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Resumo 

A população brasileira exige serviços públicos de melhor qualidade e mais abrangentes. Para 
isto, o emprego público é fator preponderante e tem sido pauta recorrente no debate acadêmico e 
profissional. Porém, a solução não pode passar pelo aumento generalizado desse fator devido à 
escassez de recursos e às limitações da LRF. Assim, é necessário aumentar a produtividade 
atuando em conjunto com os servidores públicos na melhora de suas competências e de suas 
capacidades, especialmente em gestão e liderança. Nesse sentido, este artigo apresenta a atuação 
da Fundação João Goulart no Rio de Janeiro em conjunto com um grupo de líderes, já ocupantes 
ou com potencial de ocupar posições estratégicas, com o intuito de aumentar sua efetividade na 
entrega de resultados. A metodologia apresentada é o estudo deste caso como um projeto 
educacional com foco na criação de conhecimento organizacional a partir do conhecimento já 
existente. As conclusões demonstram êxito com o alinhamento do desenvolvimento de 
competências em respeito aos ritos públicos sem abalo de tempo e tomada de decisão. 
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1 Introdução 

 
Pensar gestão de pessoas, o desenvolvimento por competências e o foco na 

liderança da gestão no país tem sido pauta recorrente em muitas administrações 
públicas. As razões para esse foco em pessoas e suas competências acontecem diante de 
uma mudança considerada aqui favorável das noções de serviço público que 
perpassavam pelas noções de recrutamento através e somente do concurso público para 
uma noção mais ampla, que envolve o uso dos cargos em comissão não somente para a 
adequação política, o recrutamento para cargos estratégicos através de processos de 
seleção e as novas possibilidades de se pensar as avaliações por desempenho. 

Nesse cenário, todos os servidores podem estar passando por dificuldades de 
desenvolver habilidades no setor público diante de possíveis carências técnicas, não 
supridas pelo concurso público, ou da necessidade de desenvolver melhor suas 
habilidades e competências. É necessário reconhecer, portanto, que o emprego público é 
relevante tanto no debate acadêmico quanto agora no contexto profissional da 
administração pública. Porém, a solução não pode passar pelo aumento generalizado 
desse fator devido à escassez de recursos e às limitações da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Assim, é necessário aumentar a produtividade atuando em conjunto com os 
servidores públicos na melhora de suas competências e de suas capacidades, 
especialmente em gestão e liderança. 

Nesse contexto, a Prefeitura do Rio de Janeiro contribui para a melhoria do 
serviço público elevando as conhecidas “capacitações” para algo com proposta mais 
rica, principalmente por considerar o conhecimento aplicado e não somente o teórico 
entre seus Programas de gestão de pessoas. Devido a essa iniciativa da prefeitura 
carioca, este trabalho tem por foco descrever um estudo de caso específico realizado no 
município do Rio do Janeiro. O estudo em si refere-se a um projeto educacional de forte 
influência para a implementação e a sustentação da execução do plano estratégico da 
Fundação João Goulart, instituição que busca através de diversas atividades desenvolver 
líderes capazes de atuar na administração pública municipal com êxito. Para esse 
estudo, faz-se referência a um projeto educacional específico, o Programa de 
Desenvolvimento em Lideranças, acompanhado pela Fundação Dom Cabral. 

Para este estudo de caso, o projeto educacional proposto pela Fundação João 
Goulart baseou-se em competências de liderança definidas, bem como nos projetos 
estratégicos estruturantes existentes. Assim, cento e onze líderes estratégicos foram 
conscientizados sobre a importância de seu novo papel como gestores de resultados, 
atuando com foco não somente no processo bem como nos resultados.  

O Programa de Desenvolvimento em Liderança não é uma proposta de 
adequação do conhecimento estabelecido através de plataforma de ensino à distância, 
bem como não é somente uma proposta baseada em aulas expositivas. O Programa de 
Desenvolvimento em Liderança foi estruturado em cinco módulos a partir de dois 
pilares de conhecimento, a saber, pessoas e gestão, necessários para o desenvolvimento 
das lideranças com troca contínua durante o processo de aprendizagem. A metodologia 
de estruturação das aulas solicitadas aos professores seguiu o princípio da teoria de 
Nonaka e Takeuchi (1997) da criação do conhecimento organizacional, que representa a 
capacidade da organização de criar um novo conhecimento conforme conhecimentos já 
existentes das partes e das teorias em gestão. A partir daí faz-se necessário difundi-los e 
incorporá-los a produtos, serviços e sistemas/processos de forma contínua e que se 
amplia a cada módulo do programa.  

Para sustentar o processo de aprendizagem, além dos encontros, cada 
participante recebeu a chamada “agenda de aprendizagem”, na qual se deve anotar, tal 
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como queira, suas principais percepções, insights, ansiedades, dúvidas e ações que 
seriam implementadas a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. O intuito 
do uso da “agenda de aprendizagem” é que o participante leve esse guia de bolso para a 
sua vida, o qual poderá consultar a qualquer momento diante das necessidades rotineiras 
no exercício do papel da liderança. O Programa de Desenvolvimento em Liderança 
também contou com mais um mecanismo de sustentação da aprendizagem, que é a 
“praticagem”, conforme será explicado adiante.  

De forma pragmática, o Programa de Desenvolvimento em Liderança estabelece 
que os professores devem estruturar uma atividade e, através dessa, desafiam os 
participantes para que coloquem em prática, no seu dia a dia, os novos conhecimentos 
adquiridos durante o módulo. Após a consolidação da atividade de praticagem, os 
grupos a apresentam em sala, compartilhando com os demais colegas os aprendizados e 
desafios encontrados. Concluiu-se ao final que o nível de aprendizado, dedicação, 
comprometimento e participação foi ponto marcante na capacitação, bem como a 
participação auto-orientada na direção de aplicação imediata dos conteúdos no 
enfrentamento dos desafios específicos e estratégicos dos gestores, mesmo com agendas 
e compromissos intensos. Igualmente destacaram-se competência, agilidade, visão de 
futuro, pragmatismo e cordialidade dos gestores da Fundação João Goulart. Após o 
processo, foi possível perceber que há formas de alinhar resultados no desenvolvimento 
de competências em respeito aos ritos públicos sem abalo de tempo e tomada de 
decisão.  

 
 

2 A inovação Programa Líderes Cariocas para desenvolvimento de líderes 

 
A Fundação João Goulart é a instituição responsável por inúmeros Programas e 

projetos que envolvem a área de gestão de pessoas. O chamado Programa Líderes 

Cariocas foi instituído por meio do Decreto n° 35.178 de 2 de março de 2012 da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, que institui o Comitê de Gestão de Gente, o Grupo Líderes 
Cariocas, entre outras instruções. A Prefeitura do Rio de Janeiro reconhece, não 
somente através da construção deste decreto, mas também na prática, que a valorização 
do servidor público enquanto líder reforça a importância da meritocracia e a gestão por 
resultados eleitas pela administração municipal como vetores do desenvolvimento do 
servidor público (RIO DE JANEIRO, 2012). O Programa é aqui compreendido como de 
caráter inovador diante de sua estratégia de atuação, que se encontra atualmente 
dividida em três áreas: 1) Desenvolvimento e Sucessão de Líderes; 2) Processos de 
Liderança; e 3) Melhores Práticas. Inserido no primeiro item encontram-se as ações com 
foco na identificação e desenvolvimento dos líderes presentes na Prefeitura, ajudando a 
direcionar seu desenvolvimento profissional e alocação. Essa área acompanha 
individualmente os Líderes Cariocas e auxilia os altos escalões da Prefeitura em 
processos de sucessão para cargos estratégicos. O segundo item executa os processos e 
rotinas que se percebem como necessários para que a meritocracia seja aprofundada na 
Prefeitura bem como a cultura de gestão por resultados. Por fim, a terceira área é 
responsável por realizar parcerias e pesquisas, bem como identificar, padronizar e 
divulgar as melhores práticas que surgem no próprio ambiente da administração pública 
municipal (RIO DE JANEIRO, 2017). 

Seguindo as três áreas descritas, o Programa é aqui considerado inovador diante 
de fatores que inicialmente parecem simples, contudo não o são. Ao se pensar o 
desenvolvimento de um servidor, sendo esse compreendido como elo da mudança como 
liderança em determinado setor, não se pode pressupor que tais ações serão de fácil 
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execução, contudo, ao se propor a conjugação das áreas de competência pertinentes às 
lideranças, é e será possível preparar servidores para ocuparem posições estratégicas na 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.  

Tal como outros estudos também já apresentaram, a rotina do Líder Carioca 
envolve não somente o exercício da liderança de forma unilateral. Através da Fundação 
João Goulart, um conjunto de líderes, já ocupantes ou com potencial de ocupar posições 
estratégicas, recebeu a devida preparação, correlacionando o projeto educacional para os 
líderes com o plano de governo. Além do Programa supramencionado, a Fundação João 
Goulart institucionalizou também, com auxílio da Fundação Dom Cabral, o projeto 
educacional que é pauta deste trabalho e que contribuirá com a implementação e a 
sustentação da execução do plano estratégico 2013-2016, dado que se encontra 
embasado nas competências de liderança definidas bem como nos projetos estratégicos 
estruturantes previstos na carteira de projetos da prefeitura carioca.  

O Programa de Desenvolvimento em Liderança pode ser aqui conceituado como 
instrumento de ação inovadora na gestão pública diante do projeto educacional 
desenvolvido vinculado à liderança. Se o projeto possui como objetivo conscientizar um 
grupo de líderes já ocupantes ou com potencial de ocupar posições estratégicas da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sobre a importância de seu novo papel como 
gestores de resultados com pessoas, incentivando-os na busca de novos conhecimentos 
e capacitando-os para uma ação de liderança sustentável, os líderes capacitados estarão 
em constante processo de revisitar a condução de suas ações, revisando tomadas de 
decisão que favoreçam o alcance dos resultados propostos. Deste modo, entende-se a 
educação continuada como ferramenta primordial para que a ação prática não seja 
somente uma fotografia tirada de um bom momento político aliado a boas estratégias 
técnicas. 

 
 

3 A importância da inclusão de treinamento prático nas capacitações 

 
A administração pública nacional tem reforçado a importância de utilizar 

ferramentas de gestão para aumento da capacidade, por exemplo, instrumentos capazes 
de auxiliar a contratualização de resultados bem como acompanhamento de metas e 
produtos através de um modelo específico de governança, assim como de pessoas com 
qualificação adequada para manusear os instrumentos adotados pelas administrações 
pública:  

O modelo de gestão denominado administração gerencial, adotado 

pela reforma do aparelho do Estado brasileiro (BRASIL, 1995), 

requer um corpo de funcionários altamente profissionalizados, com 

competências adequadas para atender às demandas da administração 

pública contemporânea. Isso explica o enfoque central desse modelo 

estar na profissionalização, ponto que é essencial, também, no modelo 

burocrático weberiano. A nova administração pública e o modelo 

gerencial, portanto, demandam capacitação administrativa, que, 

como já foi dito, é questão de competência e inevitavelmente requer 

uma formação e a mudança do perfil do gestor público  

(SOUZA, 2002, p.84). 
 
Na esteira dessa discussão, as pessoas sempre estarão inseridas. Em algumas 

localidades, Escolas de Governo foram criadas com o intuito de garantir uma burocracia 
capacitada e com conhecimento técnico suficiente para auxiliar a tomada de decisão, ou 
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seja, dentro de uma lógica weberiana de burocracia, o Brasil passou por reformas com o 
objetivo de alcançar racionalidade, eficiência e eficácia de seu aparato estatal. Percebe-
se que a administração pública brasileira possui forte foco na competência operacional 
dos recursos humanos, auxiliando aqueles que devem atuar com maior foco gerencial. 
De acordo com Souza (2002, p.84),  

a nova administração pública e o modelo gerencial, portanto, 

demandam capacitação administrativa, que, como já foi dito, é 

questão de competência e inevitavelmente requer uma formação e a 

mudança do perfil do gestor público. 

 
 Percebe-se que o modelo de formação de servidores públicos possui forte 

cunho técnico, contudo, capacitar na administração pública não pressupõe somente o 
compartilhamento de conhecimentos, capacidades e habilidades, afinal, as atribuições 
políticas devem ser levadas em consideração. Acrescenta-se às necessidades técnicas 
que a administração pública precisa de habilidades e condutas que auxiliem na obtenção 
de resultados “mediante planejamento, formulação, organização, implementação, 
avaliação e reajuste de planos de desenvolvimento [...]” (SOUZA, 2002, p.84) e mais do 
que isso: 

Os pontos acima colocados levam a refletir sobre a competência do 

gestor contemporâneo, no caso brasileiro, o gestor responsável pela 

implantação de um novo modelo de gestão, conceituado a partir da 

concepção da nova administração pública. Competência pode ser 

definida como os conhecimentos e experiências aplicáveis em uma 

organização e confirmados pelo nível de formação e pelo domínio das 

funções sucessivamente exercidas (Acordo sobre..., 1990), ou, ainda, 

a combinação de conhecimentos, savoir-faire, experiências e 

comportamentos que se exercem em um contexto preciso (CNPF, 

1998). Essas definições indicam claramente a relação prática do 

indivíduo com a situação e a maneira de enfrentá-la. A competência 

está, portanto, relacionada à ação; ela é o engajamento pessoal do 

indivíduo como sujeito de suas ações  

(ZARIFIAN, 1999 apud SOUZA, 2002, p. 85). 
 
Diante do exposto, percebe-se que há um certo “lugar comum” quando se pensa 

sobre o ato de capacitar em órgãos públicos, dado que a noção de formação é inerente à 
área, a qual possui inúmeros regramentos e formatos específicos de atuação, todavia, é 
possível inferir previamente sobre o hiato existente entre a capacidade da administração 
e a formação do corpo burocrático, dada a crescente responsabilidade que os estados e 
municípios receberam nos últimos anos junto a uma sociedade que requisita melhores 
serviços públicos, e para tanto competências se tornam cada vez mais relevantes. 

É nessa lacuna que o Programa de Desenvolvimento em Liderança desponta, 
dada a proposta de inclusão do treinamento prático nas capacitações. Tal como 
estabelece o Marco Legal do Governo Federal que explana sobre capacitação por 
competências, as ações de cunho de aprendizagem devem ter como pressupostos as 
lacunas identificadas com foco em possibilitar e facilitar o desenvolvimento das novas 
competências ou o aperfeiçoamento das já existentes, bem como diminuir possíveis 
problemas que norteiam a administração pública.  

Aqui se reitera o propósito do Programa conduzido pela Fundação João Goulart, 
com auxílio da Fundação Dom Cabral, que teve por objetivo conscientizar os líderes da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sobre a importância de seu novo papel como 
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gestores de resultados com pessoas, incentivando-os na busca de novos conhecimentos 
e capacitando-os para uma ação de liderança sustentável, por meio de um programa 
customizado de educação continuada com a possibilidade de praticar o conhecimento 
adquirido, garantindo que o Líder tenha a capacidade de se articular politicamente e, ao 
mesmo tempo, absorver o conhecimento técnico produzido pela administração. 

 
 

4 O Programa, sua estrutura e primeiras avaliações 

 
Para compreender o foco do Programa de Desenvolvimento em Liderança, é 

necessário compreender como o mesmo foi construído, considerando a sua base teórica. 
O conhecimento, de acordo com a teoria de Nonaka e Takeuchi (1997), é criado por 
meio da interação de duas importantes variáveis, entre  os conhecimentos tácito e 
explícito, e a existência de duas variáveis faz com que a compreensão da lógica do 
Programa de Desenvolvimento em Liderança não possa ocorrer de forma unilateral, ou 
seja, ambos os conhecimentos não devem ser compreendidos como variáveis 
dependentes e sim como interativas. O conhecimento tácito é conhecido como aquele 
que é detido pelos indivíduos e que é de difícil codificação por outras pessoas, porque é 
específico e dependente de experiências pessoais. A forma de alcançar o conhecimento 
tácito é através da experiência, que advém da socialização e do compartilhamento com 
outras pessoas. O conhecimento explícito é o registrado por qualquer suporte exterior às 
pessoas e expressado através de diversas formas, por exemplo, dados, escrita, regras, 
procedimentos, entre outros. Nonaka e Takeuchi (1997), por meio de um modelo 
explicativo, apresentam a conversão permanente de conhecimento tácito em explícito e 
de explícito em tácito. Esse modelo consiste em um ciclo composto por quatro etapas 
que se repetem de forma contínua e através do qual as organizações vão literalmente 
criando e aumentando o seu “capital de conhecimento”: 

As etapas previstas no modelo construído por Ikujiro Nonaka e Hirotaka 
Takeuchi (1997) – Socialização, Externalização, Combinação e Internalização – 
colaboram para a manutenção de um ciclo virtuoso de aprendizagem e de gestão do 
conhecimento. Quando aplicado à administração pública, o mesmo ciclo pode ser visto 
através da institucionalização do Programa de Desenvolvimento e Liderança. 

A proposta do ciclo de Nonaka e Takeuchi (1997), quando bem aplicado, faz 
com que as organizações fomentem a aprendizagem organizacional diante desse 
contexto e com essa ferramenta de produção de conhecimento com que o Programa de 
Desenvolvimento em Liderança foi elaborado. O programa foi estruturado a partir de 
dois pilares de conhecimentos, pessoas e gestão, necessários para o desenvolvimento 
das lideranças da Prefeitura do Rio de Janeiro conforme poderá ser observado mais 
adiante.  

 
 

5 O método para compreender o Programa de Desenvolvimento em Liderança 

 
Para compreender o Programa de Desenvolvimento em Liderança enquanto 

fenômeno a ser estudado, com seus resultados e impactos, faz-se necessário afirmar que 
a escolha da metodologia de compreensão desse fenômeno é compatível e coerente, 
resultando em um bom diagnóstico, capaz de ser usado e ampliado no futuro ou até 
mesmo passível de ser replicado em outros municípios brasileiros. Deste modo, a 
metodologia abordada para este trabalho é a qualitativa, através da ferramenta de estudo 
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de caso, que colabora com a interpretação da realidade pública em que, diante da 
escassez de recursos, o conhecimento existente na administração ainda existe e persiste 
ao longo do tempo.  

De acordo com Cesar (s/d), no método do estudo de caso a ênfase está na 
compreensão de uma ação. Tal como o nome menciona, o estudo de caso nos 
proporciona a aproximação com o fenômeno, que, quando bem embasado, proporciona 
a ampliação do conhecimento tácito que, segundo a autora, tem uma forte ligação com 
intencionalidade, o que não ocorre quando o objetivo é meramente explanação, com 
base no conhecimento proposicional. Ou seja, pretende-se, ao estudar o Programa de 
Desenvolvimento em Liderança, alcançar com este estudo de caso a capacidade de 
apresentar um resultado real e com capacidade de multiplicar-se entre os municípios 
brasileiros, afinal, a busca por resultado é aqui considerada como meta fim de muitos ou 
da maioria dos governos brasileiros. 

Ainda de acordo com a mesma autora, quando se tenta apresentar um estudo ou 
fenômeno novo por meio do método de estudo de caso, a utilização de um único caso é 
apropriada em algumas circunstâncias, por exemplo, “[...] quando se utiliza o caso para 
se determinar se as proposições de uma teoria são corretas; ou quando o caso sob estudo 
é raro ou extremo, ou seja, não existem muitas situações” (CESAR, s/d, 05). Percebe-se 
que o Programa de Desenvolvimento em Liderança é uma das muitas ações com foco 
em gestão de pessoas e competências, contudo não há registros conhecidos que 
estabelecem a mesma estrutura de curso, com foco na “praticagem” conforme esse 
Programa é estruturado. Deste modo, faz-se necessário inferir previamente e 
positivamente sobre a escolha certa acerca do método analítico, dado que o Programa de 
fato é único, tanto na estrutura de construção como de resultado alcançado.  

Além disso, o uso do método de estudo de caso se torna relevante para que, na 
medida em que outros governos tomem conhecimento e utilizem o Programa de 
Desenvolvimento em Liderança como base para a criação de seus modelos de 
programas educacionais, estudos comparativos possam ser realizados; melhorando e 
qualificando, inclusive, a base de construção do modelo carioca, afinal, quando o caso é 
revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso a informações não facilmente 
disponíveis; ou quando se pretende reunir, numa interpretação unificada, inúmeros 
aspectos de um objeto pesquisado (CESAR, s/d), pode-se compilar todo esse 
conhecimento a favor das próprias inciativas, ampliando-as em sua qualidade.  

Neste ponto ressalta-se que o Programa de Desenvolvimento em Liderança é 
compreendido como um caso único, tanto pela condução como pela metodologia do 
curso, que, ao propor um formato inovador, faz com que as antigas capacitações sejam 
revisadas através do registro deste caso neste artigo. 

Diante da conceituação sobre a escolha do método de estudo selecionado, segue 
a descrição bem como informações relevantes sobre o Programa de Desenvolvimento 
em Liderança carioca: 

Para o Programa de Desenvolvimento em Liderança, cento e onze líderes 
estratégicos foram indicados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo três turmas de, no 
máximo, trinta e sete participantes. A metodologia de estruturação das aulas solicitadas 
aos professores segue o princípio da teoria de Nonaka e Takeuchi (1997) da criação do 
conhecimento organizacional, que representa a capacidade da empresa de criar um novo 
conhecimento a partir dos conhecimentos já existentes das partes, das teorias em gestão, 
difundi-lo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas/processos de forma contínua e 
que se amplia a cada módulo do programa. 

Para sustentar a aprendizagem adquirida de caráter teórico, cada participante 
recebeu o que foi denominado “agenda de aprendizagem”, na qual cada participante do 
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Programa de Desenvolvimento em Liderança, deveria anotar suas principais percepções, 
insights, ansiedades, dúvidas e ações que deverão ser implementadas a partir dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. O aluno recebe como instrução que tais 
registros deverão ser levados para a sua vida, os quais poderá consultar a qualquer 
momento diante das necessidades rotineiras no exercício do papel da liderança. Do 
ponto de vista prático, a chamada “praticagem” é utilizada, otimizando as ações 
(presentes e futuras da liderança). De forma pragmática, os professores estruturam uma 
atividade e desafiam os participantes para que coloquem em prática, no seu dia a dia, os 
novos conhecimentos adquiridos durante o módulo. Após a consolidação da atividade 
de “praticagem”, os grupos a apresentam em sala, compartilhando com os demais 
colegas os aprendizados e desafios encontrados. A soma da “praticagem” mais a agenda 
de aprendizagem gera um conhecimento para o grupo de alunos selecionados pela 
Fundação João Goulart que sobrevive ao tempo. 

Com relação à estrutura do Programa de Desenvolvimento em Liderança, faz-se 
necessário elencar como a Fundação João Goulart em conjunto com a Fundação Dom 
Cabral pensaram e propuseram a estrutura de curso contendo as seguintes disciplinas: 

 
a) Aprendendo a Reaprender 
b) Autoconhecimento 
c) Desafios da Inovação 
d) Gestão da Inovação 
e) Estratégia 
f) Gestão de Projetos 
g) Gestão de Processos 
h) Liderando Equipes de Alto Desempenho 
 
Analisam-se as disciplinas como requisitos prévios para inserir os alunos, sejam 

eles líderes ou grupo de gestores com perfil para ocupar cargos de liderança, na lógica 
de desenvolvimento de capacidades ou de ampliar o impacto da tomada de decisão do 
líder a favor daquilo que hoje é analisado e compreendido como prioridade pelo Poder 
Executivo municipal. Algumas disciplinas acabam possuindo alta interface com 
contextos reais, o que é visto neste trabalho como algo positivo: a incerteza das 
instituições do país, bem como a alta escassez de recursos são problemas colocados 
pelos participantes do Programa de Desenvolvimento em Liderança com frequência. O 
compartilhamento de experiências com os demais membros do grupo, bem como a 
forma de condução de um problema através da “praticagem” demonstra que as 
disciplinas, mais do que registrar um conteúdo para o grupo de gestores, de fato, 
resultaram em um novo conhecimento produzido através de um conhecimento anterior. 

Nesta breve análise do caso, foi possível observar que durante o compilamento 
de informações sobre este caso que os participantes se mostram abertos aos temas 
apresentados, com interesse e foco na aprendizagem conjunta, o que é visto como 
resultado prévio positivo do Programa de Desenvolvimento em Liderança. As respostas 
compiladas pelo grupo que esteve presente no Programa às perguntas realizadas são 
aqui caracterizadas com conteúdo e espontaneidade, com profundidade e interesse com 
vistas a uma melhor qualidade de atendimento aos serviços prestados aos cidadãos. 

O questionamento sobre o exercício da liderança teve como resposta uníssona às 
expectativas e dúvidas sobre o exercício da liderança as dificuldades específicas do 
setor público e de como o exercício da liderança é dificultado, senão impossibilitado em 
muitos casos. Obviamente, tais questionamentos perpassam pelo contexto que a gestão 
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pública vive no momento em questão. Deste modo, compreende-se que as lideranças 
vivem grandes pressões derivadas do momento de crise que vive o país. 

O aproveitamento dos participantes em sala de aula se tornou uma prática, 
principalmente diante do conhecimento formal, ou explícito, já existente entre o grupo, 
demonstrando que são de fato responsáveis pelas posições que ocupam. A manutenção 
de uma turma heterogênea de formação, com competências e áreas de atuação distintas, 
colabora na promoção da integração, troca de experiências e sinergia de conhecimentos 
e práticas nas atividades propostas.  

Além desse detalhamento, ao final do Programa, diagnósticos são elaborados 
através da aplicação de questionários avaliando a disciplina em questão bem como o 
professor. Também foi questionado o Programa em si, sua estrutura e disponibilidade de 
infraestrutura para os alunos. Por fim, o líder que participou do Programa deve se 
autoavaliar, tanto do ponto de vista da participação como do seu comprometimento. 

 
 

6 Os GTTs como oportunidade de treinamento em temas reais e de impacto 

 

Desde o Decreto n. 40.706 do ano de 2016, a Cidade do Rio de Janeiro atua com 
foco em um modelo de gestão de alto desempenho que possui determinadas ferramentas 
de execução. A Fundação João Goulart, por meio do Programa em questão, utiliza os 
chamados Grupos Transversais de Trabalho (GTT), a fim de estabelecer entre os líderes 
uma lógica de atendimento para uma demanda específica gerada por um órgão 
municipal bem como diretamente do líder do Executivo. De acordo com a Prefeitura do 
Rio de Janeiro, a principal característica do GTT é a transversalidade obtida pela sua 
formação intersetorial e multidisciplinar. O GTT tem como prerrogativa que o mesmo 
deve ser formado por líderes de diferentes órgãos, e essa diversidade é a essência para a 
captação de diferentes experiências e pontos de vista variados sobre um mesmo objeto 
de estudo ou funcionamento “real” da máquina da administração pública carioca. Um 
líder inserido no Programa tem o GTT como oportunidade de treinamento real em temas 
de difícil solução, e ele deve participar de forma ativa dos mesmos. Ressalta-se que o 
GTT é composto por um grupo de líderes em diferentes áreas, e a atuação pode ter 
delimitação de tempo específica. Os problemas levantados pela Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro podem ter como demandante algum Secretário Municipal, a própria 
Fundação João Goulart ou até mesmo o prefeito municipal. 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende os GTT como uma 
instância capaz de manter, do ponto de vista da aprendizagem e da composição do 
conhecimento, um meio que garante entregas significativas, dada a oferta de espaço 
propício para tal, em que os líderes conseguem aplicar as variáveis previstas no modelo 
de Nonaka e Takeuchi (1997), que é a oportunidade de i) socializar;  
ii) externalizar, detalhando melhor os problemas; iii) combinar, garantindo a 
possibilidade de combinar respostas e conhecimentos e iv) internalizar, momento em 
que aplica, pratica e assimila o conhecimento criado, produzindo novos em um ciclo e 
combinações constantes. 

 
 

7 Considerações Finais 
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O Programa Líderes Cariocas foi criado com uma estratégia inovadora 
subdividida nas frentes de desenvolvimento e sucessão de líderes, processos de 
liderança e melhores práticas. 

Na frente de desenvolvimento e sucessão de líderes, percebe-se como resultado 
positivo deste trabalho o nível de aprendizado, dedicação, comprometimento e 
participação dos líderes participantes.  

A participação auto-orientada na direção da aplicação imediata dos conteúdos 
aprendidos no enfrentamento de desafios específicos e estratégicos dos gestores, mesmo 
com agendas e compromissos intensos, com base no modelo de Nonaka e Takeuchi 
(1997), mereceu destaque. O programa contou com um mecanismo de sustentação da 
aprendizagem chamado praticagem, no qual de forma pragmática os professores 
estruturaram uma atividade e desafiaram os participantes para que colocassem em 
prática, no seu dia a dia, os conhecimentos adquiridos.  

Essa nova abordagem adotada contribuiu para que o programa mantivesse bons 
padrões de capacitação, capaz de sustentar o ciclo de desenvolvimento e aprendizagem 
iniciado pela instituição, através da criação de mecanismos de desenvolvimento e de 
acompanhamento dos processos de aprendizagem para os líderes através de novos 
conteúdos. 

Além disso, é possível considerar, ações com foco no aumento da capacidade de 
acompanhamento e compreensão do impacto das decisões nos resultados 
organizacionais por meio de indicadores de desempenho, integrando os aspectos 
pessoas e processos, bem como o alinhamento das estratégias de gestão de pessoas aos 
negócios e aos desafios organizacionais. 

Ou seja, para os líderes cariocas, com o decorrer do processo houve o 
desprendimento da visão de servidor público como aquele ator que deve possuir 
somente o conhecimento científico e replicá-lo na administração. O perfil e a gestão 
seguramente já são case de alinhamento comportamental de gestão moderna, e as 
evidências comprovam essa leitura: metas individuais são publicadas em Diário Oficial 
do Município, o planejamento estratégico é acompanhado por objetivos e metas 
quantitativas orientadas a resultado e não apenas no esforço; a remuneração é variável 
por performance, entre outras. 

Por fim, o sucesso do programa reforça o sentimento de que a iniciativa deverá 
se manter como foco para a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o intuito de munir seus 
gestores de elementos para prosseguir na sua jornada rumo ao aprimoramento da gestão 
e ao desenvolvimento da administração pública municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 
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