
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
 
 

MIRIAN SALINAS 

LUIZ ROBERTO SENA DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SUAS INFLUÊNCIAS NA 
CRIATIVIDADE NO TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador – Bahia 
2004 



   ii

MIRIAN SALINAS 
LUIZ ROBERTO SENA DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SUAS INFLUÊNCIAS NA 
CRIATIVIDADE NO TRABALHO 
 

 
 

Orientador: Prof. Joseilton Silveira da Rocha 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação da Faculdade de Ciências 
Contábeis da Universidade Federal da 
Bahia, como requisito parcial à obtenção 
do título de Especialista em Técnicas 
Fazendárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador,  Bahia 
 

2004



Universidade Federal da Bahia 
Reitor: Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho 

Faculdade de Ciências Contábeis 
Diretor: Prof. Sudário de Aguiar Cunha 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
Secretário: Albérico Mascarenhas 

Coordenador do Curso 
Prof. João Vicente Costa Neto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
OLIVEIRA, Luiz Roberto Sena; SALINAS, Mirian. Relações Interpessoais e suas Influências 
na Criatividade no Trabalho 
 

 
Orientador: Prof. Joseilton Silveira da Rocha 
 
             
Monografia (Especialização) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Ciências 
Contábeis. 
 
1. Relações Interpessoais    2. Criatividade   3. Programas de desenvolvimento em órgãos 
Públicos 
 
Título: Relações Interpessoais e suas Influências na Criatividade no Trabalho



   iii

MIRIAN SALINAS 

LUIZ ROBERTO SENA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SUAS INFLUÊNCIAS NA 
CRIATIVIDADE NO TRABALHO 
 
Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do título de Especialista em 
Técnicas Fazendárias no Curso de Especialização em Técnicas Fazendárias pela 
Universidade Federal da Bahia/Contrato Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 
 

Salvador,     abril de 2004 
 
 

Prof. João Vicente Costa Neto 
Coordenador do Curso 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

________________________________ 
Orientador 

Prof. Joseilton Silveira da Rocha 
 

_________________________________ 
Prof. Luís Paulo Guimarães dos Santos 

 
_________________________________ 

Prof. João Vicente Costa Neto 



   iv

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a nossa fi lha Luíza que 

está para nascer e nos acompanhou em todo 

processo de desenvolvimento desse trabalho. 

 

 

 



   v

AGRADECIMENTOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço primeiramente a DEUS, o criador, pelo discernimento do 

assunto, ânimo, coragem e esforço, dado a mim e a colega, que 

trabalhou tão bem para a execução desse trabalho científ ico. 

 

As nossas famílias que nas horas de ausência reclamavam, mas, 

aceitavam, por entender ser necessária, a execução dessa tarefa tão 

exaustiva. 

 

Agradecemos a equipe de apoio administrativo da Faculdade de 

Contábeis da UFBA, pela colaboração dada no decorrer do curso, em 

especial ao funcionário Armando, tão prestativo e solicito. 

 

Ao corpo docente e aos orientadores desse curso. 

 

A Secretaria da Fazenda pela oportunidade concedida para a 

realização desse curso, no intuito de ajudar no processo de 

desenvolvimento da organização. 

 



   vi

EPÍGRAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há dois t ipos de pessoas: 

Aquelas que executam o trabalho e aquelas que ficam com o crédito. 

Fique com o primeiro grupo. 

Ali há menos competição. 

 

Indira Gandhi 

 

 



   vii

RESUMO 
 

 

OLIVEIRA, Luiz Roberto Sena; SALINAS, Mirian. Relações Interpessoais e suas 
Influências na Criatividade no Trabalho 
 
 

 

 

Este trabalho tem como objeto o estudo sobre as influências que as 

relações interpessoais, num contexto de trabalho, interferem no 

potencial de criatividade dos colaboradores de uma organização. 

Através do estudo de novos modelos, principalmente nas organizações 

privadas, observaremos se existem alterações na produtividade, e se é 

possível à aplicação em organizações públicas. 
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ABSTRACT 
 

 

OLIVEIRA, Luiz Roberto Sena; SALINAS, Mirian. Interpersonal Relations and its 
Influences on the Creativity in the Work 
 
 

 

 

 

 

 

This work has as object the study about the influences, that the 

Interpersonal Relations, in the context of the work, interfere in the 

creative potential of the organizacions colaborators. 

Based on study of the new models, mainly in the private organizacions, 

i t  had observed , i f  there were alterations in the produtivity of these 

organizacions  and if its possible to apply its on public organizacions. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interpersonal Relations    2. Creativity   3. Programs of the Development in the 
Public Organizacions 
 

 

 

 

 

 

 

 



   ix

SUMÁRIO 
LISTAS DE ILUSTRAÇÕES ..................................................................................................x 

Lista de Figuras................................................................... Erro! Indicador não definido. 
Lista de Gráficos ................................................................. Erro! Indicador não definido. 
Lista de Abreviaturas e Siglas ...........................................................................................x 

I - INTRODUÇÃO...................................................................................................................11 
1.1 Contexto .......................................................................................................................11 
1.2 Problema ......................................................................................................................13 
1.3 Hipótese........................................................................................................................13 
1.4 Objetivos .......................................................................................................................13 

1.4.1 Geral ........................................................................................................................13 
1.4.2 Específico ................................................................................................................13 

1.5 Justificativa...................................................................................................................14 
1.6 Limites ...........................................................................................................................15 
1.7 Estrutura .......................................................................................................................15 

II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .......................................................................................17 
2.1 Relações Interpessoais ..............................................................................................17 

2.1.1 Relações interpessoais no trabalho..........................................................................18 
2.2 Criatividade ..................................................................................................................21 

2.2.1 Necessidade de criatividade no contexto atual ........................................................21 
2.2.2 Necessidade de criatividade no contexto escolar ....................................................23 
2.2.3 Criatividade e Inovação ...........................................................................................24 
2.2.4 Processo de criatividade ..........................................................................................26 
2.2.5 Influências no potencial de criatividade ..................................................................29 
2.2.6 Influência no potencial criativo no trabalho ............................................................31 
2.2.7 Relações / Criatividade Influenciando na Produtividade ........................................38 

2.3 Programas de Desenvolvimento de Órgãos Públicos...........................................44 
2.3.1 Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - Programas..........................................44 

2.3.1.1 PROMOSEFAZ................................................................................................44 
2.3.1.2 PROCAD..........................................................................................................48 
2.3.1.3 Programa SATISFAZ.......................................................................................49 
2.3.1.4 PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário ....................................................51 

2.3.2 FLEM – Fundação Luiz Eduardo Magalhães..........................................................51 
2.3.3 Órgão Público – Delegacia da Receita Federal de Salvador/Bahia.........................52 

III METODOLOGIA ................................................................................................................58 
3.1 Objeto............................................................................................................................58 
3.2. Tipo de pesquisa ........................................................................................................58 
3.3. Procedimento..............................................................................................................59 

IV RESULTADO .....................................................................................................................61 
V CONCLUSÃO .....................................................................................................................64 
REFERÊNCIAS......................................................................................................................68 
ANEXOS .................................................................................................................................71 

Anexo I.................................................................................................................................71 
Anexo II ...............................................................................................................................72 
Anexo III ..............................................................................................................................73 
Anexo IV ..............................................................................................................................74 
Anexo V ...............................................................................................................................75 
Anexo VI ..............................................................................................................................76 

 



   x

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

SEFAZ /BA – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
 
ICMS - Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e Sobre 
prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação 
 

RH – Recursos Humanos 

DP - Departamento Pessoal 

PROCAD – Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos 

Integrantes do Grupo Ocupacional Fisco 

PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário 

SATISFAZ – Programas voltados para o desenvolvimento da Secretaria da Fazenda, 

na busca e descoberta da capacidade criativa de seus funcionários. 

FLEM – Fundação Luiz Eduardo Magalhães 

GQT – Gestão da qualidade total 

DEREF – Delegacia da Receita Federal 

SISTEXA – Sistema de Processamento de Exercícios Anteriores 

PDGI – Programa de Desenvolvimento Gerencial Integral 

ESAF – Escola de Administração Fazendária 

GDFISCO – Gestão de Desempenho do Grupo Fisco 



   11

I - INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contexto 
 

As mudanças que ocorrem dentro do processo de desenvolvimento 

tecnológico, que impulsionam as organizações na adaptação de um 

novo modelo organizacional,  alterando estruturas como: procedimentos 

internos, comportamentos, relações interpessoais, determinações e 

criatividade nas decisões gerenciais, têm sido objeto de investigação.  

 

As Mudanças podem ser entendidas como algo cícl ico, que se repetem 

de tempos em tempos na história do homem. Na perspectiva histórica, 

a Revolução Industrial é t ida como marco da transformação tecnológica 

no f inal do século XVIII, só após a adaptação ao novo processo de 

transformação em busca de uma estrutura organizacional adequada à 

nova base tecnológica é que surgem os maiores ganhos da economia 

industrial, reproduzindo-se por toda atividade humana nesse século. 

 

Por sua vez, deve-se entender que no ciclo atual, as empresas já estão 

procurando funcionar com características mais adequadas aos novos 

tempos, adaptando-se a essa nova transformação que surge com a 

Revolução da Tecnologia da Informação, que tem como característica a 

transformação da “cultura material” pelos mecanismos de um novo 

paradigma tecnológico que se organiza em torno dessa nova tecnologia 

(CASTELLS, 2000, p: 49), que traz inserido, novos valores econômicos, 

culturais e éticos que afetam a sociedade, indivíduo, organizações, 

sistemas jurídicos, administrativos e legislativos dos entes públicos. 

 

Entretanto, para acompanhar esse processo de transformação 

tecnológica que se expande de forma complexa e com ritmo acelerado, 

as organizações vem buscando novas competências prof issionais em 

habil idades interpessoais e criativas, indivíduos que possuam altos 

níveis de inteligência emocional, essas organizações, também, estão 
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interessadas nas influências que as relações interpessoais, dentro do 

foco trabalho, interferem no desempenho dessa organização. O que 

demonstra uma compreensão mais sofisticada do escopo da 

transformação que está exigindo novas competências e habil idades 

necessárias para atravessar essas mudanças e prosperar no novo 

século. 

 

Portanto, se infere que as novas competências organizacionais não 

mais se baseiam nos princípios passados de prosperidade, estabil idade 

e controle, mas, ao contrário, nos princípios emergentes de 

interdependência, f lexibi l idade e parceria. Tais competências abrangem 

métodos para envolver e inspirar as pessoas, estimular a criatividade 

de seus recursos humanos, evoluir as equipes e as alianças, adquirir e 

empregar o conhecimento. A partir de então, verif ica-se que aquilo que 

diferencia uma empresa da outra não são apenas as técnicas nem o 

produto, nem o foco. As empresas estão percebendo que a principal 

diferença são as Pessoas. 

 

Dentro dessa sistemática de mudanças sejam elas tecnológicas, 

organizacional e profissional, verif ica-se que a importância das 

pessoas, como colaboradoras da empresa, vem sendo tratada com 

maior destaque, pois, percebe-se neste momento, que não basta só o 

conhecimento tecnológico, mas sim, o perfi l  comportamental desses 

indivíduos quanto à adaptação às mudanças, capacidade de tomada de 

decisão em situações emergentes, que hoje se tornam tão freqüentes, 

bom relacionamento interpessoal, dentro e fora da organização, a 

valorização de pessoas com espírito criativo e de l iderança, são 

também o que agregam valores e resultados no que se refere à 

produtividade e a imagem da empresa, do que novos equipamentos. 

 

Hoje, vários programas e cursos estão sendo implementados pelas 

empresas visando desenvolver essas capacidades, e o aproveitamento 

dos seus Recursos Humanos, pois se fecha espaço para os indivíduos 
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que não possuam essas características e, que não se ajustem ao novo 

perfi l ,  definido pelo novo mercado de trabalho. 

 

1.2 Problema 
 

Percebe-se que, na atual conjuntura as Relações Interpessoais no 

trabalho, a necessidade de Recursos Humanos mais Criativos e com 

capacidade decisória tem sido objeto de atenção das Organizações 

Privadas. 

 

Surge assim, como questão básica dessa pesquisa, a seguinte 

indagação: As Relações Interpessoais no trabalho, a necessidade de 

Recursos Humanos mais Criativos e com capacidade decisória devem 

ser objeto de atenção nas Organizações Públicas? 

 

1.3 Hipótese 
 

•  As Relações Interpessoais no Trabalho Influenciam o Potencial de 

Criatividade dos membros de uma Organização Pública. 

•  A Criatividade aumenta a Produtividade da Organização Pública. 

 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Geral 
Analisar as Relações Interpessoais e suas influências no potencial de 

criatividade dos membros de uma organização, visando à aplicabil idade 

nas organizações públicas. 

 

1.4.2 Específico 

•  Investigar as possíveis Relações Interpessoais e como elas se 

desenvolvem no contexto do trabalho. 

•  Investigar as influências que podem afetar o potencial de 

Criatividade. 
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•  Estudar como novos conceitos l igados a Criatividade dos recursos 

Humanos aumentam a produtividade. 

 

1.5 Justificativa 
 

As organizações encontram-se num momento de grande 

competit ividade causado pelo forte impacto do atual processo 

acelerado de mudanças: A globalização da economia trazendo novos 

concorrentes bem preparados, os processos de comunicações 

alterando radicalmente o comportamento do consumidor, as novas 

tecnologias transformando os processos de produção, comunicação e 

serviços.  

 

Isso se processa com uma velocidade tal que vem forçando as 

organizações a se reestruturarem em várias frentes, sendo uma delas, 

o poder de decisão. O processo de decisão por conseqüência tende a 

se descentralizar, apresentando a estrutura organizacional mais 

horizontal. As organizações têm promovido alterações que se façam 

necessárias na estruturação de l iderança em seus grupos de trabalho. 

 

As demandas de soluções imediatas e originais para novos problemas 

estão sendo exigidas e não atendidas pelos processos tradicionais de 

administração, percebe-se, desta forma, a necessidade de reestruturar 

outra frente de trabalho, o poder de criação. A busca de Recursos 

Humanos com capacidade decisória tem mostrado a importância e 

relevância do processo de criação dentro das organizações, este 

interesse pela Criatividade tem sido marcante e crescente levando as 

organizações a promoverem treinamentos de seus quadros funcionais, 

visando despertar a Criatividade. 

 

Visto a importância dessas duas frentes de reestruturação no momento 

atual, o poder de decisão e o poder de criação, entende-se que justif ica 

em termos de importância e relevância um estudo mais aprofundado do 

problema em foco. Presume-se que o poder de decisão não está sendo 
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entendido como algo isolado e sim vinculado ao poder de criação. Por 

outro lado, não há como alterar a estrutura organizacional sem alterar 

as Relações Interpessoais no trabalho.  

 

Diante do exposto, esse trabalho contribui para um melhor 

aproveitamento do quadro funcional de uma organização pública, em 

especial a Secretaria da Fazenda do estado da Bahia, na busca de 

idéias criativas e inovadoras, então, justif ica-se a necessidade de um 

estudo que dê tratamento especial às Relações Interpessoais e suas 

Influências na Criatividade dentro de uma organização pública. Dessa 

forma, dando meios de sustentabil idade e competit ividade da 

organização perante a sociedade e buscando, como conseqüência, o 

aumento de sua produtividade e qualidade de seus serviços. 

 
1.6 Limites 
 

A pesquisa tem como l imite a coleta de informações nos seguintes 

órgão públicos: 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, buscando informações 

junto à Assessoria de Gabinete do Secretário, localizada em Salvador-

BA, Av. Luiz Eduardo Magalhães (Paralela), Centro Administrativo. 

 

A Receita Federal, setor do DRH, localizada em Salvador-BA, na Av. 

Frederico Pontes, s/n, Comércio. 

 

Duração: A pesquisa será realizada no espaço de tempo de 09 meses. 

 

1.7 Estrutura 
 

São uti l izados os critérios exigidos para elaboração de uma pesquisa. 

A monografia está dividida em seis capítulos, a saber: 
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Capítulo I - Introdução: Tratando em sentido mais amplo o assunto do 

tema, elaboração do problema, levantamento de hipóteses, objetivos, 

justif icativa, metodologia, l imite, estrutura; 

 

Capítulo II - Fundamentação Teórica: Sendo subdividida em Relações 

Interpessoais e Criatividade, usando citações de autores referentes aos 

assuntos; 

 

Capítulo III - Metodologia: Subdividida em Objeto, t ipo de pesquisa e 

procedimento; 

 

Capítulo IV - Discussão: Baseada nas fontes apresentadas na 

fundamentação teórica; 

 

Capítulo V - Resultado: Visa apresentar a resposta ao problema; 

 

Capítulo VI - Conclusão: Apresenta a aceitação ou rejeição das 

hipóteses; 

 

Bibliografia: 

  

Anexos e Apêndices: 
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II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Relações Interpessoais 
 

O termo Relações Humanas tem sido empregado com freqüência, para referir-se a 

Relações Interpessoais (Relacionamento entre as Pessoas). Como pessoa alguém 

pode relacionar-se consigo mesmo, entendida como Comunicações Interiores, ou 

Relações Intrapessoais. 

 

Conceitua Minicucci (1985, p: 21): 
As Relações Humanas têm sido estudadas como uma ciência - a ciência 
do comportamento humano, no seu relacionamento intra e interpessoal. 
Valendo-se também de outras ciências que estudam o homem no seu 
relacionamento, como a psicologia, a sociologia, a moral, enfim, as 
chamadas ciências Sociais.  

 

O indivíduo pode ser visto segundo três aspectos: o biológico, psíquico e social, que 

por definição de (Morin, 1973; Ruffié, 1976), é um ser biopsicossocial, tríplice origem 

que lhe confere uma complexidade singular. Estudar cada aspecto isoladamente não 

traz uma visão da realidade de interação desse indivíduo com o meio e 

conseqüentemente com as organizações, já que cada aspecto influencia os 

restantes. Dessa forma, as reações de um indivíduo, dentro do coletivo, pode 

diferenciar-se em função do tipo biopsicossocial que ele apresenta. 

 

Torres (1992, p: 35), esclarece com muita propriedade: 
[...] O biológico, o psíquico e o social contribuem, cada um a seu modo, à 
edificação da ordem individual, a colocar o indivíduo enquanto indivíduo e 
ator de sua própria história e a afixar igualmente os limites. O biológico 
pode influenciar o psíquico, e mesmo componente social. Por exemplo, 
uma pessoa atingida por uma perturbação funcional qualquer pode rever 
sua posição no trabalho, suas atividades e suas relações sociais. O inverso 
é igualmente verdadeiro - o psíquico e o social podem ter conseqüências 
biológicas. Por exemplo, uma pessoa de certa cultura pode se encontrar 
em uma situação paradoxal de alteridade, entrando em contato com outra 
cultura. [...]. 
[...] Na escala individual, o biológico, o psíquico e o social exercem um 
papel mais ou menos importante segundo o contexto e as pessoas 
envolvidas. A herança biológica, os traços de caráter, história pessoal, as 
origens socioculturais deixam sua marca ao sabor dos eventos e condutas 
individuais. A realidade humana observada neste nível, conjugando 
sutilmente estes três elementos, explica em certa medida porque em 
situações organizacionais similares, alguns se comportarão ou reagirão 
diferentemente no plano individual – o conformismo ou a revolta, a 
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aceitação ou a crítica, a resistência ou a autodestruição têm suas raízes 
em grande parte no arcabouço biopsicossocial de cada um, ou seja, o eu é 
indissociável da própria história, da própria experiência e das vivências. 

 

Acrescenta Magalhães (2001, p: 18): 
Relações Interpessoais são as trocas, as comunicações, os contatos entre 
as pessoas. Uns interagindo com os outros nas mais diferentes situações 
que fazem parte da existência humana. Enfim, eu diria, sem considerar 
maiores implicações, que é uns fenômenos corriqueiros, prosaicos e 
simplórios de gente lidando com gente. 

 

Para se identificar as possíveis Relações Interpessoais existentes, é necessário se 

entender como essas relações se manifestam em grupos. Conforme Weil, (1995, p: 

05), “as relações humanas se encontram nas relações do indivíduo com o grupo, dos 

indivíduos entre si, do grupo com outros grupos, do líder com o grupo, do indivíduo 

com o líder”. 

 

Portanto, onde se encontram dois indivíduos existe uma Relação Interpessoal. Cada 

pessoa é um pensamento, cada pensamento é uma idéia que se transmite e que se 

recebe. Os seres humanos são interdependentes e interrelacionados. As relações 

humanas ou interpessoais bem dirigidas visam estabelecer, mediante melhor 

entendimento, o máximo de aproximação interindividual em função das 

necessidades comuns. Onde existir mais de duas pessoas, existe a relação 

interpessoal dos grupos. Está presente no trabalho, no lar, nas relações sociais. 

Afirma Lima, (1970, p: 03): “Quanto mais positiva a relação interpessoal tanto 

maiores as possibilidades de coesão e de progresso”. 

 

2.1.1 Relações interpessoais no trabalho 
 

Pessoas convivem e trabalham com pessoas e como seres humanos reagem e 

interagem como tais: comunicam-se, expressam idéias, simpatizam, sentem prazer 

em suas produções, atraem-se, antipatizam, sentem aversões, aproximam-se, 

afastam-se, entram em conflito, demonstram solidariedade, competem, colaboram, 

desenvolvem e trocam afeto. São vivências e experiências, isto é, produções da 

essência do ser humano e não só bagagens culturalmente adquiridas e 

tecnicamente desenvolvidas. 

 



   19

Para Moscovi (1998, p: 32): 
Essas interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais 
ou inintencionais, constituem o processo de interação humana, em que 
cada pessoa na presença de outra pessoa não fica indiferente a essa 
situação de presença estimuladora. O processo de interação humana 
ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamento 
manifesto e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, 
sentimentos, reações mentais ou físicos corporais. Como por exemplo: um 
olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um deslocamento físico 
de aproximação ou afastamento, constitui formas não verbais de interação 
entre pessoas. 

 

Acrescenta Weil (1995, p: 33) quando trata da composição e estrutura dos grupos 

sociais: 
Recentes pesquisas, efetuadas por meio de inquéritos “sociométricos“, 
evidenciaram a existência, dentro de um grupo social, de laços de amizade, 
de simpatia ou mesmo de antipatia, tais que podem reforçar a coesão do 
grupo ou destruir sua eficácia. 

 

Ettinger (1964, p: 09) lembra, com clareza, aspectos da psicologia da natureza 

humana: 
Todos os estudiosos da natureza humana concordam em que o homem é 
mais comumente impelido pelas emoções, do que pela razão. A emoção é 
um estado efetivo da mente humana, no qual as simpatias ou antipatias, a 
esperança ou o temor, a paixão ou a indiferença – numa palavra, os 
sentimentos – dominam a conduta de uma pessoa. Ao contrário, a razão é 
a aplicação deliberada do poder da mente para comparar os méritos de 
diversos modos de agir – e escolher o mais prático. 

 

No ambiente de trabalho, grupos de pessoas compartilham tarefas a serem 

executadas, tarefas estas, predeterminadas, com um modelo de comportamento a 

ser seguido, tais como: comunicação, cooperação, respeito, amizade, dentro de uma 

ética profissional. À medida que as atividades e interações prosseguem, os 

sentimentos despertados podem ser diferentes do comportamento indicado 

inicialmente e então, inevitavelmente os sentimentos influenciarão as interações e as 

próprias atividades, que repercutem na eficácia do trabalho. 

 

Tratando de Relações Interpessoais conclui Moscovi (l998, p: 34): 
Sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão aumento de 
interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e 
ensejando maior produtividade. Por outro lado, sentimentos negativos de 
antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, 
à menor comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, 
com provável queda de produtividade. 
Esse ciclo ‘atividades-interações-sentimentos’ não se relaciona diretamente 
com a competência de cada pessoa. Profissionais competentes 
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individualmente podem render muito abaixo de sua capacidade por 
influência do grupo e da situação de trabalho. 

 

Estudos têm demonstrado a necessidade de desenvolvimento da Competência 

Interpessoal, para que seja atingido um relacionamento interpessoal harmonioso e 

prazeroso, O trabalho em equipe só terá expressão real e verdadeira se e quando os 

membros do grupo desenvolverem sua competência interpessoal, o que permitirá 

alcançar a integração coordenada de esforços na realização das tarefas, obtendo 

muito mais que a simples soma das competências técnicas individuais, e sim, o 

resultado do grupo em conjunto. 

 

Moscovi (1998, p: 36 – 38), assim esclarece com muita propriedade: 
Competência Interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações 
interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às 
necessidades de cada uma e as exigências da situação. 
[...] 
Competência Interpessoal, portanto, é resultante de percepção acurada 
realística das situações interpessoais e de habilidades específicas 
comportamentais que conduzem a conseqüências significativas nos 
relacionamentos duradouros e autênticos, satisfatórios para as pessoas 
envolvidas. 

 

Ao mesmo tempo, Moscovi leva em consideração os estudos de Argyris (1968): 
É a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais de acordo 
com três critérios; 
a) Percepção acurada da situação interpessoal, de suas variáveis 

relevantes e respectiva inter-relação. 
b) Habilidade de resolver realmente os problemas interpessoais, de tal 

modo que não haja regressões. 
c) Solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem 

trabalhando juntas tão eficientemente, pelo menos, como quando 
começaram a resolver seus problemas. 

 

Dentro dessas considerações há estudiosos que consideram e 

entendem que o dia-a-dia dentro da empresa somada ao sentimento de 

afeto que vem da família é o que garante as pessoas depois do 

trabalho. 

 

O psiquiatra, terapeuta, educador e escritor Içami Tiba define e ensina 

que o executivo deve investir na família e nas relações afetivas como 

se fosse uma empresa, isso se quiser encontrar o sucesso que vai além 

de uma boa carreira profissional.  

 



   21

O afeto principalmente o que vem da família, é o que mantém um 

executivo integro e seguro entre um emprego e outro, como também, é 

o que segura o trapezista num vôo entre um trapézio e outro. É o que 

permanece com ele quando o dinheiro acaba, a carreira termina, o 

poder desaparece, a força física declina. 

 

A sua proposta, no l ivro recém-lançado O Executivo & Sua Família  

(Editora Gente, p: 158), é que, para poder caminhar, as pessoas 

precisam de dois apoios básicos: a empresa/empresa, formada 

principalmente pela vida profissional, e a empresa/afeto, baseada na 

famíl ia. 

 

Na entrevista dada a Rachel Regis, na revista SeRHumano (1998, 

XXXII, junho, p: 32/34) o psiquiatra coloca: 
Muitos execut ivos negl igenciam a empresa/afeto,  o que pode 
custar  muito caro:  “Se você vive do trabalho para casa e vice-
versa, é s inal  de que tem duas importantes pernas 
(sustentações) na v ida.  Você caminha ora se apoiando numa 
perna, ora na outra. Coi tado de você se uma delas est iver 
f ragi l izada!” .  

 

Nesse l ivro, Rachel Regis, aponta que Içami Tiba ensina quais são os 

“departamentos” dessa empresa/afeto, revela como eles funcionam e se 

interrelacionam, quais os principais benefícios que pais e f i lhos podem 

obter nessa delicada relação – com os respectivos riscos – e aponta as 

soluções que considera as mais adequadas. 

 

Os comentários sobre trechos do l ivro, apresentando o autor em sua 

reportagem, estão contidos no (anexo I). 

 

2.2 Criatividade 
 
2.2.1 Necessidade de criatividade no contexto atual 
 

Com o desenvolvimento científico e tecnológico, o conhecimento no seu sentido 

mais amplo, tem se tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo 
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uma aprendizagem contínua e permanente. Como é impossível prever o 

conhecimento que será necessário no futuro, torna-se indispensável o 

desenvolvimento de habilidades que ajudem o indivíduo a adaptar-se com facilidade 

ao novo e às circunstâncias marcadas pela mudança, pela incerteza e pela 

complexidade. É em razão desse contexto que a criatividade tem sido apontada 

como a habilidade de sobrevivência para o próximo milênio, como o recurso mais 

valioso de que se dispõe para lidar com os problemas que afetam as atividades 

diárias no plano pessoal e profissional. 

 

Eunice Alencar (1996, p: 06), prever mudanças e necessidades da criatividade: 
Nesse cenário, um conjunto de competências torna-se necessário, 
sobretudo no que diz respeito à capacidade de pensar, de resolver novos 
problemas e implementar novas ações. Não há dúvidas de que o mundo de 
amanhã será significativamente diferente daquele em que hoje vivemos. 
Muitas das profissões atuais desaparecerão e outras que sequer 
imaginamos estarão a exigir habilidades, destrezas, atitudes e informações 
que atualmente não somos capazes de antecipar. Diante da perspectiva de 
novos problemas e desafios, que tendem a surgir de forma cada vez mais 
rápida, a demanda crescente por soluções originais é um fato. Torna-se, 
pois, imprescindível que os caminhos para a criatividade pessoal sejam 
conhecidos e explorados e que os entraves para as nossas fontes 
interiores de criação sejam desfeitos. 

 

Alencar (1996, p: 03) citando Hosotani busca visualizar a necessidade 

da Importância Crescente da Criatividade. 

O conceito do ‘homem ideal’ procurado pela sociedade 
moderna mudou de um que é ‘enciclopédia ambulante’ para 
um homem preparado para solucionar problemas. Pode-se 
dizer que o valor do ser humano está na sua criatividade e 
habilidade em solucionar problemas, e solucioná-los 
cooperativamente, que é a chave para a sobrevivência de uma 
organização a longo prazo. Mais importante ainda, a solução 
de problemas promove o ser humano através do aumento da 
motivação e das habilidades dos membros da organização. 

 

A capacitação para enfrentar um cenário internacional competitivo tem sido um 

enorme desafio para muitas organizações. Em todo esse processo, a prática 

permanente da criatividade e inovação é sem dúvida, indispensável. 

 

O pensamento de Duailibi e Simonsen (1990) é usado por Alencar (1996, p: 1) para 

fortalecer seu entendimento sobre o Papel Decisivo da Criatividade nas 

Organizações Modernas. 
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A empresa que se recusa a ser criativa, não aprimorando os seus produtos 
e sua estrutura, ou não estando atenta a novas descobertas desenvolvidas 
em outras partes do mundo, está fadada a ser superada rapidamente. 

 

2.2.2 Necessidade de criatividade no contexto escolar 
 

As necessidades e desafios gerados pelas características deste final e início de 

milênios não tiveram ainda um impacto no contexto escolar, que não vem 

desenvolvendo o talento criativo tampouco tem estimulado nos alunos 

características como persistência, autoconfiança, independência, disposição para 

aprender a partir dos próprios erros, que é tão importante para se lidar de maneira 

mais eficaz com novos problemas. 

 

Alencar (2001, p: 06), exemplifica chamando atenção para essa necessidade: 
[...] 
Muitas das práticas vigentes atualmente na escola tendem a reduzir a 
criatividade do indivíduo abaixo do nível de suas reais possibilidades, 
levando-o a se perceber como pouco criativo, e a cultivar bloqueios, que 
geram insegurança, minam a autoconfiança e levam a um enorme 
desperdício de talento e de potencial para produzir novas idéias. 
Esse quadro começa, porém, a ser questionado e propostas têm sido feitas 
no sentido de tornar o aluno consciente de suas potencialidades e talentos. 
Também tem havido interesse em se projetar a educação para o futuro, em 
vez de voltá-la unicamente para o passado, com suas características de 
ênfase exagerada na memorização e reprodução de ensinamentos. Um 
indicador dessas mudanças são os programas de criatividade em vigor em 
mais de cem universidades norte-americanas, onde cursos têm sido 
oferecidos para estudantes de áreas as mais diversas, notadamente 
Engenharia, Administração e Negócios. 

  
Programas de pensamentos produtivos e programas de pensamentos criativos, 

elaborados há muitos anos nos EUA, estão sendo utilizados pelas escolas, para 

levar aos alunos, da necessidade de prepará-los para as décadas vindouras, assim 

(Wrewer, 1979) é usado por (Alencar, 1996) para exemplificar esse entendimento: 
“O aluno que hoje está na escola de primeiro grau logo estará habilitando 
um mundo bem diferente daquele com o qual está acostumado no 
presente. O futuro não acontece simplesmente. Ele é construído. Ele é 
aberto, e não fechado, Ele é divergente e não convergente. Para preparar 
efetivamente meninos e meninas para esse futuro, nós precisamos 
desenvolver atividades e programas que incluam estratégias de 
pensamento divergente. Nós devemos ajudá-los a desenvolver uma atitude 
de abertura para o futuro. Dando às crianças oportunidades para 
desenvolver tal atitude, nós estaremos ajudando-as a aprender a pensar de 
uma maneira antecipatória a respeito das possibilidades de seu futuro” (p. 
II). 
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O fortalecimento desse entendimento é descrito por Alencar em seu livro “A 

Gerência da Criatividade”, (2001, p: 06) abrindo as janelas para a criatividade 

pessoal e nas organizações: 
[...] 
Tem sido sublinhado que os cidadãos do futuro necessitam ser 
solucionadores efetivos de problemas, pessoas capazes de lidar com o 
inesperado e desconhecido e de estarem dispostas a buscar 
permanentemente novas soluções. 

 

Vive-se hoje um momento de aceleradas transformações tecnológicas. A 

disseminação da informática, computadores e bancos de dados, pelos ambientes de 

trabalho vem provocando uma mudança profunda no mundo dos negócios, isto força 

o surgimento de novas estruturas organizacionais, novos procedimentos 

administrativos e novas formas de liderança. 

 

Goleman (2001, p: 91), interpreta o momento atual, com sua reflexão: 
A urgência da cr iat iv idade está modi f icando a organização 
dos ambientes de trabalho e as at iv idades de pessoas. Essas 
mudanças inc idem sobre o uso e interpretação da informação, 
que é a base das idéias. O futuro de uma empresa depende 
da ef ic iência com que ela adquire,  interpreta e processa essa 
informação, 
[ . . . ]  
Novas e complexas tecnologias não bastam. Por s i  mesmas, 
são como um automóvel  br i lhantemente concebido,  mas sem 
motor is ta ou dest ino. Todo processo de coletar  e processar 
informação são elaborados, em úl t ima anál ise,  por 
t rabalhadores “espertos”,  [ . . . ] .  
O modo como os trabalhadores interpretam a informação – 
[ . . . ]  – é tão importante quanto a própr ia informação. A 
interpretação, com efei to,  é um ato cr iat ivo.  

 

2.2.3 Criatividade e Inovação 
 

Alencar (1996, p: 3), descreve a Criatividade com seus pontos característicos: 
Criatividade é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve uma 
interação dinâmica entre elementos relativos à pessoa, [...] Criatividade tem 
a ver com os processos de pensamentos que se associam com 
imaginação, insight, invenção, inovação, intuição, inspiração, iluminação e 
originalidade. [...] emergem inesperadamente em momentos em que 
estamos, muitas vezes, distantes do problema. 

 
Os termos criatividade e inovação têm sido usados de muitas maneiras 

diferentes, e inúmeras são as definições já propostas para ambos os 

termos. Por muitas vezes usados como sinônimos, porém observa-se 

que o termo inovação tem sido mais uti l izado em nível de organização 
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e criatividade, para indivíduos e grupos de indivíduos. Para Eunice 

Alencar, nesse sentido, tem sido considerado que seria a criatividade 

do indivíduo o fator fundamental para a geração da inovação, de 

interesse da organização, constituindo-se no componente ideacional da 

inovação, enquanto está englobaria a concretização e aplicação das 

novas idéias. Define, no seu l ivro pgs. 102/103 criatividade e inovação: 

Criatividade – processo que resulta em um produto novo, aceito como 

últ imo e o satisfatório por um número signif icativo de pessoas em 

algum ponto no tempo; 

Inovação – introdução intencional, dentro de um grupo ou organização, 

de idéias, processo, produtos ou procedimentos novos, para unidade, 

relevante de adoção e que visa gerar benefícios para o indivíduo, 

grupo, organização ou sociedade maior. 

 

Alguns pontos relativos a esta definição são enfatizados por West e 

Farr e Alencar usa em seu l ivro pg. 103. 
O pr imeiro diz respei to ao fato de ser a inovação algo 
intencional,  destacando-se a intencional idade do benefíc io.  O 
segundo diz respei to aos possíveis benefíc ios,  que podem ser 
de uma enorme diversidade, como crescimento pessoal ,  maior 
sat is fação, maior  coesão grupal,  melhor comunicação 
interpessoal ,  a lém do cr i tér io do benefíc io econômico. O 
terceiro aspecto também lembrado diz respei to ao fato de que 
não se requer novidade absoluta de uma idéia,  mas apenas 
que a idéia seja nova para a unidade relevante que a adote. 
Assim, se um indivíduo traz uma nova idéia de uma 
organização na qual  t rabalhou anter iormente, is to pode ser 
considerada inovação. 

 

Além disso, alguns exemplos de inovação no nível das organizações 

podem ser assim descritos, como, um novo produto para o mesmo 

mercado; um novo produto para um novo mercado; um mesmo produto 

para um novo mercado; um novo método ou uma nova estrutura 

organizacional. As inovações são classif icadas pelos estudiosos como, 

algumas de natureza técnica, aquelas que ocorrem nos sistemas 

técnicos de uma organização, estando diretamente relacionadas às 

atividades primárias de trabalho, como a implementação de uma idéia 

para um novo produto ou um novo serviço, ou ainda o aprimoramento 

de produtos e serviços oferecidos. Outras inovações teriam caráter 
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administrativo e, como exemplos podem ser citados a implementação 

de uma nova maneira de recrutar funcionários, de alocar recursos, de 

estabelecer horários de trabalho, de premiar funcionários ou um novo 

método de trabalho que, em últ ima análise, levam a melhores 

condições de realização pessoal, profissional, técnico e gerencial. 

 

Nesse sentido a própria autora no seu l ivro “A Gerência da 

Criatividade” (1996, p: 16), acrescenta: 
Como há resistência à mudança, todo esse processo 
const i tu i-se, muitas vezes, em um enorme desaf io.  Nesse 
sentido, Frost (1995) lembra que as novas idéias e invenções 
necessi tam de respostas por parte da organização para 
ajudá- las a se mover através de terrenos que não estão 
preparados para reconhecer e apreciar  a lgo novo. Esse autor 
chega a considerar  que “atos cr iat ivos são atos de coragem. 
Pr imeiro,  porque o cr iador de uma inovação técnica ou social  
está entrando em águas desconhecidas e provavelmente 
receberá comentár ios conf l i tantes sobre o valor  da nova 
idéia;  segundo, porque o cr iador encontrará oposição ou 
host i l idade quando a idéia for  apresentada e introduzida no 
s istema; terceiro,  porque ao longo do caminho, para uma 
possível  acei tação da idéia,  o cr iador terá de invest i r  uma 
grande energia pessoal  no processo de ter  a inovação acei ta:  
quarto, porque atos cr iat ivos podem falhar e algumas vezes 
ameaçam a carreira de seus responsáveis” (p.  123).  

 

Observa-se, no nível das organizações, que o interesse por criatividade tem sido 

marcante e crescente. No sentido de promover as inovações indispensáveis à sua 

sobrevivência e expansão, às organizações tem estimulado treinamento com 

programas de criatividade de seus quadros, como forma de prepará-los para essa 

nova realidade. Diante desse contexto outros fatores influenciam o interesse 

marcante por criatividade, que são as mudanças constantes no cenário global. 

 

2.2.4 Processo de criatividade 
 

Diferentemente dos seres humanos, os animais e plantas, que partindo 

do raciocínio associativo ou de uma reação associativa, 

respectivamente, tem como resultado de suas ações o processamento 

pelo aproveitamento de experiências anteriores, que se constituem em 

reações a estímulos, já o ser humano soma a esse t ipo de raciocínio 
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associativo sua capacidade de “ir além”, construindo hipóteses, 

conjecturando, sonhando. 

 

Predebon (1998, p: 27) exemplif ica com muita propriedade: 
[ . . . ] .  Exper iências anter iores são, portanto,  processadas por 
nós de forma defin i t ivamente única.  Podemos af irmar que a 
espécie humana tem capacidade inata e exclusiva de 
raciocinar construt ivamente. Essa capacidade produz o que 
t ranqüi lamente pode ser chamado de cr iat iv idade. 
 
Quando digo capacidade inata, fa lo do potencial  que nos é 
própr io.  Daí af i rmação de que nós todos somos cr iat ivos,  o 
que só pode ser contestado em termos de grau. Também se 
chega a essa convicção pelo fato acei to de que ” todas as 
cr ianças são cr iat ivas”,  e que seu potencial  inato vai  depois 
sendo bloqueado no processo de social ização [ . . . ] .  
 
A capacidade de cada um é ut i l izada e desenvolvida em 
função do meio, de seus estímulos,  das l imitações que 
apresenta e dos bloqueios que impõem. [ . . . ] .  

 

Conclui Predebon (1998, p: 29), que “[...]. Criatividade vai muito além 

das artes. [...]  no que toca a frase de Erich Fromm a realização 

pessoal.”  

 

A criatividade também já foi objeto de pensamentos de que ela seria 

um Dom presente apenas em alguns poucos indivíduos ou grupos 

privi legiados. 

  

Predebon (1998, p: 39), exemplif ica: 
Quanto perde a humanidade por não exist i r  um consenso de 
que a cr iat iv idade é uma caracter íst ica natural  da espécie 
humana e de que seu exercíc io é absolutamente cot id iano! 
Todos ganhar iam muito mais estímulos e perder iam muitos 
bloqueios para o exercíc io de suas potencial idades. [ . . . ] .  O 
que mais ocorre de imediato são af i rmações como estas:  
“Cr iat iv idade são coisas de gênios, como Einstein ou Da 
Vinci” .  “Cr iat iv idade e loucuras estão próximas”.  “Cr iat iv idade 
é subproduto de uma neurose”.  

 

Alencar (1996, p: 27/28), em comunhão de idéias entende: 
[ . . . ]  que a cr iat iv idade é um recurso humano natural ,  porém 
severamente in ib ido por forças de natureza emocional  e 
social ,  inc lus ive pela própr ia escola [ . . . ] .  
[ . . . ]  
F inalmente, podemos destacar que a cr iat iv idade não se 
mani festa apenas nas produções ar t ís t icas e trabalhos de 
inventores e cient is tas. Ela assume as mais d iversas formas 
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e permeia,  em maior ou menor extensão as dist intas 
at iv idades humanas podendo se manifestar em di ferentes 
níveis e contexto.  [ . . . ] .  

 

O comportamento criativo é produto de uma visão de vida, de um 

estado permanente de espírito, de uma verdadeira opção pessoal 

quanto a desempenhar um papel no mundo. 

 

Compreende Predebon (1998, p: 32) que: 
[ . . . ]  cr iat iv idade é uma característ ica de nossa espécie.  Como 
tal ,  ela está presente em nosso comportamento normal em um 
nível  às vezes até imperceptível  para a maior ia.  Há c ient is tas 
que defendem ser a própr ia l inguagem oral do homem um 
exercíc io de cr iat iv idade, porque ela tem um mecanismo de 
“ improviso”,  e este só se viabi l iza pela habi l idade cr iadora. 
Portanto,  o que chamamos de comportamento cr iat ivo é uma 
forma de exercer o potencia l  imaginat ivo em um nível  que, 
estar a acima da média,  se torne evidente. 

 

Segundo o mesmo autor, o exercício da criatividade no que diz respeito 

ao seu engajamento total depende: de determinação (ato volit ivo), 

outras vezes é inato e ainda outras, é produto das circunstâncias. 

Esclarece (1998, p: 33): 
O engajamento pela determinação pode ser exempl i f icado 
pela pessoa que descobre de alguma forma o prazer do ato 
de inovar,  com um grat i f icante sentimento de estar 
interfer indo no mundo, [ . . . ] .  Pesquisa, ler ,  faz cursos e,  [ . . . ] .  
Não desanimando com insucessos ou erros,  [ . . . ] .  Adquire,  por 
vontade própr ia a capacidade de cr iar  como um ato normal de 
exercíc io de sua personal idade. 
 
O engajamento inato é mais raro e caracter iza-se pela 
tendência compuls iva de quest ionar,  mudar,  inventar  novas 
maneiras de fazer as coisas. Aparece desde a infância,  [ . . . ] .  
Se o mundo não consegue repr imir  esse indivíduo, e le 
passará a v ida,  tentando real izar-se via cr iat iv idade. [ . . . ] .  
 
Já o engajamento resul tante de c ircunstância é de longe o 
mais interessante para ser  anal isado, por revelar  que o 
chamado homem comum pode tornar-se o homem cr iat ivo. 
[ . . . ]  exemplo assim: um “apagado“ ou “comportado” 
funcionário,  de repente, ao ser colocado em uma função que 
o mot iva,  e que exige de s i  o máximo, t ransforma-se em 
pessoa dinâmica e cr iat iva. [ . . . ] ,  equipes inteiras se 
t ransformam ao mudar de l íder .  

 

No meio de tanto conceitos que assolam o mundo empresarial a revista 

SeRHumano (1998, nº 133, p: 28), apresenta na opinião do psicólogo e 

consultor Waldez Ludwig da MCG Qualidade, em sua palestra na 14ª 
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Convenção da APAS – Associação Paulista de Supermercados, a 

diferença de criar e inovar, para ele uma decorre da outra, afirmando 

que criatividade se baseia na necessidade, em quanto inovação 

depende da educação: 
[ . . . ] .  Por isso, o povo brasi le i ro é um mais cr iat ivo do mundo, 
mas infe l izmente não é inovador,  porque para inovar é 
preciso ter  desenvolv ido o processo cogni t ivo,  que é a 
capacidade de organizar  as idéias, o que só se consegue com 
uma boa formação inte lectual .  

 
O processo criativo, dito em o momento da inspiração até a i luminação 

traduzida na concretização da idéia criativa é complexo e perfaz várias 

etapas. Qualquer modelo das etapas do processo criativo não é mais 

do que uma aproximação rudimentar de um processo na realidade 

muito f luído e que pode tomar os mais diversos rumos. Na maioria das 

vezes o curso de uma variação complexa como escrever uma peça de 

teatro ou planejar um edifício, o ato criativo é uma longa seqüência de 

passos, com múlt iplas e encadeadas preparações, frustrações, 

incubações, i luminações e traduções em ação. Descritas no l ivro de 

Daniel Goleman (2001, p: 14/19), em (Anexo II). 

 
2.2.5 Influências no potencial de criatividade 
 

O exercício do potencial de criatividade l iga-se à psicologia do 

indivíduo. Existem aspectos intrínsecos e extrínsecos que influenciam 

na criatividade do indivíduo. Dessa forma, o cl ima psicológico 

predominante em uma organização é de fundamental importância para 

promoção da criatividade do indivíduo e geração de propostas 

inovadoras. 

 

As influências intrínsecas são resultados do potencial criativo que 

nasce com o indivíduo, somados aos estímulos e l imitações 

psicológicos que este sofre no decorrer de sua vida, afetando aspectos 

como a motivação, resistência à mudança, medo de correr riscos e o 

desenvolvimento da inteligência emocional. 
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Conforme Weisinger (1997, p: 14/15) Inteligência emocional é definida 

como capacidade de aproveitar as emoções em benefício próprio: 
A inte l igência emocional  é s implesmente o uso inte l igente das 
emoções, is to é,  fazer intencionalmente com que suas 
emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda 
para di tar  seu comportamento e seu raciocínio de maneira a 
aperfeiçoar seus resultados. 
[ . . . ] .  
•  A capacidade de perceber,  aval iar e expressar 

corretamente uma emoção. 
•  A capacidade de gerar  ou ter acesso a sent imentos 

quando eles puderem faci l i tar  sua compreensão de si  
mesmo ou de outrem. 

•  A capacidade de compreender as emoções e o 
conhecimento der ivado delas.  

•  A capacidade de controlar  as própr ias emoções para 
promover o crescimento emocional e intelectual .  

 

Alencar (1995, p: 107), usando o estudo feito por Van Gundy (1987), 

esclarece que as características de um clima favorável à criatividade 

nas organizações dependem do clima psicológico predominante dentro 

dessa organização e que vários são os fatores que têm influência no 

reconhecimento, mobil ização e uso do talento criativo nas 

organizações: 
Autonomia  – grau que possib i l i ta aos funcionár ios l iberdade 
para inovar.  [ . . . ] ,  mas que poderiam eventualmente redundar  
em algo de interesse da organização. 
Sistema de premiação dependente do desempenho – 
considera-se que há maior probabi l idade de surgirem novas 
idéias quando os funcionár ios percebem que o sis tema de 
premiação é justo e apropr iado e se baseia na competência e 
desempenho, ao invés de se fundamentar na sorte ou nas 
relações pessoais do funcionár io com os escalões super iores 
da empresa. 
Apoio à cr iat iv idade – percepção por parte dos funcionár ios 
de que a organização está aberta a novas idéias e apóia 
possíveis mudanças que poder iam ser benéficas para a 
inst i tu ição. 
Acei tação das di ferenças e interesse em ter  divers idade entre 
os membros – tem sido considerado que um maior  número de 
propostas inovadoras ocorre quando há espaço para a 
divergência de pontos de vista e propostas.  Por outro lado,  a 
cr iat iv idade será certamente repr imida em um ambiente que 
não to lera as di ferenças entre indivíduos. 
Envolv imento pessoal – as pesquisas na área de cr iat iv idade 
têm apontado para a mot ivação intr ínseca como um fato muito 
poderoso para a cr iat iv idade. Um indivíduo motivado, com 
al to grau de envolv imento,  apresentará certamente al to nível  
de dedicação ao trabalho. Por outro lado, tem sido notada a 
presença desta característ ica em empresas que dão apoio ao 
indivíduo, que reconhecem as suas habi l idades e esforços, 
levando-o a sent ir -se sat isfei to no seu trabalho e mot ivado a 
se empenhar e a dar o melhor de s i .  
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Apoio da direção -  um cl ima cr iat ivo só ocorrerá caso haja 
apoio dos escalões super iores da organização.  

 

2.2.6 Influência no potencial criativo no trabalho 
 

Ainda no campo específico da criatividade, os estímulos do meio e as 

condições sociais, consideradas como influências extrínsecas, são 

decisivas para determinar o processo de criação. Esses fatores residem 

no próprio ambiente de trabalho, que podem apresentar tanto um 

caráter facil i tador como pelo contrário constituem-se como agentes 

repressores à expressão da criatividade e ao seu aproveitamento nas 

organizações. 

 

No mesmo raciocínio Alencar (1995, p: 106) esclarece os fatores que 

inibem a criatividade dentro da organização, concordando com as 

considerações feitas por Duail ibi e Simonsen (1989) e outros, como 

Adams (1976), que relacionam os seguintes aspectos: 
-  At i tudes excessivamente autor i tár ias,  predominando na 

organização pouca ou nenhuma comunicação, sobretudo 
em nível  vert ical ,  e a presença de chefes autor i tár ios que 
só valor izam as própr ias idéias, reje i tando quaisquer 
propostas de seus subordinados; 

-  Baixa receptiv idade a novas idéias, que são sempre 
recebidas com temor e desconfiança, permeando um 
sentimento de ameaça diante daqueles que eventualmente 
apresentem uma idéia nova; 

-  Central ização do poder com muitos com autor idade para 
dizer  não, porém sem autor idade para dizer s im; 

-  Busca excessiva de cer teza, cul t ivando-se o medo de 
correr r iscos,  com pouca conf iança para l idar com o 
desconfor to que acompanha a mudança e o confronto com 
novas propostas;  

-  Rigidez da organização, com um organograma que não 
possibi l i ta qualquer mudança; 

-  Host i l idade para com a pessoa divergente, que di fere dos 
demais membros do grupo, seja na sua maneira de 
pensar,  seja nas suas ações, não se enquadrando no 
modelo uni forme daqueles que executam papéis simi lares;  

-  Fal ta de apoio para colocar as idéias em ação; 
-  Fal ta de cooperação e confiança entre colegas. 

 

Também Alencar (1995, p: 108), aborda que outros fatores 

característicos de um clima favorável na empresa à expressão da 

criatividade de seus funcionários são: 
-  Mot ivar  a produção de idéias; 
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-  Tolerar  o fracasso e encorajar  a experimentação e o 
correr  r iscos; 

-  Não impedir  e até faci l i tar  a real ização de um segundo 
trabalho;  

-  Cr iar  espaço para que os subordinados expressem suas 
opiniões; 

-  Fazer com que a pessoa s inta que se conf ia nela.  
-  [ . . . ] :  
-  Ins ist i r  na l iberdade no local  de trabalho para que se 

possam perseguir  idéias inovadoras; 
-  Estrutura organizacional e pol í t icas que sejam f lexíveis, 

com ênfase na confiança e na cooperação mútuas;  
-  Estrutura organizacional e c l ima de trabalho onde 

prevaleça o respeito à dignidade e ao valor  dos 
indivíduos, encorajando-se a in ic iat iva e desaf iando as 
capacidades do indivíduo; 

-  Estrutura organizacional  que mantém a autonomia,  a 
f lexib i l idade e a vi ta l idade, através da delegação de 
responsabi l idade e autor idade. 

 

Nesses termos, verif ica-se que uns dos fatores que influenciam a 

criatividade é a f igura do líder. Líder como consta no dicionário Aurélio, 

é sinônimo de guia, chefe ou condutor que representa um grupo, uma 

corrente de opinião. Em tempos de globalização as características que 

uma pessoa deve ter para se tornar líder de um grupo e a importância 

desses líderes diante da tendência de horizontalização das relações 

empresariais é tratado no artigo “a l iderança no mundo globalizado” 

escrito por Henrique Camargo. 

 

Camargo (2001, p: 34), aborda o estudo da consultora na área de RH e 

mestre em psicologia social Maria Inês José Stella, que considera que 

a sociedade ficaria perdida sem alguém para guiá-la. 
“Alguns têm de def inir  os papéis e outros,  executá- los” ,  d iz.  E 
quem acaba tomando o papel do l íder  nessa histór ia? “É 
aquele que tem a capacidade de enxergar a real idade e estar 
sempre um passo à frente dos outros”,  e la responde. 

 

E também de outra consultora da área de RH e professora de 

psicologia, Maria Cristina M. Mozer (2001, p: 34). 
“Para ser efet ivamente um chefe,  a pessoa precisa ter  
coragem para tomar as decisões necessárias para o bom 
andamento dos negócios e dos interesses que representa, 
como definir  em que invest i r  tempo, d inheiro e recursos para 
que a organização at in ja o sucesso”.  
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O artigo escrito por Camargo, tratando da globalização mundial, 

entende que não basta tomar decisões, elas devem vir rapidamente. 

Para isso tem que se conhecer muito bem o negócio que comanda. A 

leitura especif ica (2001, p: 34, 35) que: 
Além disso, o mercado de trabalho espera de quem 
desempenha o papel de l iderança o mesmo que de todos os 
outros prof issionais.  Ou seja,  no mundo global izado, como 
lembra Mar ia Inês, exige-se de todos e qualquer funcionár io 
de uma empresa ter  cr iat iv idade, f lexib i l idade, capacidade de 
improvisação. E também saber administrar  confl i tos e até ser 
v is ionár io e futur ista. 
[ . . . ]  Até agora, mais di f íc i l  que gerenciar  negócios,  cr iar  
produtos e produzir  lucros continua sendo administrar 
pessoas e suas re lações. “Hoje, o carro da Mercedez e o da 
BMW são muitos parecidos.  E a decisão de compra tornou-se 
comportamental” ,  def ine Renato. “As pessoas vão onde são 
bem atendidas.  Esse é o grande desaf io do l íder” ,  e le af i rma. 

 

O novo perfi l  do líder pressupõe alguém atento, tolerante e antenado 

para o que dizem e pensam os outros. Pierre Légendre julga que. “O 

comércio humano, antes de ser julgável pelos procedimentos contábeis 

e pela ciência dos mercados, é uma questão de palavras”. 

 

Verif ica-se que o desenvolvimento de uma empresa é condicionado 

pela capacidade de aprendizagem das pessoas que a compõem, 

dirigentes e funcionários, e as pessoas aprendem na medida em que 

são capazes de escutar. Assim, a qualidade desse desenvolvimento é 

proporcional à capacidade de escuta instalada na organização. Essa 

capacidade de escutar faz parte da personalidade da organização e, 

para sua formação, é determinante o papel de seus dirigentes. 

 

Sob outro prisma, Anita Roddíck no mesmo livro (2001, p: 107), tem 

idéias curiosas do trabalho de um líder como um provocador, relatando 

parte de suas experiências, como consultora empresarial: 
“Você precisa surpreendê-los” ,  d iz  Roddíck.  “Quando vis i to 
uma equipe, em qualquer parte do mundo, reúno-me com ela 
e pergunto: ‘O que vocês acham que há de errado conosco?’ 
A pr incípio,  é c laro,  as pessoas pensam: ‘Será que ela quer 
d izer isso mesmo? Estará tentando insinuar que a empresa 
faz as coisas erradas?” Você precisa el iminar nelas a noção 
de que é uma grande mulher de negócios,  de uma gigantesca 
e bem-sucedida companhia. Depois de rompidas as barreiras 
cr iadas de seu trabalho? Que mais aprecia nele? Como posso 
torná- lo mais exci tante? 
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O único papel que me restou nesta empresa é motivar  e 
provocar,  abr ir  novos caminhos, cr iar  novas maneiras de 
senti r  a vida.  E ninguém sente a v ida,  posso garant ir ,  
vendendo creme hidratante. 
[ . . . ] .  
É preciso permit i r  que as pessoas atuem e assumam r iscos. 
Um exemplo:  nas tardes de Sexta- fe ira todos os nossos 
laboratór ios de pesquisa e desenvolvimento f icam fechados, 
mas quem quiser entrar  e fazer exper iências tem essa 
l iberdade. Se descobr ir  um produto interessante, nós o 
desenvolveremos, comercia l izaremos e pagaremos royal t ies 
ao inventor.  “ Isso é est imulante“ .  

 

Verif ica-se que uma das preocupações das empresas nesse mundo 

globalizado é atender a satisfação do consumidor e para tanto tem 

entendido que o caminho é a valorização do recurso humano existente 

nessa organização. 

 

Segundo Jan Carlzon (2001, p: 108), da SAS, na sua visão empresarial, 

relata no l ivro Espírito Criativo (Goleman): 
[ . . . ] .  A empresa que quiser competi r  tem que ouvir  o mercado 
e detectar  as preferências dos cl ientes. A vantagem 
competi t iva reside nas respostas imaginat ivas dadas no ponto 
exato em que a companhia se encontra com o consumidor.  
“O contato com o consumidor é a hora da verdade”,  af i rma 
Jan Car lzon. 
[ . . . ]  “É na l inha de frente,  não no escr i tór io central ,  que temos 
acesso à informação necessár ia para ut i l izar  a intu ição e 
tomar as decisões corretas” .  O resul tado, segundo Car lzon, é 
que o mundo dos negócios precisa repensar inte iramente a 
sua organização, permit indo que mais pessoas atenham o 
poder de decisão outrora concentrado no topo da pirâmide. 
[ . . . ] .  
Colocamos o consumidor no al to de qualquer organograma 
que elaborarmos. Em seguida, colocaremos as pessoas que 
estão lá fora, l idando com ele,  enfrentando-o todos os dias. A 
essas pessoas daremos l iberdade, responsabi l idade e 
autor idade para tomar decisões no local ,  a bem da 
companhia. 
“Veremos, então, que os administradores – o escalão 
super ior- ,  antes instalado no topo do organograma, devem 
f icar  embaixo e atuar como tropas de apoio para os que se 
encontram na l inha de f rente,  encarando os consumidores.”  
Nos termos da nova v isão de Car lzon,  o objet ivo da 
administração é radicalmente di ferente:  servir  aos que l idam 
face a face com o consumidor,  fazendo tudo para que 
realmente representem a companhia. 

 

Equipes entrosadas, alimentadas pelas energias e habil idades de cada 

membro, podem ser mais dinâmicas e eficientes que qualquer um dos 

participantes. O psicólogo Robert Sternberg, de Yale, dá a isso o nome 
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de “QI grupal” – a soma total, ou mesmo o produto de todos os talentos 

de cada pessoa do grupo. O que falta a uma pode ser fornecido por 

outra; o bri lho de um membro é parti lhado por todos. Quando a equipe 

é harmoniosa, o QI grupal é altíssimo, recompensa do líder que 

consegue montar um grupo bem “afinado”: um líder que conhece os 

benefícios da parti lha, da confiança e do encorajamento. 

 

Goleman acrescenta no seu l ivro (2001, p: 106) com muita propriedade: 
A inovação exige dois grandes lances: a cr iação de uma nova 
idéia e sua implementação. Embora um inventor  sol i tár io 
possa aparecer com uma idéia revolucionária, está cada vez 
mais di f íc i l  colocá- la no mercado sem a convocação de uma 
equipe de apoio.  E as grandes inovações vêm sendo cada vez 
mais obra de esforços conjuntos.  A próxima geração de 
supercomputadores, drogas genet icamente produzidos e 
fontes renováveis de energia também surgirá,  sem dúvidas, 
do trabalho colet ivo.  
A importância da colaboração destaca-se mais naturalmente 
em culturas como a japonesa, em que a harmonia grupal é um 
valor  de base. Mas é uma l ição di f íc i l  de se aprender em 
sociedades como a dos Estados Unidos, em que o herói  
errante e sol i tár io há muito é idolatrado e em que os objet ivos 
do indivíduo costumam se antepostos aos do grupo. 
Entretanto, mesmo aqueles que trabalham sozinhos podem vir  
a perceber as vantagens do esforça colet ivo. 

 

A revista EXAME realizou em 2000 uma pesquisa apontando as 100 

melhores empresas para você trabalhar, inspirada num livro do 

consultor norte-americano Robert Levering, The 100 Best Companies to 

Work for in America. O método uti l izado foi perguntar aos funcionários; 

se o lugar que trabalham é especial ou não, buscando atender 

respostas tais como: Quais são as melhores empresas do Brasil para 

trabalhar? Aquelas que mais satisfazem os anseios e necessidade dos 

empregados? Quais são as companhias que conseguirão criar um 

ambiente de trabalho exemplar, em que as pessoas se sentem felizes e 

parte do t ime? 

 

Segundo reportagem apresentada na revista EXAME (2000, p: 08), a 

pesquisa teve como base os seguintes critérios, expostas no (anexo 

III). 
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A revista demonstra o resultado da pesquisa na pg. 13, tendo como 

conclusão, os três princípios que as melhores empresas têm em 

comum: 
•  A crença genuína de que as pessoas são imprescindíveis 

para o sucesso dos negócios.  Nas melhores companhias, 
essa crença é expl ic i tada para que todos entendam o 
valor das pessoas para a organização, e para que os 
diretores sejam responsáveis por tratar  todo mundo com 
respei to.  

•  Fóruns de comunicação at iva entre gerentes e 
empregados, para que todos possam fazer perguntas 
diretamente a seus super iores e inf lu ir  nas decisões que 
os afetam. 

•  Polí t icas dist intas de benefíc ios que ref letem a relação 
especial  entrem a empresa e seus funcionários. 

 

A mesma pesquisa indica que as empresas estão aproveitando mais as 

sugestões dos funcionários, como exemplo a empresa: VALEO 

TÉRMICO, que do total de 8.700 idéias em 1999, 98% foram 

aproveitadas. 

 

Segundo análise da revista, “as dez melhores empresas” para se 

trabalhar, entre múlt is e nacionais, exibem práticas de recursos 

humanos excepcionais. Mais do que isso: têm plena convicção 

estratégica de que quanto mais agradarem aos seus colaboradores, 

mais retorno terão em produtividade e, conseqüentemente, em lucro. 

Revista Exame (2000, p: 16/18). 
“As dez mais”  são empresas que estão muitos próximas de, 
na opinião de seus funcionários , at ingir  a perfeição em seu 
ambiente trabalho. A media geral  desse seleto grupo f icou 
com 87%, nove pontos a mais que a média das outras 90 
empresas selecionadas.  E só dois pontos abaixo das dez 
melhores empresas Americanas. Essa nota obt ida s igni f ica 
que 87% dos empregados dizem estar  muitos sat is fe i tos com 
a empresa, com o est i lo de gestão,  com a just iça re inante e 
com o respeito que a companhia demonstra ter pelas 
pessoas. 
[...]. 
Deixando de lado os problemas, que resistem à satisfação por excelência 
para que a empresa atinja os 100%, estas empresas são avaliadas como 
excelentes lugares para se trabalhar, por nove em cada dez funcionários. 
Estamos falando em agradar um contingente de mais de sessenta e duas 
mil pessoas, distribuídas em empresas das mais diversas áreas de 
atuação. 
[...]. 
Querem saber quais os segredos das “dez mais?”. 
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Elas cuidam, cuidam e cuidam do seu pessoal. Como retorno, têm 
funcionários que confiam, confiam e confiam em seus líderes. Eis aí a 
fórmula para criar um ambiente de trabalho verdadeiramente invejável. 

 

Na avaliação da psicóloga Ana Cristina Limongi, professora da Faculdade de 

Administração da USP, na revista EXAME (2000, p: 20) ela demonstra que: 
[...], As “dez mais” nem sempre pagam os melhores salários, nem oferecem 
o pacote mais recheado de benefícios. [...], elas oferecem o que qualquer 
um tem em mente quando imagina o lugar ideal para trabalhar: a chance 
de fazer a diferença numa empresa que faz toda a diferença. 

 

Na opinião de um dos mais celebrados especialistas em administração do mundo, 

Tom Peters, quando esteve no Brasil, em 1998, apresentando um seminário sobre 

os novos desafios que as corporações e profissionais terão de enfrentar para 

sobreviver, abordou temas como à necessidade de inovar constantemente dentro 

das empresas, as transformações dos conceitos tradicionais, produtos, serviços e a 

reinvenção da organização para competir em um ambiente de mudanças rápidas. 

Algumas de suas contundentes opiniões sobre os diversos assuntos tratados no 

seminário, anotados por Cátia de Guimarães, no artigo “No tom da Mudança” revista 

SeRHumano (1998, p: 30/32), estão apresentadas no (anexo IV), dentre tópicos 

como: 
INOVAÇÃO – “Se algo é louco, deve ser feito”. 
EDUCAÇÃO – “O sistema escolar é uma conspiração disfarçada para 
expulsar criatividade”. 
TALENTO – É burrice colocar o melhor jogador como técnico do time. “O 
treinador, geralmente, é um jogador de quinta categoria que estuda o 
assunto e se aperfeiçoa em desenvolver talentos”. 

 

As empresas, juntamente com os estudiosos e consultores, expressam suas idéias 

através de análises, levando em consideração a preocupação com o futuro 

empresarial, tendo como questão, como a globalização no século XXI. O sociólogo 

italiano Domenico de Masi, mestre internacional em Sociologia do Trabalho, atuando 

como professor titular na Universidade de Roma La Sapienza, que em sua 

passagem ao Brasil, participou do programa Roda Viva da TV Cultura, 

impressionando os telespectadores não só pela sua contundência de idéias como 

pela extrema clareza em expô-las. 

 

Alguns trechos da sua participação no programa, durante a entrevista, são relatados 

os seguintes aspectos, (1999, p: 18/20): 
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TECNOLOGIA – [...]. Portanto, agora, o trabalho físico com o intelectual 
executivo podem ser confiados às máquinas. Isso significa que resta ao ser 
humano o monopólio do trabalho criativo.” 
CRIATIVIDADE X BUROCRACIA – “A criatividade é fantasiada aliada à 
realização. Realização sem fantasia gera burocratas. [...]. O burocrata vê 
os limites, ao passo que o criativo vê as oportunidades e transforma até 
vínculos em oportunidades. Vamos em direção a um mundo em que não há 
mais burocrata.” 
FELICIDADE E EFICIÊNCIA – [...] observei que as empresas que têm 
mais êxito são as que seus funcionários são mais felizes, pois onde são 
mais felizes são mais criativos e, portanto, mais eficientes. Naturalmente, 
cria-se um círculo virtuoso que é o oposto das empresas onde impera a 
burocracia, nas quais todos estão tristes, a criatividade diminui e, portanto, 
a eficiência.” 
SELEÇÃO – “Quanto menos criatividade, menos criativos são atraídos. Se 
o selecionador já tiver certa idade, ele é uma pessoa frustrada, que queria 
fazer carreira e não conseguiu. E, portanto, odeia os criativos. [...]. Quando 
a empresa está lotada de pessoas que executam sem criatividade alguma, 
manda-as fazer cursos de criatividade. È como se gostasse de loiras, 
casasse com uma negra e a fizesse tingir o cabelo porque gosta dela loira.” 
CRIATIVIDADE E LIDERANÇA – “A criatividade não é um ponto de 
partida. É um ponto de chegada. Criativo é aquele que é capaz de dar o 
melhor com o que herdou da natureza, aliando-o ao aprendizado. 

 

A rotina de trabalho tem influência desestimuladora no potencial criativo do 

funcionário. Segundo o psicólogo e consultor Waldez Ludwig da MCG Qualidade, 

alguém que executa diariamente a mesma tarefa, por horas a fio, acaba se 

distanciando de sua essência humana. Acrescenta em entrevista para revista 

SeRHumano (1998, nº 133, p: 28); 
[...]. “Geralmente, quando chega em casa, tenta resgatar sua criatividade 
tocando um instrumento ou esculpindo um pedaço de madeira. A empresa, 
na qual essa pessoa passa o dia todo, está desperdiçando esse potencial 
criativo, a única coisa que pode realmente fazer diferença entre uma 
empresa e outra, já que a tecnologia e o conhecimento estão praticamente 
ao alcance de todos”. 

 

2.2.7 Relações / Criatividade Influenciando na Produtividade 
 

Uma abordagem diferente, para estimular a vida criativa no trabalho diz 

respeito ao ambiente físico, constata Goleman (2001, p: 119). “Um 

escritório fr io e convencional sugeri um modo convencional e fr io de ver 

as coisas. Da mesma forma, os ambientes exuberantes e variados 

induzem a idéias criativas”. 

 

Goleman (2001, p: 119), exemplif ica na opinião de Anita Roddick, 

empresária americana, que diz: 
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[ . . . ] ,  a própr ia estét ica de um escr i tór io pode representar um 
estímulo para a imaginação. 
[ . . . ]  
O mesmo pr incípio se apl ica às nossas lo jas.  Não quero me 
senti r  entediada al i .  Deus me l ivre!  Se eu f icar entediada, 
meus c l ientes também f icarão! Assim, procuro maneiras de 
surpreendê- los:  um mostruár io or ig inal,  o som de água 
corrente ou balconistas de uniforme completamente novo.  

 

Verif icam-se em alguns relatos e experiências, onde houve aumento de 

produtividade, que estas organizações buscaram soluções com idéias 

inovadoras dentro de um modelo de empresa criativa. Um dos relatos é 

apresentado no mesmo l ivro de Goleman (p: 102/103), pela empresa 

Amex Life Assurance, quando nomeada nova presidente, Sarah Nolan, 

que herdou uma companhia que respondia mal às necessidades dos 

consumidores. Esta verif icou que o problema residia na ineficiência da 

hierarquia, decidiu por uma série de mudanças drásticas: 
•  Os diretores planejaram um escr i tór io aberto, sem 

paredes, di ferente dos espaços r ig idamente div ididos que 
são tão comuns na indústr ia de seguros.  

•  Os níveis de hierarquia foram reduzidos de dez para três. 
•  Com um computador em cada mesa, todos podiam acessar 

e ut i l izar  informações necessár ias, inc lus ive as outrora 
reservadas à diretor ia.  

•  Idéias inovadoras passaram a ser bem-vinda. 
•  Apagaram-se as r íg idas dist inções de cargo e implantou-

se um ambiente em que as pessoas assumiam maiores 
responsabi l idades: todos estavam preparados para todas 
as tarefas. 

Resultado: a companhia conseguiu responder muito melhor 
que antes às demandas do mercado. O tempo gasto em 
anal isar  as propostas e resolver os problemas do consumidor 
d iminuiu vert ig inosamente. Os lucros da div isão aumentaram 
700%. “É assombroso”,  declara Nolan, “até onde as pessoas 
podem chegar quando part ic ipam dos resultados”.  

 

Também assim, a história de sucesso que fez da Companhia Cerveja Brahma a 

Número Um, como expressão seus comerciais, tem por trás um desses segredos de 

inovações, que muitos conhecem, mas, nem todos colocam em prática, ela revela 

que: “Nossa principal tecnologia é gente”, dentro desse prisma o que faz a diferença, 

no caso da Brahma, é que essa afirmação, não fica apenas no plano dos discursos. 

Ela é posta em prática por meio de uma política ousada de motivação do pessoal, de 

estímulo à iniciativa de cada um e de treinamento constante dos funcionários. Prova 

de que isso funciona são os resultados relatados pela companhia. 
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As circunstâncias particulares da história da Brahma ajudam a medir a eficiência de 

uma política de Recursos Humanos voltada à participação dos funcionários. A 

reportagem da revista SeRHumanos (1998, XXXII, nº 137, p: 18) relata as razões e 

quais as mudanças que tanto influenciaram no crescimento da organização, 

expostas no (anexo V). 

 

O diretor explica que a Brahma está o tempo todo procurando talentos com esse 

perfil empreendedor, e um dos instrumentos usados nessa tarefa é um banco de 

dados com as vagas abertas ao qual, todos têm livre acesso. Quem quiser pode se 

candidatar às oportunidades existentes e é estimulado a isso, é só ficar de olho nas 

oportunidades que surgem a todo o momento e de todos os lados e, se forem bem 

aproveitados, garantem um encarreiramento rápido e vitorioso, é o que se poderia 

chamar de uma empresa de portas abertas em todas as direções. 

 

Dentro de uma nova aprendizagem e convivendo com o intuito e tentativas de 

manter o lucro, as organizações, sem distanciar–se dos procedimentos inerentes 

das Relações Interpessoais, enfrentam e criam novos procedimentos e diversos 

modelos de administração e comportamentos, para transmitir a seus funcionários, na 

busca de bons resultados, descobrem que a empresa socialmente humanizada 

trona-se lucrativa. 

 

O presidente do grupo Romão S.A., conferencista, consultor empresarial & 

organizacional e escritor Cesar Romão, cede entrevista à revista SeRHumano (1998, 

setembro, p: 36/37), onde esclarece e apresenta seu ponto de vista sobre o assunto. 

Conteúdo da sua entrevista está no (anexo VI): 
[...]. 
O melhor negócio de qualquer organização ainda se chama gente, e ver 
gente se integrar na organização como matéria-prima principal também é 
lucro, além de ser um fator primordial na geração de resultados financeiros. 
 
E o que é tornar uma Empresa Socialmente Humanizada e Lucrativa? 
 
[...]. 
3 – [...]. Aprendi a dissolver líderes dentro de líderes, num trabalho em que 
a liderança somente conquista seu espaço se for seguida e não aplaudida. 
Descobri qualidades incríveis de alguns colaboradores que estavam 
atuando em áreas não conforme com essas qualidades e, ao serem 
transferidos, não somente experimentaram como também trouxeram para a 
organização transformações relevantes. Atitudes que semearam um 
ambiente de comunidade, em que cada um se preocupa com cada um, 
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gente trabalhando com gente, criando uma organização de gente, 
oferecendo um produto para gente. Num lugar onde o compromisso traz 
benefícios aos envolvidos sempre existe lucro. As pessoas envolvidas 
numa organização somente avaliam o valor desta organização se 
souberem o quanto esta se preocupa com elas. 
 
Uma empresa torna-se socialmente humanizada e lucrativa quando seu 
compromisso de existência transcende os números, [...]. 

 

Ainda assim, dentro da mesma vertente das Relações Interpessoais e produtividade, 

a busca incessante dos Recursos Humanos em pessoas com capacidades 

intrínsecas, que levem a organização a um melhor desenvolvimento e a um patamar 

de lucratividade mais elevado, a ASTD (American Society for Training and 

Development), que é considerada pelos profissionais de RH, como o maior e melhor 

evento de treinamento e desenvolvimento do mundo, traz para seus grandes 

eventos personalidades e estudiosos como Peter Ducker, Hugo Nisembaum, Curtis 

Plott e outros, que transmitem aos profissionais de RH, a sociedade e às 

organizações que traduzem seus esforços em lucratividade, do quanto a importância 

do investimento em seus colaboradores e da necessidade de acompanhar esse 

desenvolvimento. 

 

O consultor Hugo Nisembaum, que freqüenta a convenção desde 1992, entende 

que, o que levou ao crescimento incessante do número de participantes no evento 

todos esses anos, é a descoberta por partes das organizações que a “Aprendizagem 

passou a ser assunto estratégico. As empresas estão investindo mais em seus 

colaboradores e exigindo mais resultados. A contar pela participação na convenção 

da ASTD pode-se afirmar que o interesse na área é grande. A delegação brasileira 

foi a Segunda maior dentro 180 países”. 

 

A EXPO, maior feira de produtos e serviços pra T&D do mundo, dividiu-se no ano de 

1998, em São Francisco, USA, em três grandes pavilhões. Em todos eles, a 

interatividade com os participantes foi a tônica. Hugo Nisembaum percorreu os 

pavilhões e conta quais as tendências mais fortes apontadas pelas novidades da 

feira: 
- The Creativity Pavillion (Pavilhão da Criatividade), com apresentações 
ininterruptas mostrando como construir ambientes que promovam 
criatividade inovação. “A quantidade de informações vai continuar 
crescendo. Como não será possível armazenar toda a gama de 
informações, a criatividade as soluções em um mundo cada vez mais 
complexo”, explica Nisembaum. 
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- The Personal Development Pavillion (Pavilhão do Desenvolvimento 
Pessoal), onde o foco principal está as estratégias para lidar com stress e 
equilibrar carreira e vida pessoal. “Administrar para se divertir. O 
profissional tem de ser sério e responsável, mas deve incorporar aspectos 
de humor para lidar com um mundo cada vez mais volátil e fugaz. É preciso 
ser mais leve, rir de si mesmo, não assumir confrontos de forma tão 
aguerrida para fluir melhor”, diz. 
- The technology Pavillion (Pavilhão da tecnologia), onde o futuro permite 
testar os novos sistemas e aplicativos e experimentar novas tecnologias de 
aprendizagem conforme a necessidade de cada um. “A ênfase é de que o 
mundo está ao alcance das mãos, com as videoconferências, transmissões 
via satélite e conexão com todos. É a aldeia global concretizada”, Observa. 

 

As repórteres Cynthia Rosenburg e Cristiane Mano, na revista Exame (2003, p. 47), 

trazem uma leitura referente à satisfação de executivos em relação a seus 

empregos. Através de uma enquête realizada no Portal EXAME, na Internet, mais de 

90% dos 568 leitores que afirmaram ser funcionários de grandes empresas se 

queixaram do aumento de pressão. E 68% deles pensam em deixar o emprego. Ou 

seja, de cada três executivos dois pensam em pular fora. 

 

Segundo a pesquisa, e depoimentos de entrevistados selecionados pela revista, 

alguns dos motivos da insatisfação são traduzidos nas seguintes queixas: “Você se 

esfalfa de trabalhar, traz o mesmo tipo de resultado que fez o seu chefe subir ao 

posto em que ele está..., mas não tem promoção. Ou: você enxerga uma 

oportunidade de mercado para a sua empresa, mas a matriz lá de fora não lhe dá 

autonomia para implementar o projeto. Ou: você cumpre todas as metas, mas isso 

só lhe garante metas ainda mais duras – e o seu salário está cada vez mais atrelado 

a elas”. Situações como essas, cada vez mais corriqueiras no cotidiano corporativo, 

estão levando um grande número de executivos brasileiros a se perguntar: ainda 

vale a pena trabalhar numa grande empresa? 

 

Alguns depoimentos extraídos da reportagem ratificam o resultado da pesquisa 

proposta pela revista Exame, conforme se verifica na mesma página: 
“A ênfase na organização hoje é conseguir mais resultados com menos 
recursos, e mais rápido. Se hoje vendo x a um custo 100, amanhã tenho de 
vender 2x pelos mesmos 100. Minhas metas não são negociáveis. Quando 
tudo dá certo, o reconhecimento que recebo do chefe é só um. Sabia que 
você conseguiria; qual a próxima meta?...”. 

(Diretor de uma grande empresa de tecnologia) 
 
“Tenho sido obrigada a gastar mais de 40% do tempo com questões que 
não agregam valor. A empresa se perde na obsessão por cortar custos a 
qualquer preço ou no jogo político cada vez mais intenso no primeiro 
escalão. Se você fica trancado ali, começa a fazer parte da doença sem 
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perceber. Aos poucos, deixa de questionar e passa a fazer o básico, para 
evitar o desgaste. Hoje fico bem mais atenta a oportunidades fora da 
empresa...”. 

(Diretora de uma multinacional) 
 
“Quatro anos atrás, a matriz checava muito pouco o que fazíamos por aqui. 
Hoje há mais controle e menos autonomia. As demandas de reestruturação 
não param de surgir. Os ganhos são cada vez mais atrelado aos 
resultados, diante de metas mais duras e de um mercado recessivo. Alguns 
níveis executivos foram cortados. Na estrutura anterior, eu seria diretor. 
Tenho um bom salário, benefícios, e sou visto como um dos talentos da 
empresa. Ótimo. Mas me pergunto: ‘Quanto tempo agüento ficar?”. 

(Gerente de uma multinacional) 
 

As repórteres resolveram questionar presidentes de algumas das maiores empresas 

do país. Obtendo as seguintes respostas: 
A resposta típica foi: “É, acho que a vida nas organizações está ficando 
pior... menos na minha”. O presidente de uma grande montadora, depois 
de um longo silencio, disse apenas: “Hummm... sobre isso eu não quero 
falar. Podemos conversas sobre vender carros?” Podemos, claro. Mas 
vender carros já não está fácil hoje em dia – como vender, em geral -, e 
soluções criativas tem menor chance de sair da cabeça de gente 
pressionada e desestimulada. 
[...] 
O risco do troco não é apenas futuro. A insatisfação dos profissionais já 
está custando às empresas uma perda de intensidade no relacionamento e 
no comprometimento com seu empregador. É o que os americanos 
chamam de warm chair atrition, algo como “desgaste da cadeira quente”. 
Enquanto não pode sair, porque o mar não está para peixe, o empregado 
fica cumprindo tabela, como se diz na gíria do futebol. Mas a cabeça já não 
está lá. “O executivo persegue o resultado com um pouco menor de 
empenho, não se esforça para ser tão criativo quanto poderia, economizar 
aquela dose extra de energia tão fundamental para a organização”, diz 
Gouvêa. “As empresas estão ameaçadas de perder a contribuição 
intelectual das pessoas e de ter profissionais que entregam só o suficiente, 
não o extraordinário”. 

 

Entre as histórias de cinco executivos que decidiram largar as empresas, selecionou-

se a de Márcio Xavier, de 37 anos, executivo de uma empresa de perfumes, que 

resolveu largar a organização por se sentir sem “espaço para idéias”, conforme a 

mesma reportagem (Exame, p: 53); 
[...] recorda que participou, há alguns anos, de um projeto pioneiro numa 
grande fabricante de fragrâncias européia. A idéia era enviar 
pesquisadores à Amazônia para trazer novas essências. 
Mas o projeto não saiu do papel. “As empresas estão cada vez mais 
condicionadas à competição por custos. As decisões são, sobretudo 
financeiras”, diz Xavier. “A ordem subliminar é arriscar o mínimo para 
garantir a própria sobrevivência. Em geral, não tem havido muito espaço 
para desenvolver rapidamente novas idéias”. Em março do ano passado, 
ele deixou a diretoria para a América Latina da fabricante de fragrâncias 
para fundar, com três amigos, a Anantha, produtora de cosméticos e 
perfumes, baseada em São Paulo. Em apenas um ano, a Anantha já 
lançou uma linha de três perfumes com a marca dos cantores Zezé de 
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Camargo e Luciano e prepara-se para lançar uma linha de cosméticos com 
a marca do esportista Amyr Klink. 

 

2.3 Programas de Desenvolvimento de Órgãos Públicos 
 

As organizações públicas têm demonstrado preocupação com seus colaboradores, 

consumidores, clientes (contribuintes), visando sua satisfação, através de programas 

de ações que visam melhoria no atendimento e prestação de seus serviços, como 

resultado de exigência da sociedade, até então, não bem atendida. 

 

Surgem na atual conjuntura novos programas, implementados por essas 

organizações junto a seus colaboradores, na intenção de criar um ambiente melhor 

de trabalho, direcionar novo perfil para seus líderes, alterar a estrutura da 

organização, que como resultado final, visam o aumento de produtividade de seus 

serviços e melhorar a imagem da organização. 

 

2.3.1 Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - Programas 
  

A Secretaria da Fazenda é um órgão público que tem como objetivo a administração 

tributária, captação de recursos e controle das finanças públicas e tendo como 

missão prover e administrar os recursos públicos para viabilizar financeiramente o 

desenvolvimento do Estado da Bahia e como visão atingir a excelência na 

administração, sendo reconhecida como uma organização inovadora e eficiente, que 

valoriza o seu quadro profissional e que se orienta por transparência, ética e 

responsabilidade, começa a criar ações estratégicas para ajudar no seu 

desenvolvimento. 

 

2.3.1.1 PROMOSEFAZ 
 
Dentro dos Programas de desenvolvimento, a Secretaria da Fazenda cria o 

PROMOSEFAZ, programa este, voltado à modernização da organização; através de 

aquisições de novos equipamentos, mobiliários, veículos; informatização dos setores 

e dos serviços prestados ao público, cursos de formação profissional, 

desenvolvimento do programa de qualidade total, modificação da estrutura 
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organizacional, adaptando-se as mudanças trazidas pela Revolução Tecnológica da 

Informação. 

 

O PROMOSEFAZ cria ferramentas de gestão de pessoas, dentre elas está o 

GDFISCO (Gestão de Desempenho do Grupo Fisco), implantado em outubro de 

2002, criado para acompanhar o processo participativo e permanente de 

planejamento e acompanhamento do desempenho do servidor do Grupo Fisco, tem 

como objetivos contribuir para a diferenciação e o reconhecimento do desempenho 

individual; Conscientizar o servidor quanto aos objetivos organizacionais e seu papel 

para o alcance desses objetivos; Auxiliara o desenvolvimento do servidor; Subsidiar 

a promoção do servidor; Proporcionar a troca de percepção entre líderes e 

colaboradores; Estimular o fortalecimento do trabalho em equipe; maximizar os 

resultados para a Organização. 

 

O GDFISCO tem utilizado como critérios de avaliação, o desempenho funcional, 

observados pelos chefes imediatos e também pela auto-avaliação. A avaliação 

baseia-se em aceitação e assinatura do termo de compromisso entre a 

administração e seus colaboradores.  Estão cinco tópicos a serem avaliados, com os 

seguintes Indicadores de Competências. 

 

A nível do Grupo Gerencial: 

Comprometimento: 
[...]; 

Planejamento e organização: 
[...]; 

Liderança e Comunicação: 

Garante as condições para manutenção do comprometimento com a missão e 
objetivos estratégicos da Organização, incentivando o feedback e reforçando valores 
organizacionais; 
Ajuda as pessoas de sua equipe na construção do consenso e na manutenção da 
coesão do grupo, reforçando o comprometimento com os objetivos definidos; 
Preocupa-se com a clareza no processo de comunicação, buscando sempre o 
entendimento comum entre os envolvidos e expondo de forma clara os objetivos dos 
trabalhos a serem realizados; 
Estimula a criação de uma cultura voltada à aprendizagem e ao desenvolvimento 
das pessoas, identificando e incentivando a realização de cursos e treinamentos 
para os profissionais da sua equipe; 
Avalia e corrige permanentemente o desempenho da sua equipe, orientando as 
pessoas de acordo com a política e os procedimentos da organização; 
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Transmite tranqüilidade à sua equipe no que diz respeito às mudanças existentes na 
Organização; 
Analisa o moral da equipe e adota medidas para mantê-lo num nível que facilite o 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 

Capacidade empreendedora: 

Aprimorar de forma criativa as atividades que coordena, prevendo as prováveis 
conseqüências de suas ações; 
Incentiva a inovação e a aplicação da criatividade em sua aérea de atuação; 
Antecipa-se às tendências do cenário externo e propõe novas ações; 
Atenta para as mudanças na Organização, adequando rapidamente sua unidade à 
nova situação. 
Define a melhor solução para questões técnicas em sua unidade, avaliando o 
impacto potencial de sua implementação; 
Identifica potenciais problemas e eventuais riscos referentes à sua área, criando 
alternativas de ação. 
 

Relacionamento Interpessoal: 

Interage com as pessoas da sua unidade e de outras áreas, sem criar atritos; 
Relaciona-se com as pessoas com cordialidade, respeito e cortesia, de forma a 
favorecer o relacionamento interpessoal; 
Estimula o trabalho cooperativo, propondo a formação de equipes para o 
desenvolvimento de projetos ou atividades; 
É capaz de Assumir responsabilidades compartilhadas com outras áreas da 
organização; 
Demonstra atitude aberta e flexível na discussão de deferentes pontos de vista, 
sendo capaz de aceitar criticas e sugestões. 
 

A nível do Grupo Técnico está: 

Comprometimento: 

Assume suas responsabilidades, de forma a garantir a realização do trabalho 
planejado; 
Demonstra espírito de colaboração, auxiliando os colegas sempre que necessário; 
Troca experiências e informações relativas às suas atividades, em sua área de 
atuação, visando à melhoria do seu desempenho e do grupo como um todo; 
Participa das reuniões periódicas realizadas pela sua unidade; 
Utilizar os recursos técnicos e materiais disponíveis com economia e zelo. 
 

Conhecimento do trabalho e autodesenvolvimento: 

Tem conhecimento do trabalho que realiza e do seu impacto sobre as demais 
atividades e a imagem da Organização; 
Percebe com clareza a relação entre suas atividades cotidianas e os objetivos e 
metas da área; 
Mantém-se atualizado, por iniciativa própria ou aproveitando oportunidades 
oferecidas pela organização, buscando ampliar os conhecimentos em sua área de 
atuação; 



   47

Contribui positivamente nas discussões sobre temas técnicos e polêmicos, nos 
grupos de trabalho e em outros encontros relacionados com sua atividade. 
 

Qualidade e produtividade: 

Organiza as tarefas a realizar de modo a facilitar sua execução, levando em conta 
sua complexidade e prioridades; 
Desenvolve o trabalho com qualidade, evitando cometer erros; 
Realiza os trabalhos planejados, alcançando os resultados estabelecidos por sua 
unidade, apresentando justificativa plausível para os não concluídos; 
Atende os prazos estabelecidos para o cumprimento das tarefas, inclusive para 
entrega de relatórios; 
Assume uma atitude aberta face as mudanças e novos desenvolvimentos de rotinas 
e procedimentos de trabalho; 
Dimensiona adequadamente os recursos necessários ao cumprimento de suas 
responsabilidades. 
 

Criatividade e Iniciativa (capacidade de buscar e implementar formas mais 

aprimoradas e eficientes de realizar as atividades): 

Apresenta idéias inovadoras que podem ser transformadas em planos adequados e 
realistas; 
Encontra soluções alternativas para resolver situações onde procedimentos de rotina 
não são os mais indicados; 
Propõe melhorias nos processos ou atividades em que atua; 
Identifica potenciais problemas e eventuais riscos referentes à sua área/processo, 
dando ciência ao seu superior e sugerindo alternativas de ação; 
Coleta informações do ambiente (Interno e Externo) e identificar tendências e 
oportunidades para novas ações; 
É capaz de trabalhar de forma independente, a partir de uma visão clara sobre os 
resultados esperados. 
Demonstra disposição para assumir novos compromissos e responsabilidades. 
 

Ter relacionamento interpessoal (capacidade de estabelecer contatos positivos com 

profissionais internos e externos à empresa), com os seguintes Indicadores de 

Competência: 

Interage com pessoas de opiniões e idéias divergentes, sem criar atritos; 
Relaciona-se com as pessoas com cordialidade, respeito e cortesia, de forma a 
favorecer o relacionamento interpessoal; 
Demonstra disposição para participar de equipes para o desenvolvimento de 
projetos ou atividades; 
É capaz de assumir responsabilidades compartilhadas com outras áreas da 
organização; 
Demonstra atitude aberta e flexível na discussão de diferentes pontos de vista, 
sendo capaz de aceitar críticas e sugestões. 
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Fonte: Dados extraídos da ficha de avaliação do programa de desempenho do 

GDFISCO. 

 

2.3.1.2 PROCAD 
 

Nessa visão o Estado da Bahia através da Secretaria da Fazenda, institui a Lei nº 

8.210 de março de 2002, criando o PROCAD (Programa Permanente de 

Capacitação e Desenvolvimento dos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco). 

Regulamentada pelo Decreto nº 8.199 de Março de 2002 e instruído pela Portaria nº 

004 de janeiro de 2003, abrangendo subprogramas de: 

• Aperfeiçoamento Técnico tem por objetivo, promover a educação continuada 

dos servidores, assegurando a aquisição ou reciclagem de conhecimentos e 

habilidades; 

• Desenvolvimento Pessoal e Organizacional tem por objetivo, ambientar novos 

servidores, integrar e motivar equipes de trabalho, estimular o 

autodesenvolvimento do servidor, melhorar o relacionamento interpessoal e o 

clima organizacional, implementar metodologias e ferramentas inerentes ao 

programa de qualidade, dar suporte ao programa de modernização; 

• Desenvolvimento Gerencial tem por objetivo, aprimorar competências 

técnicas e de liderança, com conteúdo voltado para ocupantes de cargos de 

direção e assessoramento superior e outros servidores com potencial para 

desempenhar funções gerenciais; 

• Pós-Graduação, que tem por objetivo, ampliar conhecimentos dos servidores 

que já tenham cumprido o estágio probatório, por meio de cursos de longa 

duração, em áreas de interesse da Secretaria da Fazenda. 

 

São consideradas áreas de interesse da organização: 

• Auditoria; Contabilidade; Direito; Administração; Economia; Finanças 

Públicas; Tecnologia da Informação. 
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2.3.1.3 Programa SATISFAZ 
 

A Secretaria da Fazenda lança em maio de 2001 o “Programa Satisfaz” tendo como 

objetivo tornar a Sefaz uma organização em que todos sintam orgulho e prazer em 

trabalhar. Gabinete do Secretário, Sefaz/BA. 
Programa voltado para o constante aperfeiçoamento da melhoria das 
condições de trabalho dos servidores fazendários, para o incentivo de 
práticas de valorização e desenvolvimento de pessoas com reflexo positivo 
no atendimento ao cidadão e no alcance das metas organizacionais. 
 
Baseado no pressuposto de que as pessoais são o fator mais importante 
na eficiência das atividades do setor público, e que o Clima Organizacional 
é uma medida da percepção que os empregados têm sobre o grau de 
satisfação em relação a determinadas características do ambiente de 
trabalho, o desafio do Programa Satisfaz é atual junto aos fatores capazes 
de afetar essas percepções, aproximando-se dos funcionários e 
estimulando práticas capazes de elevar a satisfação dentro da 
organização. 
 
Com o objetivo de fazer da Sefaz um ótimo lugar para trabalhar, o 
Programa Satisfaz conta com o envolvimento e comprometimento de todos 
os líderes no desenvolvimento de projetos e na implementação de ações 
identificadas a partir das necessidades e interesses demonstrados pelos 
servidores, apoiado na filosofia de que, mais do que chefes, os líderes 
atuam como gestores de RH. A sua experiência aliada ao apoio 
organizacional e recursos metodológicos apropriados deverá produzir 
resultados mais consistentes e duradouros. O efeito é multiplicador, afeta 
as demais pessoas que estarão dispostas a produzir soluções e melhoras, 
oferecendo seus melhores esforços. 
 
1. Missão: 
 
Qualidade na efetiva gestão organizacional, apoiando todas as ações 
voltadas para a satisfação dos servidores fazendários, estimulando o 
crescimento pessoal e profissional em um processo de aprendizado 
contínuo e compartilhado, favorecendo o bem estar de todos. 
 
2. Valores: 
 
Confiança – Um relacionamento de confiança entre a Administração e os 
seus colaboradores é o alicerce de um ótimo lugar para se trabalhar; ter 
confiança é se sentir à vontade para discutir, opinar e agir com liberdade 
em defesa dos interesses da organização; 
 
Cooperação – A cooperação é o espírito de colaboração para o alcance 
dos resultados; surge quando os funcionários se sentem parte de uma 
grande engrenagem e responsáveis pelo resultado da Organização; 
 
Reconhecimento – Os esforços coletivos e individuais devem ser 
identificados e premiados com regras justas e transparentes. As pessoas 
acreditam que a Organização reconhece o esforço e o empenho de cada 
um. 

 
Instituído para a satisfação do público interno, a coordenação do Satisfaz iniciou o 

Programa realizando visitas em cada unidade para ouvir quais eram as demandas 



   50

dos servidores quanto às condições de trabalho e o que seria necessário para 

transformar a Sefaz num ótimo lugar para se trabalhar. 

 

Após as visitas, as ações foram, agrupadas em quatro áreas de atuação: Condições 

de Trabalho; Infra-estrutura, Equipamentos e Sistemas, Carreira e Remuneração, 

Programação fiscal e Assistência social, Comunicação Interna. Além disso, as 

prioridades foram definidas, juntamente com os responsáveis das áreas envolvidas 

em função da abrangência, do custo envolvido e do tempo de duração para 

implantação das ações. 

 

Realizou-se, até ao presente momento, duas pesquisas de clima organizacional, 

sendo a primeira em setembro de 2002, quando foram sorteados 591 funcionários 

dentro de suas unidades na Sefaz BA. A segunda pesquisa realizou-se em setembro 

de 2003, participando 1.475 funcionários que se interessaram em responder a 

pesquisa. 

 

As perguntas foram elaboradas dentro do seguinte contexto e coordenadas pela 

Escola de Administração da UFBA: 

• Condições de trabalho; 

• Auto-estima e crescimento individual; 

1. No trabalho tenho oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias? 

2. Costumo receber reconhecimento ou elogio por um bom trabalho? 

3. Meu chefe imediato parece se preocupar comigo como pessoa? 

• Comunicação 

• Plano de carreira 

• Programa SATISFAZ 

• Metas Estratégicas para SEFAZ 

• Comentários e sugestões 

 

Salienta-se que o atual Programa SATISFAZ, encontra-se em fase de implantação, 

sendo relevante nesse processo à análise do resultado da pesquisa apresentado 

pela Escola de ADM da UFBA, inclusive a comparação dos dois parâmetros de 
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setembro de 2002 e 2003. Análise está, que ainda encontra-se em estudo pelos 

gestores do Programa SATISFAZ. 

 

2.3.1.4 PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário 
 

Diante das Leis, Decretos e Programas de desenvolvimento, criados pela Secretaria 

da Fazenda, na busca da descoberta e melhoria da capacidade criativa, 

motivacional e capacidade de desempenho de seus funcionários, está a Lei de nº 

9.069 e o Decreto nº 9.093, publicados nos DOEs de 05 e 07 de maio de 2004, 

respectivamente, introduzindo modificações nos objetivos, critérios e limites para o 

pagamento do PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário. Este prêmio foi criado 

pela Lei 7.800, em fevereiro de 2001, visando à premiação, que poderá ser 

concedida uma vez por trimestre a servidores ativos, no âmbito da Secretaria da 

Fazenda, por superação de metas de arrecadação tributária. A alteração a redação 

anterior de dispositivos da Lei supra citada, traz novas propostas e benefícios, tais 

como, valor de 1,3 do salário, para o fazendário autor da melhor proposta 

apresentada no trimestre com o objetivo de combater a sonegação ou melhorar a 

qualidade do gasto público, independentemente de seu local de trabalho. 

 

2.3.2 FLEM – Fundação Luiz Eduardo Magalhães 
 

Numa esfera maior, para atender todo o Estado da Bahia, a FLEM – Fundação Luiz 

Eduardo Magalhães, lança no seu quarto ano consecutivo a premiação de idéias 

inovadoras para Administração Pública Estadual, que é aberto à participação de 

qualquer servidor da Administração Pública Estadual, direta ou indireta dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, tendo como principais objetivos a serem 

atingidos: 

• Incentivar a produção de idéias inovadoras, visando a melhoria da gestão 

e dos serviços públicos; 

• Reconhecer e premiar idéias inovadoras; 

• Criar um banco de idéias inovadoras com possibilidade de implementação. 

 

Uma das exigências do Programa, consultado na Internet, é que os trabalhos devem 

conter propostas inovadoras que contribuam para a melhoria da atuação da 
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Administração Pública e cuja aplicação importe em baixo investimento de recursos 

financeiros, mediante a racionalização do uso de recursos humanos, materiais, 

equipamentos e instalações já disponíveis. Os servidores poderão concorrer com 

trabalhos desenvolvidos individualmente ou em grupo. 

 

2.3.3 Órgão Público – Delegacia da Receita Federal de 
Salvador/Bahia. 
 

A Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA, em 1994, implantou o programa de 

Gestão da Qualidade Total “GQT” pela assessora do Delegado, na época, 

Bernadete Lima do Amor Divino. Entusiasmada com um curso de Gestão de 

Qualidade que acabara de fazer na UFBA, Bernadete incorporou valores, tais como: 

Mudar as Relações Interpessoais dentro do ambiente de trabalho, criando uma 

atmosfera de confiança, que favoreça a possibilidade de abertura de diálogo dentro 

da organização, seria o primeiro passo a ser tomado. “A instituição não muda se as 

pessoas não mudarem”. Ao mesmo tempo, era preciso mostrar para a instituição 

que essa nova filosofia de trabalho traria benefícios, não só para os colaboradores, 

mas, também favoreceria o alcance dos objetivos traçados pela instituição. 

 

Observando que o setor de Declaração de Imposto de Renda de Exercícios 

Anteriores com Atraso, em 1994, era digitado manualmente, que a relação 

pessoa/tempo era longo, que o trabalho era muito burocrático gerando retrabalho, 

decide iniciar sua experiência nessa área, buscando pessoas de dentro do setor e 

com auxílio de um funcionário que tinha conhecimentos de informática cria o sistema 

SISDEXA, reduzindo significativamente a quantidade de funcionários envolvidos e 

13 para 5, o tempo gasto pelo contribuinte, o tempo gasto para a entrega da 

declaração, processamento e emissão da ordem bancária de 360 dias para 01 dia, e 

a quantidade de setores envolvidos de 06 para 02. 

 

A proposta de Bernadete era mostrar que todos os funcionários poderiam se 

envolver mais em seus setores, que através da mudança nas Relações 

Interpessoais no Trabalho, motivando os funcionários na busca de soluções 

inovadoras para problemas por eles vivenciados, dentro de seus setores. Tirar as 

pessoas de um status de passividade, despertando seu potencial individual para 
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uma situação em que todas se envolveriam num processo criativo. Que as soluções 

seriam buscadas de dentro para fora. 

 

Bernadete com seu trabalho ganha aprovação da administração local para implantar 

o Programa de gestão da Qualidade Total na DEREF de Salvador: 

 

1ª FASE (1994/1995): 

• Sensibilização de todo o corpo funcional da DRF/SDR para implantação da 

GQT através de: 

Treinamentos 

Seminários 

Palestras 

Reuniões Dirigidas 

Visitas a empresas em transformação. 

 

2ª FASE (1994/1995): 

• Apresentação de proposta de trabalho e cronograma de execução; 

• Ações estratégicas para a implantação do programa, com discussão orientada 

para definição de: 

MISSÃO: Promover o ingresso de Receitas Tributárias, possibilitando 

ao Estado cumprir sua função social. 

VISÃO DE FUTURO: Ser um modelo de Órgão Público no qual os 

funcionários estejam comprometidos com a melhoria contínua, sendo 

eficaz na realização do crédito tributário e ágil no atendimento e na 

orientação ao contribuinte. 

VALORES: Ética, honestidade, moralidade, impessoalidade, 

imparcialidade, profissionalismo e senso de justiça. 

 

Dentro dos caminhos a serem percorridos na implantação da GQT estavam: 

1. Preparar a implantação da GQT 

2. Gerenciar o crescimento do Ser Humano 

3. Gerenciar a rotina 

4. Gerenciar pelas Diretrizes 

5. Implantar sistema de garantia da Qualidade 
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6. Melhorar a comunicação 

7. Controlar os custos da Qualidade 

8. Receber a visita dos assessores 

9. Acompanhar a implantação da GQT 

10. Atualizar o plano de implantação da GQT 

 

Observamos que apenas os tópicos de 1 a 4 e parte do 6 puderam ser percorridos. 

 

O tópico Gerenciar o Crescimento do Ser Humano, subdividia-se em: 

       2.1 Implantar o Programa 5 S 

       2.2 Implantar o Programa de Sugestões 

       2.3 Valorizar o Ser Humano 

2.3.1 Acompanhar o Moral das Equipes 

2.3.2 Fazer reuniões relâmpago 

2.3.3 Atender necessidades básicas das pessoas 

       2.4 Educar e Treinar 

           2.4.1 Capacitar tecnicamente as pessoas 

           2.4.2 Estimular o auto-treinamento 

           2.4.3 Treinar para a qualidade 

           2.4.4 Educar as pessoas 

        2.5 Saúde Preventiva (não chegou a ser totalmente implantado). 

 

Em julho de 1995, o programa comemorou um ano do início de sua implantação, 

com uma semana de comemorações, Bernadete relembra com muita saudade. “Foi 

uma semana inesquecível!..., tínhamos um grupo de teatro formado pelos próprios 

funcionários, costumávamos apresentar algumas peças, normalmente cômicas, 

onde passávamos mensagens da instituição, o auditório estava sempre cheio... A 

proposta de comemoração dessa semana era trazer o funcionário e sua família para 

o ambiente de trabalho, garantindo o funcionamento da Delegacia. Tínhamos o 

comprometimento de não negar idéias, e acabamos recebendo e executando 

diversas sugestões, tais como: Feira de livros usados; palestras diárias de diversos 

assuntos; peças de teatro; campeonato de Videogame para os filhos adolescentes; 

desfile de modas para as filhas de funcionários; sala de pinturas para as crianças; 

origami; pintura em tecido. No último dia encerramos com a Banda Olodum Mirim”. 
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Esses eventos eram em parte patrocinados com os recursos arrecadados pelo papel 

vendido, só na implantação do Programa “5 S” na DEREF/SALVADOR, foram cinco 

caminhões de papel destinados à reciclagem. 

 

Em 1996, Bernadete é chamada para Chefiar a CAC (Central de Atendimento) com 

a missão de remodelar essa Central. Em 1997 assume o cargo de Representante de 

Capacitação da Superintendência da 5ª região, onde está até hoje. Nesse período o 

Programa GQT é interrompido, por não atender os interesses da nova gestão. 

Durante o período de (1994/1995) o programa apresenta esses resultados. 

 

Principais produtos e Benefícios Alcançados (1994/1995): 

1. Implantação da Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC, com normas 

de serviços e rotinas elaborados pelo próprio grupo. 

2. Desenvolvimento e Implantação do SISDEXA – Sistema de Processamento 

de DIRPF de Exercícios Anteriores. 

3. Implantação de sugestões premiadas no “Programa de Sugestões”. 

4. Criação do Jornal “Comunicação Aberta”. 

5. Implantação do Programa de “Reciclagem de Papel”. 

6. Implantação do Setor de Recursos Humanos/ Assistente de Capacitação e 

Desenvolvimento – AC&D. 

7. Implantação do Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDGI. 

8. Formação de grupo de trabalho intersistêmico para o acompanhamento dos 

maiores contribuintes. 

9. Clima organizacional de maior cooperação. 

10. Implantação do programa de Saúde Preventiva. 

11. Estruturação do Coral ASSEFAZ. 

12. Criação de grupo de teatro – Grupo TAMF. 

13. Conhecimento de “Instrumentos de Gestão”, necessários à atuação da 

DRF/SDR e á aferição da qualidade e produtividade dos processos 

identificados. 

 

Principais Dificuldades Encontradas: 

• Resistência á mudança 
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• Pouco envolvimento dos gerentes 

• Ansiedade dos dirigentes por resultado 

• Falta de apoio (Consultoria Externa) 

• Falta de recursos financeiros 

 

Alguns avanços conquistados foram mantidos dentre outros, destaca-se: 

Implantação da Assessoria Capacitação e Desenvolvimento AC&D na DEREF/SD, 

até então, só a ESAF(Escola de Administração Fazendária) era responsável pelos 

treinamentos , que  não atendia mais satisfatoriamente as necessidades locais. Em 

1995, foi criado o PDGI – Programa de Desenvolvimento Gerencial Integral, a 

finalidade do programa era Capacitar as Gerências internas Efetivas e Potenciais. 

Acima de tudo, formar Gestores de Pessoas. O curso era sistemático, com duração 

de 01 ano, ministrado em 08 módulos intersistêmicos, com temas como: Ética, 

Criatividade, Liderança, Desenvolvimento de Equipe e outros. 

 

A proposta do programa impactou a Superintendência da 5ª região e se espalhou a 

nível nacional. Lembra Rita de Cássia Mendes responsável pela Assessoria na 

DEREF/SDR: “Quando ficaram sabendo do PDGI criado nesta unidade, todos 

queriam que suas unidades também participassem do programa... Gradativamente 

com a implantação do PDGI, percebia-se um bem-estar geral, o sentimento de 

valorização de seus colaboradores era visível. As Relações interpessoais entre 

gestores/funcionários havia melhorado, aumentou a participação e a discussão 

crítica entre todos, a credibilidade no programa e na instituição crescia,...”. 

 

Com a descontinuidade da Implantação do programa GQT, o PDGI também sofreu 

reflexos. Num primeiro momento, o programa passa a nível nacional, com 

modificação da proposta inicial, os módulos passaram a serem objetivos, não mais 

sistêmicos. Em 1998 o PDGI foi suspenso, porém ações isoladas de 

Desenvolvimento Gerencial, todas com preocupação de profissionalização, são 

mantidas até hoje. Esses treinamentos e outros são realizados pela Assessoria, e 

muitas vezes em parceria com a ESAF. 

 

Bernadete, quando questionada informalmente com as questões do Problema e 

Hipótese desta Monografia, responde como profissional da área de Recursos 
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Humanos, levando em consideração sua experiência de mais de 10 anos e com 

vivência no setor público, da seguinte forma: 

 

“Com certeza! Acredito que deva ser objeto de atenção das Organizações Públicas a 

busca de Recursos Humanos mais criativos e com capacidade decisória, acredito 

que todos os funcionários possam ser estimulados, sensibilizarem-se, perceberem 

que podem fazer a diferença dentro da empresa, terem iniciativa na solução dos 

problemas. Mas, para que essas mudanças ocorram, é preciso que as Relações 

Interpessoais mudem, é preciso Autonomia de Ação. Na minha experiência, pude 

perceber várias ações que, senão diretamente, mas indiretamente, contribuíram para 

o aumento da produtividade. No período da implantação do programa do GQT, foi o 

período que eu mais trabalhei para a empresa, e não só eu, percebia que as 

pessoas chegavam alegres no trabalho e não tinham pressa de retornar para suas 

casas. Proporcionalmente, a arrecadação na época era superior a de hoje, bem 

como, a quantidade de processos pendentes por funcionário era bem menor, foi um 

período de grande manualização de procedimentos, com certeza foi um momento 

muito produtivo, entendo que crescemos cinco anos em dois anos” . 
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III METODOLOGIA 
 

A escolha do tema surge da análise e da necessidade, dentro do setor 

público, de estímulo à criatividade de seus membros. Investigando de 

que forma as alterações nas relações interpessoais proporcionariam 

satisfação pessoal no trabalho visando o retorno e aplicabil idade aos 

fins específicos propostos de uma organização. 

 

A pesquisa será feita inicialmente com uma coleta de dados através de 

pesquisa bibliográfica, em l ivros, revistas, documentos e Internet, no 

segundo momento, selecionar os dados que serão registrados em 

fichas bibliográficas para serem uti l izados no desenvolvimento da 

pesquisa, servindo como base norteadora nas análises, interpretações 

e entendimentos para aceitação ou rejeição das hipóteses.  
 
3.1 Objeto 
 

Esse trabalho científ ico tem como objeto as Relações Interpessoais e 

suas Influências na Criatividade no contexto do trabalho. 

 

Para se identif icar as possíveis Relações Interpessoais é necessário se 

entender como essas relações se manifestam em grupo, pessoas 

convivem e trabalham com pessoas e como seres humanos reagem e 

interagem, comunicam-se, expressam idéias, simpatizam, sentem 

prazer, entram em confli to, demonstram solidariedade, competem, 

colaboram, desenvolvem e trocam afeto. Essas interferências ou 

reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais ou inintencionais, 

constituem o processo de interação humana. 

 

 3.2. Tipo de pesquisa 
 

Quanto ao objetivo, esse trabalho monográfico consubstancia-se numa pesquisa 

exploratória desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico. Segundo Gil 

(2002, p: 41), que descreve com muita propriedade: 
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A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descobertas de intuições. Seu planejamento 
é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos 
mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, 
essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. 

 

Quanto ao delineamento trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Tendo 

como fontes: l ivros, revistas, Internet e Órgãos Públicos. Esta pesquisa 

visa explicitar o problema, aprofundando as idéias sobre este estudo, 

buscando no material coletado, dados que possam fundamentar a 

aceitação ou rejeição das hipóteses apresentadas, na busca da solução 

do problema proposto. 

 

A pesquisa bibliográfica quanto ao delineamento, segundo Magda 

(2003, P: 53), “É aquela que desenvolvida exclusivamente a partir de 

fontes já elaboradas – l ivros, art igos científ icos, publicações 

periódicas, as chamadas fontes de “papel”. 

 

3.3. Procedimento 
 

Inicialmente foram feitas as coletas dos dados através de livros, revistas e Internet. 

Foram consultados, posteriormente, os órgãos públicos, como a Secretaria de 

Fazenda e a Receita Federal em busca da existência de programas relacionados 

com o tema da pesquisa. 

 

Num segundo momento, selecionamos os dados, que foram utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa, detectando informações que pudessem responder a 

pergunta objeto dessa pesquisa bem como, as hipóteses levantadas. 

 

Nesse sentido, as análises e entendimentos interpretados das fontes de pesquisa, 

permearam as bases que serviram de alicerce para o resultado e conclusão na 

aceitação ou rejeição das hipóteses. 

 

A pesquisa basear-se-á em quatro fases: 
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1ª FASE 

 

REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

LIVROS, 

REVISTAS, 

Internet

 

2ª FASE 

COLETA DE DADOS 

ENCONTRADOS NA 

1ª FASE 

SELEÇÃO E 

REGISTRO 

 

3ª FASE 

 

CONSULTAS AO RH 

EM ÓRGÃOS 

PÚBLICOS 

 

 

4ª FASE 

 

 

CONCLUSÃO 

ANÁLISE SE HOUVE 

ACEITAÇÃO OU 

REJEIÇÃO DAS 

HIPÓTESES 
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IV RESULTADO 
 

Diante dos estudos dos dados levantados, para elaboração da pesquisa, percebeu-

se que as organizações em geral, têm a preocupação de observar o seu corpo de 

colaboradores, tanto do escalão do nível superior, como também, a de níveis 

hierarquicamente inferiores e, como está a organização na atual conjuntura. 

 

Essas instituições na tentativa de acompanhar as mudanças e o desenvolvimento, 

gerados com o surgimento das transformações imposta pelas novas tecnologias, 

tentam, de varias maneiras, criar uma nova atmosfera dentro dos setores de 

trabalho, dando a seus funcionários ferramentas e condições de acompanhar essas 

transformações. As organizações trazem para dentro do seu corpo funcional, 

programas de desenvolvimento, que possam ser utilizados nos vários níveis 

hierárquicos, capacitando o desenvolvimento individual e profissional de seus 

colaboradores, melhorando assim, o desempenho da organização. 

 

Dentro desses programas de capacitação individual estão incluídos treinamentos 

relativos às condutas e relações entre pessoas, de líderes entre líderes, líderes e 

seus colaboradores, colaboradores entre colaboradores; buscando a humanização 

das organizações como forma de criar um ambiente propício ao estímulo da 

criatividade, a fim de desenvolver o potencial criativo que possam valorizar cada 

indivíduo e melhorar seu desempenho. 

 

Verifica-se que o Ser Humano não pode ser dissociado de todos os aspectos que 

compõem sua formação, o aspecto biológico, psíquico e social. Por outro lado, este 

ser sofre influências extrínsecas e intrínsecas constantemente no ambiente de 

trabalho, como em todos ambientes sociais. Não há como o funcionário, por mais 

técnica que seja sua função, não sofrer essas influências. Em verdade, o homem 

age a maior parte do tempo movido pelas emoções. 

 

Portanto, comprova-se, pelos estudos levantados, que as Relações Interpessoais no 

trabalho influenciam a produtividade. Quando os fatores são positivos, com o 

ambiente de trabalho, as relações com as lideranças, com os colegas, o funcionário 

é estimulado a produzir mais. O inverso também é verdadeiro. 
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Entende-se, pelos estudos, que a criatividade nasce com o indivíduo, portanto, 

também sofre influências extrínsecas e intrínsecas. Ser criativo é uma necessidade 

do ser humano, quando não satisfeita no trabalho, este vai buscar sua realização em 

outros ambientes sociais. 

 

As empresas estão percebendo que para mudar, o primeiro passo é mudar as 

pessoas, as relações interpessoais, como conseqüência, nota-se que o potencial 

criativo de seus funcionários, quando estimulado, apresentam resultados positivos, 

enfim, aumentam a produtividade. 

 

Especialistas em recursos humanos e empresários diante dos novos desafios que as 

corporações e profissionais terão de enfrentar para sobreviver, visualizam como 

solução a necessidade de inovar constantemente dentro das empresas, as 

transformação dos conceitos tradicionais, produtos, serviços e a reinvenção da 

organização como forma para competir em um ambiente de mudanças rápidas. 

 

As empresas públicas estudadas apresentam uma preocupação na capacitação 

profissional de seus funcionários, na modernização da organização com aquisições 

de novos equipamentos, móveis, veículos, na informatização dos setores, bem 

como, treinamento dos líderes para atuarem como gestores de RH. Paralelamente 

premiando seus funcionários pelas metas alcançadas e individualmente por 

sugestões criativas que possam adequar e contribuir para o orçamento público. 

 

Os estudos demonstram que os programas implantados pelas organizações públicas 

não se assemelham aos novos modelos estudados e aplicados pelas organizações 

privadas, as diferenças básicas estão nas finalidades dos programas implantados. 

As organizações privadas buscam desenvolver a autonomia de ação de seus 

empregados, oferecendo capacidade decisória, humanização nas relações 

interpessoais, enquanto às organizações públicas deparam-se com normas que 

limitam o poder de ação, autonomia de trabalho e capacidade de decisão, esse 

processo se desencadeia numa corrente que vai do primeiro ao último escalão, 

atingindo a todos os seus funcionários. 
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Por tratar-se de uma organização não flexível, a burocracia, predomina nas atitudes 

e ações, dificultando na aceleração dos resultados, estruturas políticas que se 

afetam facilmente nas mudanças de gestões e na obtenção de recursos. 

 

Por outro lado, verifica-se que o modelo implantado pela Receita Federal na 

Delegacia de Salvador, foi considerado um programa inovador para sua época, 

obtendo apóio da Administração local, conseguiu romper barreiras encontradas por 

outras organizações públicas em seus programas. Mesmo com poucos recursos 

obteve grandes resultados, pois partiu de uma premissa maior, que para mudar a 

organização, o primeiro passo, seria mudar as pessoas, as relações interpessoais 

dentro da organização. 

 

Diante do exposto, sugere-se que as organizações públicas usem como modelo os 

exemplos de programas que foram implantados e tiveram sucesso, como o usado 

pela Receita Federal, na unidade local da Delegacia de Salvador, e os modelos de 

programas criativos das empresas privadas, levando em consideração, os estudos 

feitos pelos pesquisadores, em relação ao assunto de Relações Interpessoais e 

suas Influências na Criatividade, no processo criativo e suas influências na 

produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   64

V CONCLUSÃO 
 

 

Investigando as possíveis Relações Interpessoais neste trabalho cientifico verificou-

se que essas Relações interpessoais estão presentes em todas as Relações 

Sociais. Onde existirem mais de dois indivíduos, tem-se uma Relação Interpessoal 

de grupo, dentro de um contexto de trabalho chama-se Relação Interpessoal no 

Trabalho. 

 

Observa-se que dentro de um ambiente de trabalho, grupos de pessoas 

compartilham tarefas e por mais que se possa ter um modelo de comportamento, à 

medida, que as atividades e interações se desenvolvem, sentimentos são 

despertados “comunicação, cooperação, respeito, amizade dentro de uma ética 

profissional”. Sentimentos positivos, segundo as pesquisas realizadas, provocam 

aumento de interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e 

ensejando maior produtividade. 

 

Por outro lado, sentimentos negativos, repercutem desfavoravelmente nas 

atividades, resultando provável queda de produtividade. Aprofundando esse estudo 

verificou-se que este ciclo, atividade-interações-sentimentos, não se relacionam 

diretamente com a competência de cada pessoa, podendo profissionais 

competentes render muito abaixo de sua capacidade por influência do grupo e do 

ambiente do trabalho. 

 

Nos estudos levantados, verificando-se que criatividade é um recurso humano 

natural, porém severamente inibido por força de natureza emocional e social, 

entende-se que seu exercício liga-se à psicológica do indivíduo. Observou-se a 

existência de aspectos intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar no potencial 

de criatividade do indivíduo. Entendeu-se então, que o clima psicológico 

predominante em uma organização é de fundamental importância para a 

manifestação da criatividade e geração de proposta inovadora por parte desse 

indivíduo. 
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Alguns desses fatores residem no próprio ambiente de trabalho, podendo 

apresentar-se como fatores intrínsecos, tais como: autonomia, reconhecimento, 

apoio da direção à criatividade, aceitação de ponto de vista e propostas divergentes, 

envolvimento pessoal. 

 

As relações Interpessoais, indivíduo com o líder, com o colega ou grupo de trabalho, 

são fatores extrínsecos que influenciam, com caráter facilitador, ou repressor, o 

potencial de criatividade dos lideres e liderados dentro de uma organização de forma 

individual ou grupal. Dentre outros fatores destacam-se a motivação à produção de 

idéias, tolerância com o fracasso, encorajamento na experimentação e no correr 

riscos, espaço para expressão de idéias e opiniões, estrutura organizacional e 

política que sejam flexíveis com ênfase na confiança, cooperação mútua que 

encorajem a iniciativa e desafiem a capacidade do indivíduo. 

 

Após estudos realizados e praticas adotada por empresas preocupadas em 

acompanhar o novo modelo organizacional, causados pelas aceleradas 

transformações tecnológicas no contexto atual, verificou-se a busca de Recursos 

Humanos com capacidade criativa, no sentido de promover as inovações 

indispensáveis à sobrevivência e expansão das organizações, estimulando 

treinamentos de seus quadros para prepará-los para essa nova realidade. Essas 

organizações estudadas alteraram sua estrutura organizacional, reformularam suas 

políticas internas, adotando novos conceitos ligados à criatividade dos recursos 

humanos e como resultado, obtiveram, um clima favorável entre seus colaboradores 

estimulando seus potenciais criativos, aumentando a satisfação dos seus clientes e 

melhorando a sua imagem, trazendo como conseqüência o aumento da criatividade. 

 

Após análise e aprofundamento dos estudos sobre as Relações Interpessoais e 

suas Influências no Potencial de Criatividade dos membros de uma organização, 

atendendo as proposições traçadas pelos objetivos específicos, conforme texto 

deste capítulo, remete-se à aplicabilidade nas organizações públicas, como forma de 

responder o proposto no objetivo geral desse trabalho científico. 

 

Considerando as diferentes estruturas políticas e organizacionais existentes entre as 

empresas Públicas e Privadas. Verificou-se, por parte das organizações Públicas, 
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dificuldade na aplicabilidade dos novos conceitos e premissas ligadas à criatividade 

dos recursos humanos, adotados pelas organizações privadas, devido a 

procedimentos próprios que ocorrem dentro das organizações públicas, causados 

pela falta de autonomia no trabalho, capacidade decisória, normas que limitam o 

poder de ação dos membros dessas organizações, divergência de opiniões por parte 

de novas gestões, falta de recursos financeiros, portanto, quebrando a continuidade 

dos programas de desenvolvimento de Recursos Humanos. 

 

Considerando a experiência realizada pela Delegacia da Receita Federal de 

Salvador, verifica-se a possibilidade da aplicabilidade dos novos conceitos 

relacionados à criatividade dos recursos humanos em uma organização pública. 

Desde que enfrentada as dificuldades apresentadas no parágrafo anterior.  

 

Diante do exposto nesse Capítulo, observando-se os resultados obtidos nas análises 

dos Objetivos Específicos e Geral, conclui-se quanto a primeira hipótese levantada 

que as Relações Interpessoais no contexto do Trabalho influenciam extrínseca e 

intrinsecamente o comportamento de seus colaboradores, já no que se refere à 

criatividade, inata dos indivíduos, esta sofre influências das relações sociais 

vivenciadas, portanto, sendo as Relações Interpessoais no trabalho uma das formas 

das relações sociais, o indivíduo dentro do ambiente de trabalho sofreria essas 

influências no seu potencial criativo. Não diferente das organizações privadas, as 

relações interpessoais são feitas por pessoas e pessoas se comportam, sofrem 

influências em qualquer ambiente de trabalho independente de tratar-se de uma 

organização privada ou pública. 

 

E quanto a segunda hipótese levantada, os estudos demonstram que a criatividade 

quando desenvolvida e aplicada nos seus recursos humanos, dentro de uma 

organização privada ou pública, tem como um dos resultados o aumento da 

produtividade dessa organização. Este resultado baseia-se nos estudos efetuados 

através das pesquisas bibliográficas, das experiências desenvolvidas em 

organizações privadas, preocupadas em acompanhar o novo modelo organizacional, 

causados pelas aceleradas transformações tecnológicas. Verificou-se que essas 

organizações adotaram um modelo humanístico de valorização das Relações 

Interpessoais, dando ênfase à capacidade criativa, como meio sustentável para 
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sobrevivência dessas organizações. E na experiência vivenciada na Organização 

Pública da Delegacia da Receita Federal de Salvador, pela implantação do 

Programa de Gestão de Qualidade Total. 

 

Após as análises realizadas nesse trabalho científicos, observando-se os resultados 

apresentados nesse capítulo, quanto aos objetivos Geral e Específicos, conclui-se, 

que houve aceitação das hipóteses levantadas. 
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ANEXOS 
 

Anexo I 
Reportagem de Rachel Regis feita a Içami Tiba. 

[...] O Executivo & Sua Família é o primeiro de uma série de oito livros que 
o psiquiatra está escrevendo para formar a coleção Educar para o Futuro, 
na qual pretende descrever sua teoria que denomina Integração 
Relacional. Essa teoria – que considera a pessoa integrada aquela que 
vive num equilíbrio dinâmico entre as satisfações física, psíquica, 
ecossistêmica e ética nas áreas pessoal, familiar e profissional – é, na sua 
opinião, o caminho para superar as dificuldades, especialmente as que 
contaminam os relacionamentos. 
[...] 
SER HUMANO – Por que o senhor insiste na importância de o executivo 
investir em sua família? A palavra investimento não é mais própria para a 
vida profissional? 
IÇAMI TIBA – De certa forma, sim, mas já são freqüentes os usos da 
palavra administrar para outros fenômenos humanos. Administrar afetos 
não é algo que não se consiga entender, especialmente para um executivo. 
O que eu quero dizer com isso é que muitos executivos conhecem 
profundamente as empresas onde trabalham, mas têm, diante da família e 
de suas relações afetivas, o mesmo sentimento de estranheza que vem de 
tudo o que não é conhecido. Eles não sabem o que é a família nem como 
ela funciona. Sentem-se da mesma forma que se sentiram diante do 
computador na primeira vez em que se depararam com a “novidade” – é 
algo tão estranho que é melhor dar para outra pessoa mexer. No caso do 
computador, vários executivos passaram a responsabilidade para as 
secretárias e os auxiliares. Só com a pressão das exigências profissionais 
e com a diminuição dos preconceitos eles passaram a operar diretamente. 
No caso da família, geralmente eles delegam para a mulher as tarefas de 
administração, fazendo com que o sentimento de estranheza só aumente 
com o tempo, distanciando-os ainda mais. E ficam sem apoio fora da vida 
profissional. 
SH – Como comparar uma família a uma empresa? Não são entidades de 
natureza completamente diferentes?  
IT – Não. Se o executivo não organizar as suas relações familiares como 
se fosse uma empresa, vai tudo continuar como está: o homem, a mulher 
sobrecarregada, ambos com grande sentimento de culpa e os filhos que 
não recebem princípios éticos, que não aprendem o significado da gratidão. 
Como em toda empresa, a família exige um equilíbrio de custo/benefícios. 
Não se pode esperar retirar dividendos se não houve investimentos 
anteriores. Como numa empresa, a pessoa vai colher afetivamente o que 
semeou. É como um seguro de vida. 
SH – Que tipo de dividendos uma pessoa deve esperar da empresa/afeto? 
IT – Naturalmente,  vai  ser um retorno afet ivo [ . . . ] .  Muitos pais 
não percebem a r iqueza que têm em casa e na qual dever iam 
colocar o melhor das suas energias. Vêem a casa como se 
fosse um estorvo para a sua vida prof iss ional .  Se perdem o 
emprego, por exemplo, muitos executivos sentem-se sozinhos 
no mundo, tota lmente desamparados, esquecendo-se de que 
têm f i lhos e que estes também vão se senti r  melhor se 
puderem compart i lhar.  [ . . . ] .  Despertara o interesse dos f i lhos 
para o trabalho dos pais é uma forma de aproximação 
bastante posi t iva e pouco ut i l izada. A ausência de conversas 
envolvendo temas como ét ica e c idadania é outro ponto que 
merece destaque na re lação famil iar .  
SH – É preciso preparar-se para ser pai ,  então? 
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IT – Claro! Estamos fa lando de tratar  a famíl ia como uma 
empresa, e isso s igni f ica fazer o melhor que se sabe, 
aprendendo, desenvolvendo-se ta l  como os execut ivos já 
fazem na vida prof issional .  Até mesmo porque, nestes tempos 
de global ização, às portas do novo mi lênio,  tudo muda 
aceleradamente e empresas e famíl ias são fortemente 
impactadas pelas mudanças. Assim como é possível  aprender 
a ser  execut ivo,  eu acredi to que é possível aprender a ser  pai  
e a ser  mãe, aprender a educar,  aprender a invest i r  na 
empresa/afeto.  
SH – O senhor tem uma teor ia sobre isso? 
IT – Sim. Acredi to que há três níveis no desenvolv imento do 
entendimento e no comportamento do ser humano. O pr imeiro 
é inst int ivo, e der iva do prazer e do desprazer.  Fazemos o 
que gostamos. O segundo é o aprendido,  composto pelo certo 
e pelo errado. Procuramos fazer o que aprendemos ser o 
certo. O terceiro é o ét ico,  que dá o sent ido de c idadania.  
Este é que nos faz super iores aos demais mamíferos. 
Acredi to que gente gosta de gente.  Pr imeiro,  é preciso se 
gostar  para poder se integrar e gostar do outro. Então, 
podemos nos preparar  para ser pais e formar uma empresa 
afet iva com grande retorno. 

 
Anexo II 
Descrição do l ivro de Daniel Goleman. 

Aquela fagulha de inspiração, aquele instante em que você 
resolveu um problema que o vinha tor turando há semanas é o 
ponto f inal  de um processo assinalado com etapas dist intas.  
[ . . . ] .  A pr imeira etapa é a preparação, quando você mergulha 
no problema e invest iga qualquer dado que possa ser 
relevante. Então,  sua imaginação voa l ivremente e você se 
abre para tudo que, mesmo de modo vago, d iz  respeito ao 
problema. A idéia é reunir  uma ampla sér ie de dados, de 
modo que elementos inusi tados e improváveis comecem a 
justapor-se por s i  mesmos. Aqui,  é absolutamente necessár io 
ser receptivo e saber ouvir .  
Isso é mais fáci l  de dizer que de fazer.  Estamos habi tuados 
ao nosso modo mundano de pensar em soluções. Os 
psicólogos chamam a armadi lha da rot ina de “ f ix idez 
funcional” :  Vemos apenas a forma óbvia de encarar  um 
problema, o que é a mesma at i tude cômoda com que sempre 
ref let imos a respei to. 
Outro obstáculo à coleta de novos dados é autocensura; 
aquela voz inter ior  de julgamento que conf ina nosso espír i to 
cr iat ivo aos l imites que consideramos aceitáveis.  
[ . . . ] .  À etapa de preparação, podemos acrescentar outra,  a 
qual ,  por  ser  muito incômoda, costuma ser desdenhada: a 
f rustração. A f rustração surge quando a mente racional,  
anal í t ica,  buscando labor iosamente uma resposta,  at inge o 
l imi te de sua capacidade. J im Col l ins,  de Stanford,  que 
ensina cr iat iv idade a alguns dos melhores jovens empresár ios 
do mundo, d iz :  “Se você conversar com pessoas que 
realmente f izeram coisas cr iat ivas,  e las lhe fa larão sobre as 
longas horas, a angúst ia,  a frustração, toda a preparação 
antes que algo acontecesse e se desse um grande sal to para 
frente.  Não poder iam dar grandes sal tos sem esquentar  os 
miolos” .  
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[ . . . ] .  Depois de examinar minuciosamente todas as peças 
relevantes e forçar a mente ao máximo, você poderá deixar  o 
problema “cozinhar em fogo brando”.  Essa é a etapa da 
incubação, quando você digere aqui lo que reuniu. Se a 
preparação exige t rabalho at ivo, a incubação é mais passiva: 
boa parte do que acontece, fora de sua consciência atenta, 
no inconsciente. Como se diz,  você “dorme sobre o 
problema”. 
[ . . . ] .  Não raro,  subestimamos o poder da mente inconsciente. 
Ela,  porém, presta-se melhor à percepção cr iat iva do que a 
mente consciente. Nela não existem ju lgamentos de 
autocensura; as idéias são l ivres para combinar-se com 
outras em padrões novos e associações imprevisíveis numa 
espécie de f lu idez promíscua. 
[ . . . ] .  Os c ient is tas que pesquisam o conhecimento, is to é,  que 
estudam como a informação transi ta pelo cérebro, ensinam 
que toda lembrança é inconsciente até tornar-se consciente, 
e que apenas uma pequena fração do que a mente absorve – 
menos de 1% -  chega à esfera da consciência plena. Nesse 
sentido,  a mente inconsciente é inte lectualmente mais r ica do 
que a consciente, pois d ispõe de mais dados. 
Além disso,  o inconsciente nos fa la de um modo além das 
palavras. O que a mente inconsciente conhece inc lu i  os 
sentimentos profundos e as r icas fantasias que const i tuem a 
inte l igência dos sentidos. 
[ . . . ] .  Ficamos mais recept ivos às sugestões da mente 
inconsciente nos momentos de devaneio, quando não 
estamos pensando em nada em part icular .  Por isso, o “sonho 
acordado” é tão út i l  na busca da cr iat iv idade. 
[ . . . ] .  Todo instante de devaneio é út i l  para o processo 
cr iat ivo: um banho, uma longa viagem de carro, um passeio 
t ranqüi lo. Nolan Bushnel l ,  por exemplo,  fundador da 
companhia Atar i ,  teve a inspiração para um de seus 
videogames  mais vendidos enquanto se distraía br incando 
com areia numa praia.  
“As únicas grandes idéias que t ive me ocorreram nos 
momentos de devaneio,  mas parece que a v ida moderna tenta 
impedir  os homens de devanear” ,  acrescenta MacCready. “A 
todo instante nossa mente está ocupada e controlada pelos 
outros.  Na escola,  no trabalho, d iante do te levisor – há 
sempre uma mente alheia vigiando nossos pensamentos”.  
Sair  d isso é realmente importante.  “Devemos recl inar-nos na 
pol t rona ou nos sentar ao volante,  sem l igar  o rádio,  deixando 
que a mente vagueie em l iberdade”.  
[ . . . ] .  Com sorte,  a imersão e o devaneio conduzem à 
i luminação, quando, de repente, a resposta surge como que 
do nada. É a fase que em geral merece toda a glór ia e 
atenção. É o momento longamente desejado e ardentemente 
perseguido, a sensação do “É isto!” ,  mas, o pensamento 
apenas – mesmo que seja uma constatação decisiva -   a inda 
não é um ato cr iat ivo.  A etapa f inal  é a t radução, quando 
apanhamos a idéia e a transformamos em ação. Traduzir  a 
i luminação em real idade torna a idéia mui to mais que um 
pensamento fugaz: torna-a út i l  para nós e para os outros. 

 

Anexo III 
Critérios adotados pela Revista Exame. 
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Os cr i tér ios que ut i l izamos para selecionar as melhores 
empresas são simples e ef ic ientes. Perguntamos diretamente 
aos funcionár ios o que pensam do lugar onde trabalham. Para 
isso, mandamos um quest ionár io com 56 perguntas sobre 
just iça,  credibi l idade, respei to,  orgulho, camaradagem, a pelo 
menos trezentos empregados de cada empresa. As pessoas 
que responderam foram escolh idas aleator iamente [ . . . ] .  Ao 
mesmo tempo mandamos um outro quest ionár io às empresas, 
para que elas nos expl icassem minuciosamente as suas 
prát icas e pol í t icas de recursos humanos. Quisemos saber 
como são os salár ios,  os benefíc ios que oferecem, se têm ou 
não plano de carreira,  quanto t re inamento proporcionam aos 
funcionários, como são suas instalações, modelo de gestão e 
etc.  [ . . . ] .  O que pesa mais nessa pesquisa são as respostas 
dos funcionár ios – 80%. As prát icas de RH valem 20%. Ou 
seja, não se trata de um levantamento fe i to com base num 
que a própr ia empresa af i rma sobre s i  mesma. Quem diz se o 
lugar é bom, ou não, são as pessoas que passam al i  dentro a 
maior par te do dia e conhecem exatamente o que funciona e 
o que é só fachada. 

 
Anexo IV 
Opiniões contundentes de Tom Peters. 

INOVAÇÃO – “Se algo é louco, deve ser feito”. Para Tom Peters, a mola 
propulsora da excelência profissional é a busca por coisas novas, que 
nunca foram tentadas. De acordo com ele, se algo é bom, já existe. Assim 
é preciso inventar, por mais que a idéia inicial pareça absurda. “Todas as 
grandes invenções foram idiotas um dia”, afirma. “Se você tiver uma idéia 
que não é estúpida, não há chance de dar certo”, garante. 
Os automóveis, por exemplo, eram considerados, no final do século 
passado, meras carroças barulhentas que só serviam para assustar 
homens e animais. Hoje, as maiores corporações do mundo, segundo o 
ranking da revista Forbes, são a General Motors e a Ford. 
Para Peters, houve em tempo em que a melhor estratégia para uma 
empresa crescer era adquirir outras companhias, ganhando força, para 
depois atacar o mercado. “Agora é tempo de inovar para estar à frente da 
concorrência”, recomenda. 
As duas ferramentas básicas para inovar são a agilidade e a humildade. “A 
empresa precisa ter flexibilidade para mudar repentinamente de rumo e, 
além disso, ter coragem para sempre experimentar, ousar, errar e tentar 
novamente”, considera Peters. “Para isso, porém, é necessário criar uma 
cultura de mudança dentro da empresa, o que é difícil”. O problema nunca 
é como colocar pensamentos novos e inovadores em sua cabeça, mas sim 
como tirar os velho“, afirma. 
[...] 
EDUCAÇÃO – “O sistema escolar é uma conspiração disfarçada para 
expulsar criatividade”. Peters usa um exemplo para justificar a afirmação. 
“Depois de aposentado, Gordon Mackenzie, executivo da cadeia de loja 
Wal-Mart, foi trabalhar com educação e resolveu visitar algumas escolas. 
Entrou numa sala de primeira série e perguntou para as crianças quantas 
eram artistas. Todas, empolgadíssimas, ergueram as mãos. Repetiu a 
experiência na sala do terceiro ano e apenas dez dos 30 alunos se 
manifestaram, com menos entusiasmo. Na sala da sexta série, por fim, 
apenas duas mãos se levantaram envergonhadamente. Isso mostra que as 
crianças perdem a criatividade com o tempo”. 
De acordo com o consultor, com quatro anos de idade, as crianças são 
instintivas e criadoras. “É quando as mandamos para a escola e podamos 
totalmente seu potencial criativo”, afirma. Peters se diz fã e incentivador da 
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educação, mas acredita que ela precisa ser reinventada. “Educação e anos 
de cadeiras desconfortáveis em prédios horrorosos é uma combinação 
ruim. Isso tem  de mudar. Os professores deveriam ser como líderes de 
escoteiro, ensinando curiosidades e estimulando o aluno a ter apetite pela 
aprendizado”, teoriza. 
TALENTO – É burrice colocar o melhor jogador como técnico do time. “O 
treinador, geralmente, é um jogador de quinta categoria que estuda o 
assunto e se aperfeiçoa em desenvolver talentos”. Tom Peters acredita que 
o líder precisa ser um colecionador de pessoas de destaque. Assim como 
um treinador, ele deve almoçar, jantar e respirar pensando em recrutar e 
desenvolver talentos. 
Essa é uma prática bastante em voga no mercado. Diversas empresas têm 
se especializado em contratar talentos. “A Hewlett-Packard comprou 30 
empresas, cada uma com 11 funcionários, investindo dois milhões de 
dólares. A Cisco (fabricante de produtos para redes de computador) é outro 
exemplo de empresa que está adquirindo companhias pequenas. Ou seja, 
elas estão comprando talentos”, exemplifica Peters. 
É preciso enfatizar que existe uma diferença drástica entre empregado e 
talento. “Quando falamos de talento, logo imaginamos jogadores de futebol, 
teatrólogos e pessoas do mundo artístico. As empresas precisam ter em 
mente a idéia de que existem pessoas talentosas em todas as áreas”, 
comenta. “As agencias de publicidade sempre souberam disso”. 
Talento não é apenas um dom. “Só houve um Picasso, mas a Disney cria 
mágica para o cliente e até quem trabalha no estacionamento tem de ser 
talentoso. Isso pode ser adquirido e desenvolvido”, afirma Peters. 

 
Anexo V 
Mudanças adotadas pela empresa Brahma. 

[...]. 
Choque cultural 
A viagem da Brahma em direção à liderança e a lucros mais espumantes 
não foi feita sem solavancos. “A entrada do Banco Garantia na organização 
provocou uma revolução cultural”, conta Josué Bressane Júnior, analista de 
treinamento da Brahma. “O estilo de gerenciamento foi modificado em 
todas as áreas, da Comercial à de Relações Humanas”. A mudança 
equivaleu a um regime de emagrecimento, aplicado a uma organização 
parquidérmica, com gente demais e agilidade de monos na tomada de 
decisões. 
Uma das primeiras medidas teve sabor amargo para os funcionários que, 
antes da era Garantia, estavam habituados a uma política de estabilidade 
que se traduziu em acomodação dentro da organização. Para adequar o 
quadro de pessoal, foram demitidas cerca de duas mil pessoas, 
principalmente nos níveis de chefia e gerência – reduzindo-se aos atuais 
funcionários da empresa. A reação foi de susto e gerou conflitos internos. 
Mas, segundo Bressane, graças à agilidade com que se abriram canais de 
comunicação com o pessoal, rapidamente os empregados passaram a 
perceber o lado positivo do choque. 
“A empresa tinha que receber uma injeção de oxigênio para se transformar 
na Número 1”, diz Bressane. Dentro da nova definição, não havia mais 
lugar na empresa para aqueles funcionários que permaneciam anos em 
seus postos sem serem cobrados pelos resultados. Doravante, era preciso 
trabalhar com objetivos claros e metas definidas. [...]. “Mantiveram-se 
aqueles que, além de competentes, estavam afinados com a filosofia 
abraçada pela empresa”, afirma Bressane. 
O espírito das alterações que se pretendiam foi percebido fisicamente nas 
esferas mais altas da empresa. Os diretores e gerentes deixaram de ter 
suas salas privadas, além de outras mordomias como carros, secretárias 
particulares, restaurantes diferenciados e até vagas no estacionamento. A 
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diretoria passou a ocupar uma sala comum, sem divisões, atendida 
coletivamente por uma secretária. Com isso desapareceu boa parte da 
burocracia que fazia as decisões trafegarem em bilhetes, memorandos e 
ofícios, e ganhou-se em agilidade. Por uma razão simples: sem paredes 
entre si, os diretores estão o tempo todo se consultando sobre os assuntos 
do dia, tomando as decisões necessárias sem os formalismos de antes e 
transmitindo-as aos seus subordinados. “O acesso à cúpula tornou-se mais 
fácil”, afirma Bressane. 
[...]. 
Onde foi possível simplificar estruturas, simplificou-se. Exemplo disso foi a 
mudança que se operou no Rio de Janeiro. As quatro fábricas da 
companhia no Estado -  duas de cerveja Brahma, uma de Skol e outra de 
refrigerante Brahma e Pepsi – tinham, cada qual, um gerente geral e seus 
próprios departamentos Financeiros, Contábil e de Recursos Humanos. No 
plano de funcionamento atual, um único gerente-geral ocupa-se das 
quatros fábricas, e suas atividades de Recursos Humanos, finanças e 
administração foram englobadas em um núcleo comum. 
Prêmios 
Com a descentralização das decisões, os diretores e chefes ganharam 
autonomia de vôo, mas isso não significa que a Brahma deixou de 
perseguir objetivos comuns. Pelo contrário. Cada unidade de negócios tem 
o compromisso de atingir determinados resultado definidos pelo quartel-
general da empresa. É em função dessas metas que o trabalho de cada 
um será avaliado e premiado de acordo com a competência, o talento e o 
esforço para atingi-las. 
[.]. Se a arma principal da Brahma é gente, é preciso cercar-se de pessoas 
talentosas e eficientes. Mas isso só não basta. È preciso pôr esse exército 
em movimento. A melhor forma encontrada para fazê-lo foi acenar com um 
bolo de dinheiro para aqueles que caminham mais rápido em direção ao 
alvo. “A Brahma se rege pela meritocracia”, afirma o diretor-geral Telles. 

 
Anexo VI 
Entrevista do Presidente do grupo Romão S/A. 

Vivemos a fase da reengenharia que, em vez de causar mudanças de 
idéias, causou um terrível desemprego. Vivemos a fase da terceirização, 
que se tornou moda e não método, e muitas empresas dispensaram seus 
funcionários, contratando-os como prestadores de serviço. Porém, estes 
não estavam preparados para dirigir uma empresa. Resultado: um número 
enorme de empresas fechadas e gente frustrada. Vivemos a era da 
globalização, uma palavra inventada pelos americanos, que estão fazendo 
o mundo todo trabalhar para eles, e vivemos agora a fase da empresa 
emocional. 
 
O resultado desses modismos está bem claro no número de falências, 
concordatas, vendas, fusões, fechamentos de empresas e um resultado 
ainda pior: fruto desses fatos é a desvalorização do ser humano, que 
participou desses processos e hoje é descartado, como se somente 
números pudessem indicar lucros, e ótimos resultados fossem o melhor 
diagnóstico de um negócio. 
 
O melhor negócio de qualquer organização ainda se chama gente, e ver 
gente se integrar na organização como matéria-prima principal também é 
lucro, além de ser um fator primordial na geração de resultados financeiros. 
 
E o que é tornar uma Empresa Socialmente Humanizada e Lucrativa? 
 
1 – Possuir uma gestão organizacional que garanta a participação em 
idéias e sugestões de todos os colaboradores e clientes, visando atacar as 
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causas e não permitindo efeito algum. Procurar criar um modelo de 
administração independente do mercado, a fim de garantir uma economia 
paralela interna que objetive crescimento e fortalecimento do elo entre seus 
colaboradores e os compromissos com os objetivos da empresa, 
resultando no atendimento da necessidade do cliente. 
 
O resultado dessa economia paralela visa criar sua própria pirâmide de 
negócios, com um produto que traga benefícios, pois somente produtos 
benefícios poderão sobreviver num mercado tão competitivo e mutante. 
Portanto, todos os planos devem ser estruturados em torno de 
sobrevivência e permanência. O resultado será um produto com 
competência. 
 
2 – Investimento com capital alheio não é crescimento, é 
comprometimento. Muitas empresas que não faziam questão de contar as 
passagens aéreas de primeira classe, hoje estão contando até os selos de 
carta. O mundo dos negócios, hoje, é um mundo no qual a competência é 
aferida pela capacidade de lidar com as mudanças, onde se aprende a 
desfazer aquilo que está feito e começar novamente. Estar em vantagem 
não significa permanecer em vantagem. Deve-se procurar investir em 
novos métodos de realização sem comprometimento com dívidas, afinal, 
temos um futuro econômico imprevisível. 
 
No Japão, durante a crise, uma empresa fabricante de veículos tinha 
veículos lotando seu pátio e até já sendo empilhados, mas não vendia. 
Para não dispensar operários e contratar vendedores, resolveu fazer de 
cada operário um vendedor de porta a porta. O resultado foi magnífico e, 
em vez de demitir operários, reforçou seu quadro de fábrica. Devemos 
parar de ser assimilativos de modelos encampadores e ser mais criativos 
em nossos próprios modelos expansores. 
 
Ter capital não significa ter competência. Idéias inovadoras sempre 
encontram um investidor e não necessitam de emprestador. 
 
3 – Há alguns anos existia o DP – departamento de pessoal -, que 
funcionava apenas como um organizador e arquivador das ocorrências 
dentro das empresas. Com a conscientização da importância de investir no 
crescimento do indivíduo, as empresas criam o RH – departamento de 
Recursos Humanos. Mas será que as organizações realmente conhecem o 
recurso humano que cada colaborador que ali está possui? 
 
Tenho, há muitos anos, o hábito de almoçar ou jantar na casa de meus 
colaboradores, todos, sem exceção. Ali apreendo sobre eles, vendo suas 
esposas, seus filhos, suas casas, como realmente vivem e, o principal, 
posso notar se realmente minha organização está dando a eles uma vida 
digna como gostariam, se ele poderia fazer mais ou apenas faz o que 
pode, e tantas outras coisas que me auxiliam em decisões importantes e 
têm me mantido distante de praticar injustiças. Ninguém deve ser um 
número dentro de um departamento que tem como nome Recursos 
Humanos. 
 
Aprendi a dissolver líderes dentro de líderes, num trabalho em que a 
liderança somente conquista seu espaço se for seguida e não aplaudida. 
Descobri qualidades incríveis de alguns colaboradores que estavam 
atuando em áreas não conforme com essas qualidades e, ao serem 
transferidos, não somente experimentaram como também trouxeram para a 
organização transformações relevantes. Atitudes que semearam um 
ambiente de comunidade, em que cada um se preocupa com cada um, 
gente trabalhando com gente, criando uma organização de gente, 
oferecendo um produto para gente. Num lugar onde o compromisso traz 



   78

benefícios aos envolvidos sempre existe lucro. As pessoas envolvidas 
numa organização somente avaliam o valor desta organização se 
souberem o quanto esta se preocupa com elas. 
 
Uma empresa torna-se socialmente humanizada e lucrativa quando seu 
compromisso de existência transcende os números, e tem suas metas 
voltadas para uma expansão em grupo, fazendo diferença no espaço que 
ocupa dentro e fora do mercado, com produtos e atitudes que acrescentem 
ao mundo mais dignidade de existência e sobrevivência, que tragam 
benefícios aos envolvidos no campo material, espiritual e humano. 
Valorizando suas derrotas, transformando-as em rodas para seguir em 
frente, tendo certeza de que sempre existirá algo para mudar, e que essa 
mudança nunca seja sem justiça. Existe sempre uma saída, nós é que 
desistimos antes de encontrá-la. Não vivemos num labirinto, mas num 
universo que ainda precisa ser mapeado. 
 
Mapear uma organização significa identificar seus locais áridos, seus locais 
tortuosos, sua planície, sua fonte de água, suas florestas, suas zonas 
produtivas, suas zonas improdutivas e somente então enviar para lá o 
habitante adequado para desenvolver as características encontradas no 
terreno. 
 
Nos dias de hoje não basta uma organização querer vencer; pois querer 
não é vencer; fazer é vencer; e muito mais do que querer vencer é 
necessário se preparar para vencer; e uma maneira para se conseguir é 
tornar a empresa socialmente humanizada. 
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