientando em serviço, desafiando a equipe a inovar e mostrar 

seu talento. Neste processo, o líder educador utiliza a comunicação como um elemento 

altamente estratégico. 

 Todo líder deve desenvolver sua capacidade de comunicação contínua e compreender 

as dinâmicas que envolvem um grupo, em suas diferentes fases, como bem definiu Shultz, em 

sua Teoria das Necessidades Interpessoais, onde especifica que: “os membros de um grupo 

não consentem em integrar-se, senão a partir do momento em que certas necessidades 

fundamentais sejam atendidas”. Essas necessidades são: a necessidade de inclusão, a 

necessidade de controle e a necessidade de afeto. 

3 METODOLOGIA 

 Pode-se definir pesquisa como um processo de investigação, que através de um 

método científico, proporciona conhecimento em determinada área. Segundo Gil (2008 p. 26), 

afirma que a pesquisa social é um processo, que se utiliza da metodologia científica e que 

permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. 

 O método desenvolvido neste trabalho foi o de pesquisa bibliográfica a partir de livros 

e artigos periódicos, com o objetivo de trazer subsídios para a discussão acerca do problema. 

Utilizou-se o modelo de pesquisa “Realidade Observacional” (Thiollent, 2005, p. 98), 

segundo a qual, a realidade não é fixa e o observador e seus instrumentos desempenham papel 

ativo na coleta, análise e interpretação dos dados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando que a organização analisada, o Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, tem como problemática o número ineficiente de servidores efetivos, e que 

para suprir essa deficiência é feito a contratação de servidores temporários com permanência 

máxima de 2 anos, muitas vezes sem experiência no setor público e na aplicação das 

legislações pertinentes à essa organização. Os gestores tendem a ter uma dificuldade maior 

em atingir seus objetivos, portanto se faz necessário a capacitação do corpo gerencial, para 

que desenvolvam estratégias adequadas ao seu departamento, e para que isso ocorra, há 

necessidade por parte dos gestores de desenvolver o olhar sistêmico para organização e 

assumam, que a necessidade e a especificidade do treinamento e o desempenho do servidor, é 

uma responsabilidade do gestor direto. Atualmente, muitas vezes percebe-se que, essa função 

é negligenciada, pelas seguintes razões: falta de tempo para uma observação mais apurada 

sobre as dificuldades da equipe e falta de percepção por parte do gestor sobre seu papel, isto é, 

ele não se vê como responsável por indicar nenhum tipo de treinamento para a equipe. 

 Acredita-se que essa capacitação proposta irá impactar na condução de melhores 

práticas, levando a um atendimento mais humanizado, eficaz e eficiente, para assim então 

contribuir na melhoria da visão institucional perante a sociedade. 
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