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Resumo 

 

O trabalho descreve o programa de desenvolvimento de habilidades comportamentais 

com foco no relacionamento interpessoal do gestor de pessoas de uma organização do 

terceiro setor da assistência social, e a influência desses comportamentos na mudança 

cultural organizacional. Neste contexto, buscou-se conceituar as características desse 

setor, o conceito de gestão de pessoas, as especificidades da cultura organizacional nas 

instituições do terceiro setor e as habilidades comportamentais. A estratégia adotada foi 

descrever o programa de capacitação aplicado com foco no desenvolvimento de 

habilidades comportamentais a gestores e co-gestores e a verificação através de um 

estudo de caso, com coleta de dados, para comprovação da mudança ocorrida, a 

melhoria no relacionamento interpessoal e sua influência na mudança cultural. Foi 

aplicado um total de 40 questionários para colaboradores orientadores sócio-educativos, 

técnicos e coordenadores. Os resultados da pesquisa destacam que o programa com foco 

no desenvolvimento de comportamento e aspecto emocional apresentou mudanças e 

benefícios à instituição, tanto na cultura quanto no relacionamento interpessoal com os 

gestores.  

 

 

Palavras chaves: terceiro setor; assistência social; mudança de comportamento; 

habilidades sociais; cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

In the present work describes the development program focused on behavioral skills 

Interpersonal relationship manager of people of a third sector organization of social 

assistance, and the influence these behaviors in organizational cultural change. In this 

context, we sought to conceptualize the characteristics of this sector, the concept of 

personnel management, the specific organizational culture in the social sector and 

behavioral skills. The strategy adopted was to describe the applied training program 

focusing on the development of behavioral skills to managers and co-managers, and 

verification through a case study, collecting data to prove the change occurred, 

improvement in interpersonal relationships and their influence on cultural change. A 

total of 40 questionnaires were applied to socio-educational guiding employees, 

technicians and coordinators. The survey results highlight that the program focused on 

the development of behavioral and emotional aspects varied changes and benefits to the 

institution, both in culture and in interpersonal relationships with managers. 

 

 

Keywords: third sector, social care, behavior change, social skills, organizational 

culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente as instituições do terceiro setor enfrentam uma transição no que se refere ao 

perfil dos profissionais e do público atendido. As instituições do terceiro setor 

apresentam um histórico de atendimento informal e assistencialista influenciados pelas 

igrejas e pelos voluntários altruístas, contando com profissionais que iniciaram como 

voluntários ou pessoas das famílias que frequentavam a instituição em momentos livres 

do seu dia. O termo assistencialista aqui é utilizado como uma atuação através de suprir 

uma necessidade pessoal do individuo, no caráter de caridade apenas provendo as 

necessidades da pessoa sem trabalhar sua autonomia. Diferente do que é considerada 

uma ação profissional de assistência, já que tem como objetivo suprir as necessidades 

básicas do individuo com foco no seu desenvolvimento e autonomia (FIDELIS, 2005).  

No entanto, com a mudança e aumento no número de atendidos e a regulamentação da 

Assistência Social no Brasil, através da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS), cada vez mais o número de profissionais envolvidos neste processo 

vem crescendo, fazendo com que as instituições sejam mais criteriosas na seleção e na 

qualificação destes profissionais, visando à qualidade de atuação e o desenvolvimento 

dos atendidos. 

Com isso, juntamente a essa mudança do perfil profissional, a cultura organizacional 

das instituições também entrou em transição. Essa mudança acaba sendo difícil já que a 

atuação assistencialista e a atuação profissional com base no que de fato é a proteção 

social acabam se chocando.  

O tema é relevante para a área da Gestão de Pessoas porque junto com essa 

profissionalização, é necessária a mudança dos comportamentos dos gestores perante 

esses colaboradores, já que um olhar para a execução do trabalho passa a ser 

diferenciado. E é com base nessa condição que os líderes, dentro desse contexto, 

considerado mais humanizado que as organizações privadas, precisam lidar com o 

colaborador e o atendido. E diante dessa situação, surge o seguinte questionamento: de 

que forma isso é realizado, levando em conta as habilidades comportamentais no 

relacionamento interpessoal?  
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Com isso, a hipótese levantada é a de que a mudança de habilidades comportamentais 

dos gestores, desenvolvida com foco no relacionamento interpessoal, levando em conta 

o contexto emocional presente nas instituições do terceiro setor e no próprio ser 

humano, favorecerá a mudança de clima organizacional, acelerando o processo de 

percepção do colaborador sobre uma necessidade de uma atuação mais profissional, 

minimizando assim os conflitos e o desconforto da mudança de clima por parte dos 

colaboradores.  

Para averiguar essa hipótese, contaremos com a parceria de uma ONG da área da 

Assistência Social, na qual aceitou participar dessa pesquisa, considerando o trabalho de 

capacitação que vem desenvolvendo há três anos, conforme dados da instituição, nesse 

processo de desenvolvimento comportamental.  

Assim, os objetivos deste trabalho são: (1) analisar a relação entre a mudança de 

comportamento dos gestores de pessoas como influência para minimizar o desconforto 

do processo de mudança de cultura organizacional e (2) propor um modelo de 

desenvolvimento de habilidades comportamentais no processo de capacitação do gestor 

de pessoas do terceiro setor. 

E o trabalho tem ainda como objetivos específicos (1) descrever o perfil das instituições 

do terceiro setor, considerando dados literários; (2) caracterizar as habilidades 

comportamentais num contexto de trabalho assistencial; (3) descrever um modelo de 

desenvolvimento de habilidades comportamentais em um contexto de trabalho 

assistencial e (4) analisar a possível ou concreta mudança de cultura organizacional, de 

acordo com a instituição pesquisada. 

 

A Assistência social 
 

Assistência Social é um dos três componentes do sistema de Seguridade Social no 

Brasil, que é um conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se pretende 

alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, para erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. Diretrizes 

estas que estão fixadas na Constituição Federal no artigo 3°: 



13 

 

O sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa a garantir que o 

cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência, 

provendo-lhe a assistência e recursos necessários para os momentos de 

infortúnios. É a segurança social, segurança do indivíduo como parte 

integrante de uma sociedade (TORRES, 2012).  

A descrição das diretrizes básicas da assistência social está contida na Constituição 

Brasileira nos artigos 203 e 204, sendo que sua regulamentação está sistematizada pela 

Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS): 

Art.  203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I  - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II  - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III  - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV  - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. 
 
Art.  204 - As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
Art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: 
I  - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
II  - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

 

Sua função é manter uma política social destinada ao atendimento das necessidades 

básicas dos indivíduos, mais precisamente em prol da família, maternidade, infância, 

adolescência, velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, promoção da 

integração ao mercado de trabalho, bem como a habilitação e reabilitação das pessoas 

com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

As prestações de assistência social são destinadas aos indivíduos sem condições de 

prover o próprio sustento de forma permanente ou provisória, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social. Uma das formas da realização dessa assistência social 
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é através das Organizações consideradas Não Governamentais (ONGs), pertencentes ao 

terceiro setor, já que são entidades de sociedade civil com fins públicos e não lucrativas.  

 

Organizações Não Governamentais (ONGs) 
 

As organizações não governamentais (ONG) são organizações comprometidas com a 

sociedade civil, movimentos sociais e transformações sociais, estão orientadas para 

objetivos externos aos membros que a compõem, partindo da ideia de autonomia, 

igualdade e participação dos grupos populares, geralmente pertencentes à comunidade 

na qual a ONG esta instalada (CASIMIRO E FREITAS, 2008). 

Estas organizações pertencem ao setor denominado Terceiro Setor já que são não 

lucrativas, não estatais, oriundas da sociedade civil e responsável por ações e iniciativas 

voltadas para as necessidades das camadas menos favorecidas da sociedade, e que por 

algum motivo estão em defasagem do serviço fornecido pelo setor público. Ao atuarem 

no espaço público, embora não sendo estado, ou atuando no setor privado, sem 

apresentar características de entidades com fins lucrativos, as ONGs vêm 

desempenhando um papel relevante na sociedade contemporânea, onde, diante da 

complexidade do mundo atual, a ação dos agentes públicos e privados precisa ser revista 

e ampliada para atender satisfatoriamente as demandas da sociedade moderna. De um 

lado, o Estado tem dificuldades de suprir satisfatoriamente as solicitações que dizem 

respeito as suas responsabilidades, por outro lado, o setor privado nem sempre atende, 

pela lógica de mercado, à produção e distribuição dos bens e serviços que interessam à 

sociedade (JORDAN, 1998 apud CASIMIRO E FREITAS, 2008). 

Uma característica considerada relevante nessas organizações é o comprometimento e 

motivação intrínsecos aos profissionais e voluntários que nelas atuam, já que sua 

atuação está relacionada aos valores que são praticados e ou à causa para a qual a 

organização se volta. Ações essas que possibilitam a união da necessidade de trabalhar à 

realização de um projeto de vida pessoal (BOSE, 2004).  
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As ONGs sobrevivem através de captação de recursos através de doadores que podem 

ser provenientes do setor privado, caracterizados por pessoas jurídicas ou físicas, além 

de convênios estabelecidos junto ao setor público. Com isso, a organização precisa lidar 

com uma relativa perda de autonomia dada as exigências muitas vezes impostas pelos 

doadores, especificamente, quando do processo de tomada de decisões. A perda de 

autonomia é uma das consequências da procura por diferentes fontes de financiamentos 

cujo acesso está cada vez mais difícil. Nas palavras de Casimiro e Freitas (2008): 

A escassez de recursos e as pressões dos doadores têm levado as ONGs 
a repensarem seus modelos de gestão, e, principalmente, pautarem suas 
atividades dentro de uma lógica mais racional e utilitarista. Deste modo, 
estas instituições estão passando por ajustes organizacionais marcados 
pela busca de novos modelos de gestão. Esses novos modelos baseiam-
se em uma lógica de mercado profissionalizada, causando, assim, 
mudanças administrativas de âmbito estrutural e prático. Sendo que essa 
nova realidade causa impacto direto sobre os valores originais dessas 
instituições tornando-as mais funcionais ao adotarem uma capacitação 
estratégica para garantirem sobrevivência organizacional. 

Outro ponto no que se refere a características das ONGs é o processo de perda de 

autonomia que envolve o processo de convenio com o poder público. Segundo 

Campagnac (2006), um dos problemas a serem enfrentados por estas organizações está 

expresso na regulamentação das parcerias com o Estado. Estabelecer os princípios dessa 

parceria envolve uma série de burocracias que regulamenta essa relação. Esses critérios 

envolvidos nesta relação estabelecem melhores estratégias na atuação das organizações 

com o objetivo de melhorar os resultados dentro da realidade institucional. Nas palavras 

do autor: 

Outro desafio a ser resolvido diz respeito aos quesitos administrativos e 
legais com as quais as ONGs são sobrecarregadas no caso das parcerias 
com o Estado: contas devem ser feitas de maneira diferenciada e o 
controle público é renovado. Segundo Navarro (1999), essa questão é 
tão séria que não são poucas organizações que resistiram fazer 
convênios com o governo, mesmo que isso significasse reduzidas 
possibilidades de expansão do programa. A problemática dá conta de 
preservar condições de trabalho e ainda manter a missão da instituição. 
Assim, o processo de intensa cooperação e parceria com o Estado pode 
simbolizar comprometer essa missão institucional (CAMPAGNAC, 
2006, p. 06). 

Assim, segundo Nassuno (1999, apud CAMPAGNAC, 2006):  
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Desta maneira, em oposição à patronagem, à discriminação e ao 
favoritismo, percebemos, hoje, no Terceiro Setor, uma certa tendência 
em direção a princípios relacionados ao mérito, à imparcialidade da 
administração burocrática e, principalmente, ao profissionalismo. Estes 
contribuem para reforçar os valores democráticos no que se refere às 
condutas que garantem êxitos pessoais e coletivos. Entretanto, a 
contrapartida da neutralidade burocrática poderia ser a 
irresponsabilidade política e ausência de compromisso com valores 
democráticos.  

 

Assistencialismo x atuação ética profissional 
 

O eixo condutor da análise é dado pela apreensão das determinações e mediações que 

incidem sobre a consciência ético-política da profissão, concebida como expressão 

particular de inúmeras possibilidades inscritas na cultura brasileira, na formação moral 

dos indivíduos sociais, nas formas de representação e vivencia do trabalho, da vida 

cotidiana, da vida cívica e política, na apresentação do significado da profissão e da 

“questão social” na sociedade burguesa, nas respostas às suas determinações, na coesão 

em torno de valores, finalidades e responsabilidades profissionais coletivas.  

De acordo com Barroco (2006), a compreensão da gênese da profissão ou atuação no 

âmbito social em suas determinações éticas e política fundantes, em seus 

desdobramentos históricos em relação com as possibilidades de superação do seu ethos 

de origem, possibilita a reconstrução da base de fundação ontológica da ética na vida 

social, o que orientou a apreensão das possibilidades de afirmação e negação de valores 

éticos fundamentais na sociedade e cultura. O cuidado é não realizar uma análise 

“moralista” da realidade, no qual a preocupação de não julgar individualmente os 

agentes profissionais, mas evidencia uma prática coletiva cujos produtos ético-políticos 

contribuem, independentemente da “boa” intenção dos seus agentes, em sua 

singularidade, para o fortalecimento da alienação moral, de projetos conservadores ou 

simplificadores das potencialidades éticas do ideário que lhe serve de referencia.  

Os valores universais se objetivam eticamente mediante princípios e normas abstratas 

que se concretizam sob forma e significados históricos diversos: tais modos de ser são 
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conteúdo concreto da ética profissional, donde a importância da reflexão ética que 

desvela o significado e fundação dos valores universais, e da discussão coletiva que 

elege os princípios, valores e normas orientadoras da ética profissional e define 

estratégias coletivas para sua concretização.  

Com isso, a complexidade da ética profissional impede de trata-la apenas em sua 

formalização na atuação através do código de ética, não é possível eximir escolhas e 

responsabilidades, daí a importância do trabalho educativo, do debate coletivo, da 

participação cívica e política junto aos profissionais ou as pessoas que se envolvem com 

a atuação profissional (BARROCO, 2006). Como pode ser eticamente classificado a 

atuação profissional dentro de um contexto social, sem um código de ética definido ou 

estruturado? 

Ainda de acordo com Barroco (2006, p. 19), a ética é definida como uma capacidade 

humana posta pela atividade vital do ser social; a capacidade de agir conscientemente 

com base em escolhas de valor, projetar finalidade de valores e objetiva-las 

concretamente na vida social, isto é, ser livre.  

No entanto, para a conscientização de uma ação profissional ética, com a avaliação do 

caráter em prestar a assistência ou com assistencialismo, será necessária sua definição.  

Segundo Fidelis (2005), a ação profissional de assistência tem como objetivo suprir as 

necessidades básicas do individuo com foco no seu desenvolvimento e autonomia. A 

atuação assistencialista é uma atuação através de suprir uma necessidade pessoal do 

individuo, no caráter de caridade apenas provendo as necessidades da pessoa sem 

trabalhar sua autonomia.  

As praticas assistencialistas tem sido comum no que se refere à confusão na utilização 

dos termos assistência e assistencialismo, já que quando se trabalha com a política de 

assistência social nos espaços em que a intervenção se caracteriza pelo caráter 

emergencial é comum taxar esta atuação como uma prática assistencialista. Contudo, 

não se deve equiparar ou confundir ação de emergência com assistencialismo. As ações 

emergenciais são tão dignas e necessárias quanto às demais ações, o que realmente faz a 

diferença são os objetivos pelos quais são desenvolvidas. A própria Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) reconhece, em seu Artigo 15, a legitimidade das ações 
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emergenciais, pois é preciso suprir necessidades básicas e emergenciais dos usuários 

(FIDELIS, 2005, p. 2). 

Apesar dos termos legais no que se referem aos direitos sociais, muitas ações 

desenvolvidas em cima dessa ótica tem-se caracterizado como assistencialista, já que 

reforçam sua condição de subalternização perante os serviços prestados. Para a 

população, que depende dos serviços e benefícios transmitidos por essas políticas, para 

garantir sua sobrevivência, e não importa com que intenção está sendo desenvolvidas, já 

que o fundamental é que não morra de fome, ou de outra necessidade qualquer 

(FIDELIS, 2005). 

 

A Gestão de Pessoas no terceiro setor 
 

A história da construção do Terceiro Setor mostra o caráter emocional envolvido, já que 

surgiu através da necessidade de suprir as faltas do poder público no que se refere às 

necessidades básicas do ser humano e por ser motivada, a priori, pelo ímpeto de ajudar. 

Favorece-se assim os valores e a missão institucional, pois se mostram movidas pela 

confiança mutua e pela solidariedade. Diante desse contexto, dois aspectos são 

favorecidos: (1) as recompensas individuais são menos valorizadas e (2) os salários 

ainda são inferiores àqueles praticados nas demais áreas e não há políticas de 

desenvolvimento presente (BOSE, 2004).   

A gestão de pessoas, no entanto, apresenta um histórico voltado ao contexto do primeiro 

e segundo setor, caracterizados por empresas públicas e privadas com objetivo produzir 

resultados, lucrar. Segundo Chiavenato (2008) a gestão de pessoas refere-se às políticas 

e práticas necessárias para auxiliar o administrador a cumprir as funções de planejar, 

organizar, dirigir e controlar o negócio e o trabalho das pessoas. As políticas e práticas 

envolvidas são consideradas como: (1) agregar talentos à organização; (2) integrar e 

orientar talentos em uma cultura participativa; (3) modelar o trabalho seja individual ou 

em equipe; (4) recompensar os talentos pelo desempenho e alcance de resultados; (5) 

avaliar o desempenho humano e melhorá-lo; (6) comunicar, transmitir conhecimento e 

proporcionar retroação intensiva; (7) treinar e desenvolver talentos para criar uma 



19 

 

organização de aprendizagem; (8) proporcionar condições de trabalhar e melhor 

qualidade de vida no trabalho; (9) manter relações com talentos, sindicatos e 

comunidade em geral; (10) aumentar a competitividade dos talentos para incrementar o 

capital humano e o capital intelectual; e (11) incentivar o desenvolvimento 

organizacional.  

Ao relacionar esse conceito com o Terceiro Setor, percebem-se muitas ações sendo 

utilizada para a administração das instituições. No entanto, não há acompanhamento 

mais direto e avaliativo com foco em resultados ou mesmo um plano de 

desenvolvimento profissional, já que as pessoas trabalham nessas instituições por dois 

principais motivos: (1) pelo emocional pessoal envolvido, principalmente por parte dos 

colaboradores considerados voluntários, que não mantém um vinculo empregatício com 

a organização; e (2) por ser uma área mais fácil de contratar profissionais com baixa 

escolaridade e experiência profissional (BOSE, 2004). 

De acordo com Teodósio (2001 apud BOSE 2004, p.2): 

[...] a transposição de técnicas gerenciais oriundas da esfera privada não 
se dá de maneira linear e absoluta, esbarrando nas especificações da 
gestão social, características das organizações do Terceiro Setor. 
Ferramentas administrativas privadas carregam em si conceitos e 
pressupostos que, em alguns casos, podem trazer distorções quanto à 
natureza da gestão demandada na esfera social.  

 

Em função de como as ONGs foram criadas, os valores culturais originais, ou as 

práticas a eles associados que vieram a constituir sua estrutura organizacional, foi 

idealizada pela iniciativa individual em favor do bem público, onde, através da 

utilização de fatores como altruísmo, sensibilidade, compaixão e solidariedade, criou-se 

um compromisso em relação ao próximo, principalmente com as camadas sociais 

menos favorecidas (CASIMIRO E FREITAS, 2008). 

De acordo com Diniz e Mattos (2003 apud CASIMIRO E FREITAS, 2008), os valores 

culturais encontrados na história de atuação das ONGs são: (1) Orientações ideológicas; 

(2) Orientações religiosas; (3) Ideias desenvolvimentistas – consistiam na crença da 

transformação social, baseadas no modelo de desenvolvimento preconizado pela 

cooperação internacional; (4) Voluntariado – presentes na execução de programas, 
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campanhas, desenvolvimento de tarefas administrativas, utilizando a não de obra não 

remunerada, onde pessoas se engajam espontaneamente com a causa defendida; (5) 

Informalidade de ação – caracterizadas mais como movimentos sociais com ações 

desenvolvidas de maneira informal e improvisada, do que como organizações 

estruturadas; (6) Independência em relação ao estado e ao mercado – autonomia em 

relação à imposição governamental e às empresas com fins lucrativos, antes da 

vinculação a esses órgãos através de parcerias; (7) Igualdade e participação democrática 

na gestão de processos – participação igual dos membros que compõem a instituição 

nos processos de tomada de decisão e implementação de programas; (8) Caráter 

reivindicativo e denunciador – marcante pela postura denominada crítica em relação às 

políticas públicas e à ação governamental. Segundo Casimiro e Freitas (2008, p.5): 

Todos esses pontos citados anteriormente, constituem valores culturais 
adotados pelas ONGs dentro do seu contexto de gestão original, 
marcado pela lógica da solidariedade comunitária. Entretanto, 
atualmente estes valores estão sendo substituídos pelo processo de 
gestão estratégica baseado na lógica de mercado, refletindo na estrutura 
organizacional e em suas práticas administrativas, indicando, 
consequentemente, uma tendência de reprodução das modernas práticas 
gerenciais, provenientes das empresas lucrativas. Esses ajustes 
organizacionais devem-se às consideráveis mudanças e transformações 
mundiais ocorridas nas últimas décadas nas esferas política, social, 
econômica e cultural. 

 

Historicamente houve uma mudança relevante no cenário mundial, com relação ao 

contexto do setor privado e publico das organizações. Essa evolução deixa as pessoas – 

seus conhecimentos, habilidades e competências como a principal base das 

organizações. Ou seja, as pessoas passam a serem consideradas como seres dotados de 

inteligência, personalidade, conhecimentos, habilidades, competências, aspirações e 

percepções singulares, e não mais apenas um recurso humano. Diante disso, a gestão de 

pessoas atua através de papéis múltiplos e complexos, com foco tanto na ação 

operacional quanto no estratégico, focalizando os resultados a curto e longo prazo 

(CHIAVENATO, 2008).  
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Apesar da gestão de pessoas agora estar mais humanizada, ao relacionarmos ao Terceiro 

Setor, o foco de resultados e estratégias eram outros. Geralmente as estratégias eram 

criadas para o levantamento de verba através de parcerias ou mesmo projetos.  

De acordo com Casimiro e Freitas (2008) as ONGs ainda apresentam dificuldades 

peculiares de qualquer organização nova. Apesar de terem criado forças nos anos 90, 

ainda não são consideradas organizações sólidas no que se refere aos processos de 

gestão.  O estabelecimento da missão e cultura organizacional ainda não é visto com 

clareza para construir um modelo administrativo. Mesmo sem possuírem fins lucrativos, 

estas instituições, buscam novas formas de gerir sua estrutura organizacional buscando 

atingir a missão e os objetivos definidos em seu planejamento. Assim, as ONGs, no seu 

processo de crescimento, desenvolveram um estilo de gestão, e diante do processo de 

evolução, encontram dificuldades na execução de tarefas administrativas, ainda que 

diferentes das enfrentadas pelas empresas tradicionais.  

O processo de seleção de novos funcionários tende a ser assistemática e desestruturada, 

já que os critérios utilizados são baseados na afinidade dos candidatos com a proposta 

da organização e sua disponibilidade. Os candidatos são geralmente recrutados através 

da indicação de terceiros, membros da organização e de pessoas por elas assistidas. 

Proporcionando assim uma carência de profissionais com experiência e um ambiente 

considerado muitas vezes familiar (BOSE, 2004).  

Ainda em Bose (2004), o desenvolvimento das pessoas também é pouco enfatizado 

pelas organizações. Até as habilidades consideradas gerenciais são desenvolvidas por 

meio da experiência e do apoio dos pares, o que pode proporcionar sua acomodação no 

que se refere à escassez de oportunidades de autodesenvolvimento. 

As organizações têm sido afetadas pelas mudanças oriundas dos avanços tecnológicos e 

da globalização econômica, uma vez que essas influências estão alterando dos padrões 

da produção e até da esfera do comportamento individual. Assim, as questões 

relacionadas às empresas privadas como resultados, eficácia de desempenho, captação 

de recursos suficientes e o desafio da sustentabilidade interferem em seu desempenho e 

no formato em fazer a gestão do terceiro setor dentro desse contexto (BOSE, 2004).  
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Diante desse novo contexto, a sustentabilidade surge como um dos principais 

alavancadores da necessidade de profissionalização da gestão nas organizações do 

Terceiro Setor. Ela se refere ao processo independência das organizações no que se 

refere às doações de recursos por parte de pessoas físicas e jurídicas ou de recursos 

governamentais. Assim, hoje as organizações passaram a se preocupar com sua 

longevidade, ao invés de aterem-se aos problemas e causas urgentes, incorporando 

novas dimensões de problemas, através da ampliação do escopo e da escala de 

atividades (BOSE, 2004). 

Para Falconer (1999 apud BOSE, 2004, p.30): 

O crescimento e a profissionalização das organizações pode via a 
sepultar a imagem idealizada do Terceiro Setor como composto por 
organizações comunitárias, lideradas por voluntários abnegados, tão 
frequente nos apelos de captação de recursos e na motivação das 
pessoas. O crescimento, teme-se, pode levar à burocratização, ao desvio 
da missão social, ao esfriamento da participação de voluntários, à 
sobreposição do objetivo de autoperpetuação sobre ouros e à adoção de 
comportamentos mais parecidos com os dos outros setores.   

 

Assim é possível perceber o quanto o processo de capacitação dos profissionais mexe 

com o processo e mudança da cultura estabelecida nas organizações do Terceiro Setor, 

se não for bem estruturada e que respeitem suas particularidades e especificidades do 

setor, como manter e preservar os valores e filosofias que o sustentam (BOSE, 2004).  

No que se refere ao processo de capacitação, existe uma resistência na adesão a esse 

processo, tanto por parte dos educadores ou orientadores sócio-educativos como por 

parte da gerencia, que entendem essa profissionalização e avaliação de desempenho 

como uma cobrança desnecessária e que interferem na realização do trabalho da forma 

que sempre fizeram. Um dos pontos das dificuldades de aceitação pode ser a não 

unidade das instituições do Terceiro Setor, que não padronizaram suas formas de 

atuação no aspecto de profissionalização, lidando cada uma a sua maneira no trato com 

seus funcionários, já que os mesmos atuam simultaneamente em mais de instituição.  

Segundo Bose (2004, p.33):  
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Inicialmente as observações apontam para o fato de que as organizações 
do Terceiro Setor brasileiro possuem grande resistência à adoção de 
treinamentos e técnicas gerencias, muitas vezes em decorrência de um 
certo receio de que a incorporação de tais ferramentas acarrete um 
desvio dos valores o objetivos mais amplos que norteiam a existência 
dessas organizações (Roesch, 2002; Teodósio & Brum, 2000; Teodósio 
& Resende, 1999). De acordo com Falconer (1999) há um 
descompromisso com a sociedade burocratizada e com os modelos 
organizacionais estabelecidos. Nesse contexto, “algumas práticas 
vinculadas a performance, desempenho e profissionalização das 
relações internas são vistas como ameaçadoras à coerência ideológica 
dessas organizações, sendo portando rejeitadas (Teodósio & Brum, 
2000:16)”. 

Apesar do processo de dificuldade e resistência, as instituições estão adotando algumas 

tendências organizacionais como a busca por profissionalizar seu quadro de 

colaboradores com treinamentos, cursos e outros programas de desenvolvimento, 

conforme pesquisa realizada por Bose (2004). De acordo com seu levantamento, 71% 

das instituições apresentam essa tendência à mudança.  

Apesar da tendência à mudança, um dos fatores considerados dificultosos nesse 

processo são as características organizacionais presentes nas organizações do Terceiro 

Setor é a flexibilidade e a informalidade como aspectos que lhe conferem “um estilo 

próprio de gestão”, relacionados aos valores organizacionais voltados para a qualidade 

das relações – proximidade, informalidade e participação. Aspectos que podem 

eventualmente constituírem fontes de resistência para a tendência de formalização 

observada.  

Segundo Bose (2004, p.76): 

Em 88% das organizações pesquisadas existem hierarquias claras e 
relações formais de subordinação. Embora esta constatação remeta à 
imagem de estruturas organizacionais caracterizadas por relações 
formais de autoridade e controle, a informalidade na relação entre as 
pessoas está presente em 83% das organizações, e tende a se manter na 
maior parte dos casos.  

 

Outro ponto considerado um problema no processo da gestão de pessoas é o 

comportamento dos gestores em priorizar assuntos estratégicos frente às demandas 

operacionais como problemas do dia-a-dia. No entanto, pela pesquisa realizada há uma 
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clara intenção de que a dedicação dos profissionais se volte pela esfera estratégica, 

como a mutação no que se refere aos procedimentos e políticas sistematizadas. Na 

pesquisa realizada por Bose (2004) 42% dos respondentes afirmam que essa 

sistematização está presente em suas organizações e 46% pretende intensificar esse 

processo. De modo semelhante, em 58% dos casos as funções e responsabilidades 

individuais são claramente definidas, e esta formalização de papéis tende a se 

intensificar em 33% das organizações.  

Um dos fatores que grande influencia na gestão de pessoas no Terceiro Setor é processo 

de recrutamento e seleção, que acaba favorecendo a informalidade nas relações. 

Segundo Raposo (2000 apud BOSE 2004): 

[...] os critérios de qualificação para o trabalho no Terceiro Setor são 
menos rígidos, privilegiando-se a boa formação geral. 
Consequentemente a seleção tende a ser assistemática e desestruturada, 
baseada na afinidade dos candidatos com a organização.  

 

As organizações que utilizam as práticas de recrutamento e seleção informais e pouco 

estruturadas, afirmam que têm atendido às demandas presentes na organização. Este 

fato provavelmente decorre de uma característica bastante comum nos procedimentos de 

gestão de pessoas no Terceiro Setor que é o recrutamento de pessoas através de contatos 

pessoais e indicações (BOSE, 2004). 

Com base nas características do processo de recrutamento e seleção, nem sempre o 

colaborador apresenta conhecimento necessário para sua atuação. O aspecto da gestão 

de pessoas referente ao treinamento e desenvolvimento se faz necessário, já que tem 

como objetivo o desenvolvimento de competências e sua profissionalização, quando a 

organização atua sob a ótica da estratégia. De acordo com Sousa (2007) à medida que se 

multiplicam as iniciativas no chamado terceiro setor, cresce também a exigência por 

profissionalização. Sai de cena o mero voluntariado e ascende a necessidade de visão 

gerencial e rigor financeiro. Pressupõe-se que tais adaptações ocorrem por meio de 

decisões estratégias, uma vez que, mudanças exigiram dessas organizações uma 

reestruturação, em especial, nas suas formas de gestão de pessoas, principalmente nos 

processos de profissionalização, que estão assentados fundamentalmente, sobre as 

competências do colaborador.  
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Segundo Souza (2007, p. 4):  

Neste sentido, tudo aponta que as ações de TD&E podem a vir ocupar 
um papel importante no conjunto de práticas da gestão estratégica de 
pessoas no contexto das organizações do terceiro setor por desenvolver 
competências que permitam lidar com os novos modelos de gestão e de 
organização do trabalho pelos quais estas organizações não estão 
imunes.  

No que se refere ao comportamento dos colaboradores no Terceiro Setor, Souza (2007, 

p. 06) afirma que “uma das características que diferencia as organizações do terceiro 

setor com relação ao trabalho, é que esse passa a ser realizado cada vez mais em 

equipes, e isso demanda um trabalhador com habilidades relacionais mais 

desenvolvidas: capacidade de comunicação, de solucionar conflitos, entre outros”, 

mostrando com isso, o desenvolvimento de competências comportamentais mais 

necessárias no primeiro momento que competências mais técnicas, já que a prática do 

trabalho em equipe alia os benefícios da interação grupal e das diversidades individuais 

para criar soluções mais rápidas e criativas aos problemas das organizações.  

O processo de mudança na gestão de pessoas envolve diversas variáveis, e se não forem 

consideradas, pode ser caracterizado como fracasso, porque a abordagem adotada não se 

ajusta aos fatores, como políticas e critérios que não são claros ou reconhecidos como 

justos, ou porque a economia de recurso gera improvisos que reduzem a eficácia da 

prática adotada, ou à cultura organizacional presente na instituição, entre outros (BOSE, 

2004). 

Apesar dos vários fatores influentes, no caso do trabalho, estaremos explorando a 

cultura organizacional, com relação à mudança na gestão de pessoas com foco no 

processo de desenvolvimento e treinamento dos gestores.  

 

Caracterização da Cultura Organizacional nas instituições da Assistência Social  
 

Segundo Schein (1989 apud ORSI, MARINO, ROSSI, BERTOIA, e SHINIASHIKI, 

2005):  
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A Cultura Organizacional é um conjunto de pressupostos básicos que 
um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar 
com os problemas de adaptação externa e integração interna e que 
funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e 
ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e 
sentir, em relação a esses problemas.  

A cultura de uma organização pode ser analisada em três aspectos principais: (1) 

Produtos visíveis, no qual corresponde ao ambiente construído da organização e 

comportamentos visíveis das pessoas; (2) Valores, expressados pelas pessoas na forma 

em como elas se reportam ser, o que na maioria das vezes são idealizados ou 

racionalizados; (3) Pressupostos básicos, normalmente inconscientes, mas determinam 

como os membros de um grupo percebem, pensam e sentem (ORSI, MARINO, ROSSI, 

BERTOIA, e SHINIASHIKI, 2005). 

Segundo Mendes (1999 apud NETO, 2001), a cultura organizacional do Terceiro Setor, 

segmento ONG, vem sendo desenhada de acordo com as necessidades administrativas 

das suas fontes de financiamento. No entanto, ele recomenda a não padronização e 

aplicação da cultura da organização pela influência das Teorias Administrativas prontas. 

A construção dessa cultura deve ser um processo considerado autêntico, para que o 

modelo a ser adotado possa gerar comprometimento dos envolvidos e eficiente e 

adequado a nossa realidade.  

Conforme descrito por Homem (2011, p. 06):  

A cultura é algo particularmente importante em todas as organizações, 
sendo que, este fator toma uma proporção maior nas organizações do 
terceiro setor, na medida em que nestas, as pessoas geralmente 
acreditam na causa pela qual trabalham, e fazem dessa, um fator de 
motivação.  

 

O processo de instalação da cultura organizacional em ONGs ocorre através das 

principais características, conforme descrito em Orsi, Marino, Rossi, Bertoia e 

Shiniashiki (2005, p. 40):  

- a cultura organizacional é aprendida: resulta tanto das experiências 
das pessoas antes de entrarem para a organização, como das influências 
da organização em si;  
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- a cultura organizacional é determinada pela história da 
organização: é definida pelas decisões que os indivíduos tomaram no 
passado, particularmente por pessoas importantes, como o fundador;  

- a cultura organizacional é parcialmente subconsciente: com o 
tempo, as ideias e as crenças se desenvolvem e se tornam influências 
claras no comportamento das pessoas;  

- a cultura organizacional é heterogênea: partes distintas da 
organização têm culturas diferentes. No caso das OSC, uma diferença 
comum é aquela entre a equipe técnica do escritório central da 
organização, preocupada com o perfil público, captação de recursos, 
lobby e as políticas de grandes organizações e as pessoas nas filiais 
locais, mais preocupadas com a entrega dos serviços e a valorização de 
voluntários.  

As organizações do Terceiro Setor se caracterizam por padrões culturais próprios, 

baseados em valores como proximidade, afeição, harmonia e confiança. Ao se levar em 

conta esses padrões culturais, há uma tendência de grande resistência à adoção de 

treinamentos por parte dessas organizações. Muitas vezes em decorrência de receios de 

que isso acarrete um desvio de valores e objetivos que justificam e existência dessas 

organizações (TEODÓSIO E BRUM, 2000; TEODÓSIO E RESENDE, 1999 in 

SOUSA, 2007). Isso é explicado porque pequenos grupos de pessoas altamente 

motivadas podem realizar de forma produtiva, mesmo em caráter de voluntariado. 

Todos se esforçam para que as coisas sejam realizadas. No entanto, quando essa cultura 

organizacional não está bem estabelecida, uma grande parcela de tempo precisa ser 

destinada a discussão e ao debate para se conseguir maior comprometimento a firmeza 

nas crenças (ORSI, MARINO, ROSSI, BERTOIA, e SHINIASHIKI, 2005). 

- Aspectos envolvidos no processo de mudança da cultura organizacional 
 

No que se refere ao processo de mudança, segundo Orsi, Marino, Rossi, Bertoia e 

Shiniashiki (2005), a cultura organizacional das ONGs resulta e é reforçada e/ou 

modificada por cinco fatores: (1) história da organização; (2) estrutura organizacional e 

relações internas; (3) práticas gerenciais ou maneira de conduzir os negócios no dia-a-

dia; (4) sistema de comunicação existente entre voluntários, administrativo e corpo 

diretivo; e (5) sistemas de recompensas. Desta maneira, pode-se perceber que não 
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existem grandes divergências com relação aos fatores que influenciam a cultura 

organizacional, tanto das organizações com fins lucrativos, como as sem fins lucrativos.  

Uma das grandes forças de qualquer organização são as pessoas. No entanto, para as 

ONGs, as pessoas ainda ‘vivem’ numa cultura no qual trabalhar no Terceiro Setor não é 

trabalhar para viver, mas por uma causa. Com isso, cria-se uma tremenda 

responsabilidade para a instituição: a de manter a chama viva e não permitir que o 

trabalho se transforme em apenas um ‘emprego’ (DRUCKER, 1999 apud RUWER E 

CANOAS, 2009). Cada ser humano que constitui estas organizações possui aptidões, 

pretensões, atitudes, valores, motivações e comportamentos próprios, que podem de 

certa forma influenciar na cultura organizacional de forma que se proporcione o alcance 

ou não dos objetivos a que se propõe. 

A cultura organizacional é reforçada por elementos cerimoniais, ritos, mitos, heróis, 

símbolos e histórias que possuem uma forte atuação no imaginário coletivo por meio de 

importante mobilização emocional. Segundo Prioste (2004 apud RUWER E CANOAS, 

2009 p. 583) “neste contexto, destaca-se ainda mais o papel do líder na compreensão 

dos valores culturais da organização, de forma a transformar esses valores em força 

mobilizadora para o alcance dos objetivos, superando possíveis ambiguidades e 

diferenças do grupo”.  

Com o crescimento da ONG, a diversidade de opiniões e ideias entre os membros torna-

se mais complexa e pode representar um dos principais fatores de desencadeamento de 

conflitos dentro destas organizações. Pode apresentar um lado positivo na diversidade 

de ideias também (RUWER E CANOAS, 2009). Neste momento o papel do líder é de 

estrema importância e estratégia para a organização. Tanto em manter a cultura já 

existente, quando esta é considerada positiva, quanto em proporcionar mudanças.  

 

Habilidades Comportamentais 
 

A habilidade social, responsável pelo comportamento interpessoal, é descrito por Del 

Prette (2011) como a existência de diferentes classes de comportamentos sociais no 
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repertório do indivíduo para lidar de maneira adequada com as demandas das situações 

interpessoais. A maneira de agir é afetada por variáveis do ambiente (características 

físicas, sociais e/ou culturais de uma dada situação) e, também por variáveis 

intraindividuais (crenças, percepções, sentimentos).  

As pessoas socialmente competentes são as que contribuem na maximização de ganhos 

e na minimização de perdas para si e para aquelas com quem interagem. Assim, 

considerando a dimensão pessoal e os contextos situacional e cultural, o desempenho 

socialmente competente é aquele que – fundado na coerência entre os subsistemas 

afetivo, cognitivo e conativo – expressa uma leitura adequada do ambiente social, ou 

seja, decodificada corretamente os desempenhos esperados, valorizados e afetivos para 

o indivíduo em sua relação com os demais (DEL PRETTE, 2011). Segundo o autor:  

Em termos de efetividade, é possível atribuir competência social aos 

desempenhos interpessoais que atendem aos critérios de: a) consecução 

dos objetivos da interação; b) manutenção ou melhora da autoestima; c) 

manutenção e/ou melhora da qualidade da relação; d) maior equilíbrio 

de ganhos e perdas entre os parceiros da interação; e) respeito e 

ampliação dos direitos humanos básicos. Embora todos esses critérios 

não sejam usualmente atendidos em uma mesma situação, pode-se 

afirmar que quanto mais deles são atendidos simultaneamente, maior 

competência social pode ser atribuída ao indivíduo (DEL PRETTE, 

2011, p. 34). 

 

Qualquer atuação profissional envolve interações com outras pessoas onde são 

requeridas muitas e variadas habilidades sociais, componentes da competência técnica e 

interpessoal necessária para o envolvimento em várias etapas de um processo produtivo 

(DEL PRETTE, 2011).  

A competência técnica usualmente faz parte dos objetivos educacionais dos cursos 

profissionalizantes e dos treinamentos que ocorrem no âmbito das organizações. No 

entanto, a competência interpessoal não era tão relacionada como objetivo de formação 

profissional ocorrendo, de forma assistemática, e com produto de sua história de vida 

(DEL PRETTE, 2011). Ainda de acordo com o autor, os novos paradigmas 
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organizacionais que orientam a reestruturação produtiva têm priorizado processos de 

trabalho que remetem diretamente à natureza e qualidade das relações interpessoais. 

Entre tais aspectos, pode-se citar a ênfase na multiespecialização associada à 

valorização do trabalho em equipe, intuição, criatividade e autonomia na tomada de 

decisões, ao estabelecimento de canais não formais de comunicação com complemento 

aos formais, ao reconhecimento da importância da qualidade de vida e à preocupação 

com a autoestima e com o ambiente e cultura organizacionais.  

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010), o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais dos gestores auxilia as organizações a atrair, reter funcionários com alto 

nível de desempenho. Eles relatam que em organizações nas quais os gestores têm 

habilidades interpessoais desenvolvidas onde as práticas de liderança e relacionamentos 

são mais bem avaliadas, cerca de 20 por cento dos funcionários permanece por mais de 

dez anos.  

Ter gestores com boas habilidades interpessoais é o mesmo que garantir 

um ambiente de trabalho mais agradável, o que, por sua vez, facilita a 

contratação e a manutenção de pessoas qualificadas (ROBBINS, 

JUDGE, SOBRAL, 2010, p.2). 

 

Essas mudanças imprimem demandas para habilidades como as de coordenação de 

grupo, liderança de equipes, manejo de estresse e de conflitos interpessoais e 

intergrupais, organização de tarefas, resolução de problemas e tomada de decisões, 

promoção de criatividade do grupo, etc.. As inovações constantes e o desenvolvimento 

organizacional no mundo do trabalho requerem, ainda, competência para falar em 

público, argumental e convencer na exposição de ideias, planos e estratégias. O trabalho 

em pequenos grupos mostra a necessidade de habilidades de supervisão e 

monitoramento de tarefas e interações relacionadas ao processo produtivo que, para 

ocorrerem adequadamente, exigem competência em requisitos como os de observar, 

ouvir, dar feedbacks, descrever, pedir mudança de comportamento, perguntar e 

responder perguntas, entre outras (DEL PRETTE, 2011).  
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Caracterização da Instituição Pesquisada1  
 

A Fundação Francisca Franco é uma entidade assistencial, localizada na cidade de São 

Paulo, fundada em 23 de dezembro de 1954 pelo casal Isaac e Odila Franco, com 

objetivo principal de atender a população carente/necessitada. 

Inicialmente a Fundação desenvolvia um trabalho social com caráter assistencialista, 

suprindo as necessidades emergenciais das pessoas que a procuravam. Tal procedimento 

faz parte de um contexto histórico dos trabalhos desenvolvidos na área da assistência 

social da época. Hoje, assume o processo de Responsabilidade Social, deixa de apontar 

os problemas e as necessidades das pessoas para agir, debater e mobilizar todos nas 

busca de soluções que possibilitem o resgate de seus valores e de sua cidadania. 

E foi com esta visão que a Fundação Francisca Franco reorganizou sua forma de 

atuação na sociedade, tendo como missão a capacitação do ser humano para o pleno 

exercício da cidadania, integrando-o de forma produtiva à sociedade. 

A entidade desenvolve atualmente dois programas sociais específicos para atendimento 

da população: Programa de Proteção Integral para crianças, adolescentes e mulheres e 

Programa de Educação Profissionalizante. 

A instituição hoje tem em média de 100 colaboradores, 07 unidades de atendimentos, 

voluntários e parceiros financeiros que a ajudam no atendimento em média de 670 

pessoas atendidas.  

 

- Descrição do programa de capacitação aplicado2 
 

A organização proporciona um programa de capacitação aos seus colaborares, 

especificamente para os cargos de orientadores sócio-educativos, técnicos e 

                                                           
1
 Dados retirados do site da organização: www.franciscafranco.org.br .  

2
 Levantamento realizado com a instituição realizadora do programa de treinamento NEPACC Serviços 

de Psicologia e Psicopedagogia Ltda. As informações foram prestadas pelas profissionais responsáveis 

pela realização dos trabalhos junto aos colaboradores: Adriana Fiuza Kalil – CRP 06/70819; Maria 

Cristina de Paula Partida – CRP 06/51551-5, ambas psicólogas e consultoras responsáveis pela 

estruturação do trabalho desenvolvido na instituição Fundação Francisca Franco.  
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coordenadores dos projetos de atendimento, há três anos e meio, desde o final do ano de 

2009. 

O programa tem como objetivo a capacitação profissional com foco no 

desenvolvimento de habilidades relacionais como comunicação, aspectos emocionais, 

autocontrole e mudança de conceito e crenças pessoais com relação ao trabalho em 

equipe e a atuação profissional no terceiro setor, especificamente na assistência social 

com atendimento à proteção especial de alta complexidade.  

O programa não apresenta uma estrutura e metodologia rígida e conceitual. O serviço 

aplicado dentro do programa é denominado “grupo de apoio” para os colaboradores 

orientadores sócio-educativos e “supervisão técnica” para os colaboradores técnicos e 

coordenadores, que tem a função de co-gestão e gestão simultaneamente. Os encontros 

são realizados uma vez por mês, com a média de duração de duas a três horas. Sua 

metodologia é “livre”, baseada no levantamento de necessidades e dificuldades do 

grupo com relação a habilidades comportamentais e emocionais. A estrutura de cada 

encontro é formada pelas seguintes etapas (1) checagem das informações, conceitos 

trabalhados anteriormente ou grau de conhecimento do individuo; (2) desenvolvimento 

e exploração do assunto levantado através de dinâmicas, atividades semi-estruradas e 

sensibilizações; (3) ações motivacionais e de elevação da autoestima; e (4) avaliação do 

processo de aprendizagem realizada no encontro.  

Conforme descrito em Sousa (2007, p.07) há três conceitos que pode ser aplicado no 

processo de capacitação:  

[...] Treinamento, Desenvolvimento e Educação, autores como Eboli 
(2004) ao compará-los explica que no Treinamento, o aspecto principal 
a ser trabalhado é o conhecimento – o saber fazer; enquanto que em um 
programa de desenvolvimento, tônica é a incorporação de habilidades – 
o poder fazer; e nos programas de educação o principal ponto a ser 
desenvolvido está relacionado à postura e à atitude – o querer fazer. [...] 
evidencia-se que o Treinamento tem uma tarefa específica de melhorar 
o desempenho das pessoas, de alcance de curto prazo. O 
Desenvolvimento tem o propósito de capacitar as pessoas a assumir 
novas e futuras posições na carreira, tendo alcance de médio prazo. E 
finalmente, a Educação tem a finalidade de formar a pessoa para a vida 
e para o mundo, com um alcance mais de longo prazo.  
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Modelo do programa para o desenvolvimento de habilidades comportamentais 

 

Programa composto por, no máximo, 12 encontros mensais com discussões das 

habilidades sociais de acordo com os sete conjuntos distribuídos em quatro níveis de 

complexidade crescente de Del Prette (2011, p. 60), conforme tabela 01.  

 

 

 

 

TABELA 01: Taxonomia das habilidades  

Nível 
01 

Nível 02 Nível 03 Nível 04 
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A 

U 

T 

O 

M 

O 

N 

I 

T 

O 

R 

I 

A 

 

HS de Comunicação  

� Fazer e responder 

perguntas 

� Pedir Feedback 

� Gratificar/Elogiar 

� Dar feedback 

� Iniciar, manter e 

encerrar conversação 

 

HS de civilidade 

� Dizer por favor 

� Agradecer 

� Apresenta-se 

� Cumprimentar 

� Despedir-se 

 

HS Assertivas, Direito e 

Cidadania 

� Manifestar opinião, 

concordar, discordar 

� Fazer e aceitar e recusar 

pedidos 

� Desculpar-se, admitir 

falhas 

� Interagir com 

autoridade 

� Estabelecer 

relacionamento afetivo 

e/ou sexual 

� Encerrar 

relacionamento 

� Expressar raiva, 

desagrado e pedir 

mudança de 

comportamento 

� Interagir com 

autoridades 

� Lidar com críticas. 

 

HS empáticas 

� Parafrasear 

� Refletir sentimentos 

� Expressar apoio 

 

HS de trabalho 

� Coordenar grupo 

� Falar em público 

� Resolver problemas, 

tomar decisões e 

mediar conflitos 

� Habilidades sociais 

educativas 

 

HS de expressão de 

sentimento positivo 

� Fazer amizade 

� Expressar a 

solidariedade 

� Cultivar o amor 

 

(DEL PRETTE, 2011, p.60) 

 

A aplicação do programa se inicia no nível a partir do repertório já identificado nos 

participantes do programa, considerando o ambiente de trabalho inserido. Os níveis das 

habilidades sociais são agrupados e desenvolvidos de acordo com as questões: 

� Comunicação verbal e não verbal 

� Assertividade  
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� Expressividade emocional 

� Empatia 

� Solução de conflitos interpessoais 

� Tomada de decisão 

O desenvolvimento comportamental ocorre através da aplicação de dinâmicas de grupo, 

vivências, discussões e autoavaliações, considerando o aprendizado pela instrução, 

modelo e experiências. 

 

METODOLOGIA 
 

O trabalho desenvolvido apresenta como qualificação dos fins da pesquisa, a 

metodologia Descritiva e Metodológica. A pesquisa descritiva tem como objetivo 

conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir ou modificar. É feita uma narração 

do que acontece, ou seja, está interessada em descobrir e observar fenômenos, 

procurando descrevê-lo, classificá-los e interpretá-los (RUDIO, 1995).  

A metodológica visa à interpretação da realidade pesquisada, segundo instrumentos 

conferidos pela sua postura teórico-epistemológica, ou seja, demonstrar segundo 

critérios públicos e convincentes que o conhecimento produzido é fidedigno e de 

relevância teórica (LUNA, 1999).  

A finalidade do uso dessas metodologias é de descrever o ambiente das organizações do 

terceiro setor da área da assistência social e um modelo de desenvolvimento de 

habilidades comportamentais, com o objetivo de relacionar o desenvolvimento dessas 

habilidades como influência para minimizar o desconforto da mudança de clima 

organizacional.  

Os meios utilizados foram o levantamento bibliográfico, com base em materiais 

publicados, e o estudo de caso, onde se faz uma pesquisa de um determinado individuo, 

família, grupo, ou comunidade com o objetivo de realizar indagações em profundidade 

para se examinar o ciclo de sua vida ou algum aspecto particular (RUDIO, 1995).   

O uso do estudo de caso é de uma instituição como projeto piloto da aplicação do 

modelo de desenvolvimento de habilidades comportamentais. Esse levantamento foi 
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feito através da aplicação de questionários (ANEXO 01 e 02) junto aos colaboradores e 

gestores, com objetivo de avaliar a percepção do gestor quanto à necessidade de 

mudança, e de que forma ele enxerga a mudança de cultura organizacional.  

Os questionários aplicados tiveram como objetivo:  

� Questionário A: Aplicados apenas para os Gestores (Coordenadores) e Co-

Gestores (Técnicos), com o objetivo de verificar, quais as mudanças 

comportamentais desenvolvidas com foco no relacionamento interpessoal, pelo 

próprio gestor, e se houve mudanças na cultura organizacional em função desse 

desenvolvimento; 

� Questionário B: Aplicados apenas para os Colaboradores (técnicos, orientadores 

sócio-educativos) subordinados aos gestores, com o objetivo de averiguar se 

houve mudança da cultura organizacional.  

Os questionários foram elaborados com base nas referências de pesquisas realizadas 

por: 

1. ORSI, MARINO, ROSSI, BERTOIA, e SHINIASHIKI (2005), na qual fizeram uma 

pesquisa com objetivo de avaliar a cultura organizacional das Organizações das 

Sociedades Civil, e os dados, os quais foram utilizados como referencia, podem ser 

verificados na sessão análise das dimensões.  

2. HOMEM (2011), na qual se fez uma pesquisa com objetivo de verificar o impacto 

direto que a cultura organizacional exerce sobre a qualidade de vida no trabalho em 

organizações de Terceiro Setor, e as referencias para elaboração dos questionários 

podem ser verificadas na sessão análise dos dados.  

As perguntas apresentam os objetivos de identificação; conceito da sua profissão; 

qualidade do relacionamento interpessoal; possíveis dificuldades identificadas em fazer 

a gestão; percepção de possíveis mudanças comportamentos no período da aplicação do 

programa de capacitação, e, se houve mudança ou não no clima organizacional. As 

questões relacionadas a cada objetivo estão detalhadas, conforme tabela abaixo:  

 

TABELA 02: Objetivos x questões dos questionários aplicados:  
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Objetivos das perguntas 
Perguntas 

Questionário A Questionário B 

Identificação 
 

01 – 04  

 

01 – 04  

Avaliar o conceito referente ao trabalho 
desenvolvido, se o vê como uma ação 
assistencialista ou uma profissão. 

05 05 – 06 

Averiguar, a qualidade do relacionamento 
interpessoal entre os colaboradores. 
Conceito relacionado à cultura da 
organização 

06 07 

Fazer o levantamento das dificuldades 
identificadas pelos gestores e se são 
questões mais burocráticas e técnicas do 
trabalho, ou estão mais relacionadas com o 
relacionamento interpessoal. 

07 --- 

Averiguar, pela percepção do liderado, a 
qualidade da postura do gestor no que se 
refere ao relacionamento interpessoal. 
Corroborar com as respostas levantadas 
identificadas pelos gestores, na questão 08. 

--- 08 - 13 

Fazer o levantamento do que foi percebido 
de mudanças comportamentais durante o 
período de capacitação e quais são as mais 
relevantes identificadas no processo de 
gestão. 

08 ---- 

Verificar se em função da mudança 
comportamental houve também mudança 
na cultura da organização, e qual foi seu 
impacto. 
 

09 14 

 

A aplicação dos questionários foi feita nos encontros do programa de capacitação, 

proporcionado pela instituição durante os meses de setembro e outubro de 2013. Junto 

ao formulário, foi apresentado um guia de instrução de preenchimento, com as 

informações do objetivo da pesquisa, sigilo e glossário.  
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O preenchimento dos questionários durou em média doze minutos. Foram aplicados 29 

questionários do tipo B para orientadores sócio-educativos e 11 questionários do tipo A 

para coordenadores e técnicos dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente.  

 

RESULTADOS 
 

Um total de 40 questionários foi aplicado. Dos 29 questionários do tipo B, 76% dos 

colabores são orientadores sócio-educativos e 24% atuam como técnicos. Dos 11 

questionários do tipo A, 36% são coordenadores, considerados os gestores responsáveis 

pelo serviço e 69% são técnicos e considerados co-gestores.  

A identificação dos colaboradores que responderam ambos os questionários se 

caracteriza por sexo, escolaridade e idade. Com relação ao sexo, considerando ambos os 

questionários, 97% são do sexo feminino e apenas 3% são do sexo masculino. 

A escolaridade, no questionário A, apresentou 91% com escolaridade superior completo 

e 9% com especialização. Com relação as especificidades das graduações, o gráfico 01 

mostra quais são elas e suas porcentagens.  

O questionário B apresentou uma escolaridade de 55% de ensino médio completo. Dado 

esperado, já que a maioria dos colaboradores que preencheram o questionário são 

orientadores sócio-educativos. O que valida o perfil exigido para a função no quesito 

formação, de acordo com a portaria que rege a funcionalidade dos serviços de proteção 

especial – SAICA (Serviço de Atendimento Institucional para Crianças e Adolescentes). 

 

 

 

 

GRÁFICO 01: Profissões dos colaboradores considerados gestores e co-gestores: 
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GRÁFICO 02: Escolaridade dos colaboradores orientadores sócio-educativos e 

técnicos: 

 

 

Com relação a idade, o perfil da equipe de colabores da Instituição podem ser 

considerado jovem, e se apresenta conforme descrito no gráfico 03.  

Para os coordenadores e técnicos o tempo de experiência na função de gestão ou co-

gestão, 91% são considerados novos, já que identificam que estão atuando em um prazo 
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de um a cinco anos. Apenas 9% informou que estão com essa responsabilidade pelo 

tempo de 6 a 10 anos.  

Essa informação coincide com o fato das exigências e necessidade do profissionalismo 

para o ramo do Terceiro Setor, já que foi nesse prazo que houve uma mudança 

significativa, em função dos convênios realizados com o poder público e os requisitos 

da portaria que regeria esse convênio. Conforme descrito pelo PNAS - Política Nacional 

de Assistência Social (NOB – SUAS, Nov/2005), que afirma que as novas relações e 

atribuições propostas a serem estabelecidas exigirão, além do compromisso com a 

assistência social como política pública, qualificação dos recursos humanos e maior 

capacidade de gestão dos operadores da política, integrando a política de recursos 

humanos, uma política de capacitação dos trabalhadores, gestores e conselheiros da 

área, de forma sistemática e continuada (p.54/55). 

 

GRÁFICO 03: Idade dos colaboradores coordenadores, técnicos e orientadores sócio 

educativos: 

 

 

 

Com as mudanças e exigências diferenciadas, o processo de gestão exigido passa a ser 

mais complexo. Assim, os dados podem ser analisado conforma Souza (2007) afirma 
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que a necessidade de atuação e trabalhos realizado em equipe passam a ser necessários, 

e demandam do trabalhador habilidades relacionais mais desenvolvidas.  

A mudança com relação a implantação da nova política pode ser considerada positiva, já 

que de acordo com os respondentes, hoje na instituições praticamente 100% dos 

colaboradores apontaram ser uma ação profissional e não assistencialista. Afirmação 

esta já apontada por Nassuno (1999), com relação à tendência do Terceiro Setor em 

direções a princípios relacionados ao mérito, à imparcialidade da administração 

burocrática e, principalmente ao profissionalismo.  

 

GRÁFICO 04: Avaliação do conceito sobre o trabalho realizado:  

 

 

 

No que se refere a realização profissional com o trabalho, abordado para os educadores 

e técnicos no questionário B para corroborar a resposta com relação a visão do trabalho, 

os três tópicos mais apontados foram: 42% se sente realizado em função do crescimento 

profissional; 19% atuam e gostam pela necessidade pessoal em ajudar as pessoas; e 17% 

se sente valorizado e reconhecido. Outras respostas apontadas ficaram entre 8%, 6% e 

apenas 3% sinalizou não se sentir realizado com o trabalho, conforme gráfico 05. Nesta 

questão, haviam questionários que foram apontados mais de um motivo, e apesar da 
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solicitação ter sido de apenas um. No entanto, todas as respostas foram consideradas. Os 

tópicos imagem da organização, estabilidade no emprego e relacionamento com meus 

colegas de trabalho não foram pontuados por nenhum dos colaboradores. Dados que 

estão de acordo com a visão profissional, já que apenas 49% apontam a realização pelo 

fator de buscar crescimento profissional. 

 

GRÁFICO 05: Motivos que mais se enquadram no porque os colaboradores 

orientadores sócio-educativos e técnicos executam seu trabalho:  

 

 

 

Com relação a qualidade do relacionamento interpessoal entre os colaboradores a 

avaliação ficou entre Excelente e Bom. No entanto, é possível ver que a percepção entre 

os gestores e co-gestores (questionários A) e liderados (questionários B) há um gap de 

8% no que se refere as respostas com avaliação excelente e um de 14% nas respostas 

com avaliação boa, conforme o gráfico 06.   
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Essa diferença está relacionada com o fator da habilidade comportamental no que se 

refere ao processo de observação do ambiente e das relações, já que os mesmos podem 

ser afetados por variáveis intraindividuais como crenças, percepções e sentimentos 

(DELL PRETTE, 2011).  

 

 

GRÁFICO 06: Avaliação do relacionamento entre as pessoas de sua equipe: 

 

 

 

Na questão 07 do questionário A, os coordenadores e técnicos avaliaram as dificuldades 

encontradas no processo em fazer a gestão junto à equipe e ao tipo de serviço realizado. 

Nesta questão, o participante poderia selecionar duas opções. A mais selecionada foi 

lidar com o emocional do colaborador com 26% das respostas. As outras duas mais 

selecionadas foram (1) aspectos emocionais inerentes às demandas do contexto de 

trabalho e (2) Questões burocráticas ambas com 13% cada. As outras opções ficaram 

entre 9% e 4% das respostas, conforme gráfico 07.  

De forma geral, as respostas apontadas pelos participantes envolvem o caráter 
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relacionamento interpessoal. Lidar com essa habilidade está relacionada aos níveis 03 e 

04 da tabela de Dell Prette (2011), referente ao desenvolvimento das habilidades sociais. 

Dados esses que novamente demonstram que as dificuldades em fazer a gestão estão 

mais envolvidas no desenvolvimento das habilidades sociais relacionamento ao 

relacionamento interpessoal do que a capacitação por conhecimento técnicos 

relacionado a função exercida.  

 

GRÁFICO 07: Questões consideradas mais desafiadoras e difíceis em lidar no processo 

de gestão da equipe: 

 

 

Conforme apontado na questão 07 do questionário A, as dificuldades por parte do gestor 

influenciam diretamente a relação com o liderado. Por isso, as questões de 08 a 13 

serviram para averiguar, pela percepção do liderado, a qualidade da postura do gestor no 

que se refere ao relacionamento interpessoal.  

Com relação ao processo de comunicação, os gestores foram avaliados em 66% como 

bom; 31% como excelente; e 3% com uma comunicação ruim.  
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Os participantes também avaliaram o relacionamento entre os próprios coordenadores e 

os subordinados. Novamente, 72% dos participantes elegeram como satisfatório; 24% 

excelente; e 3% ruim.  

No que se refere ao sentimento de abertura em expor suas ideias para os gestores 

(coordenadores) a avaliação foi corroborativa com as questões respondidas acima, já 

que 90% responderam que sim, sente abertura por parte dos gestores em expor ideias; 

7% não sentem abertura e 3% não responderam. Com relação ter abertura por parte dos 

co-gestores (técnicos), 69% dos participantes responderam que sim, no entanto, 28% 

não responderam e apenas 3% responderam que não sente abertura.  

No processo de reconhecimento pelo trabalho realizado, os 69% dos liderados 

responderam que isso ocorre às vezes, enquanto que 31% responderam que sente-se 

sempre reconhecido pelo gestor. 

Apesar dos gestores pontuarem como fator mais difícil lidar com o emocional dos 

liderados, pelas respostas ocorridas nas questões que envolviam a análise do 

relacionamento e alguns comportamentos como comunicação, reconhecimento e 

abertura para falar e ser escutado, a maioria dos liderados conseguem perceber que os 

gestores estão apresentando comportamento favoráveis que proporcionam um 

relacionamento mais de qualidade nas relações de trabalho.  

Mudanças essas que também foram levantadas e que comprovam as respostas acima. De 

acordo com os gestores e co-gestores, 100% percebem mudanças comportamentais com 

foco no relacionamento interpessoal e identificaram 34 respostas, identificadas na tabela 

03. As seguintes mudanças consideradas foram: 

 

TABELA 03: Motivos ou comportamentos mais relevantes percebidos no desempenho 

como gestor 

Comportamentos ou motivos selecionados no processo de mudança 

Motivos ou comportamento Porcentagem 

Comunicação Assertiva 15% 

Comportamento de liderança 12% 

Escuta 12% 
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Flexibilidade 15% 

Feedback 6% 

Empatia 9% 

Lidar com conflitos 24% 

Outros: 0% 

Sem respostas 9% 

  

 

Na visão do liderado, há também algumas percepções quanto as mudanças 

comportamentais percebidas no gestor e no co-gestor. De acordo com eles, 71% 

identificaram algumas mudanças; 18% notaram muitas mudanças; e 11% poucas 

mudanças. Dos 29 questionários respondidos, apenas 13 citaram as mudanças 

solicitadas pelo pesquisador. Os restantes 16 não colocaram quais mudanças 

identificaram. Das mudanças percebidas, e reproduzidas conforme colocadas nos 

questionários foram: 

� Fortalecimento da equipe; 

� Regras esclarecidas; 

� Abertura para ideias; 

� Relacionamento; 

� Mudança no comportamento e atitudes; 

� Conhecimentos em determinados assuntos; 

� Melhor comunicação; 

� Mudança na comunicação e nas decisões com o grupo em relação as condutas a 

serem tomadas; 

� No papel das funções; 

� Informando e colaborando nos estudos: cursos profissionalizantes e outros;  

� Comunicação e autonomia; 

� Diálogo auxiliar, ou seja, por em prática ideias nos trabalhos pedagógicos e 

deixar autonomia com educadores nos momentos de decisões.  
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Tanto pela percepção dos gestores e co-gestores, quanto pela percepção dos 

orientadores sócio-educativos, as mudanças comportamentais selecionadas se 

enquadram nos quatros níveis de complexidade do desenvolvimento de habilidades 

comportamentais. O que confirma que o desenvolvimento de habilidades interpessoais 

dos gestores garante um ambiente de trabalho mais agradável (ROBBINS, JUDGE, 

SOBRAL, 2010).  

Diante das mudanças apontadas pelos participantes no comportamento dos gestores, a 

mudança cultural na organização pode ter sido influenciada. As ultimas questões em 

ambos os questionários eram para os colaboradores com mais de 3 anos de casa. Do 

total dos 40 questionários A e B preenchidos, 43% não responderam essa questão. Dos 

restantes, 48% percebem mudanças e 10% não percebem mudanças no clima 

organizacional da instituição.  

Pela percepção dos liderados, 85% consideram a mudança positiva, enquanto que 15% a 

consideram negativa. Dos motivos selecionados por eles, responsáveis por essas 

mudanças, os três mais pertinentes foram 29% referente a mudança do perfil dos 

atendidos; 25% na mudança dos comportamentos dos gestores; e 18% em função dos 

treinamentos aplicados aos colaboradores. No gráfico 08 é possível ver todos os itens 

selecionados.  

Já pela percepção dos gestores e co-gestores, os quatro principais motivos selecionados 

por eles como responsáveis pela mudança foram (1) mudança de comportamento dos 

colaboradores; (2) conhecimentos técnicos adquiridos; (3) treinamento aplicado para 

todos os colaboradores, todos os três com 22% e (4) Mudança no comportamento dos 

gestores com foco no relacionamento interpessoal com 17%, conforme o gráfico 09.  
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GRÁFICO 08: Motivos identificados pelos liderados como responsáveis pela mudança 

de clima organizacional 

 

 

No que se refere ao impacto, pelos gestores e co-gestores, no processo de mudança com 

relação a aceitação por parte dos colaboradores 100% sinalizaram como sendo uma 

resistência normal por parte deles.  

Em ambas percepções, tanto dos lideres quanto dos liderados, as mudanças de cultura 

organizacional ocorreram e foram consideradas positivas. As justificativas diferem pela 

percepção intrapessoal de cada um. Os orientadores sócio-educativos ficam na linha de 

frente e enfrentam mais diretamente a mudança do perfil dos atendidos. Possível motivo 

identificado por eles com 29% das respostas.  
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GRÁFICO 09: Motivos identificados pelos gestores e co-gestores como responsáveis 

pela mudança de clima organizacional. 

 

 

 

No entanto, ambos selecionaram de forma similar as opções de mudanças 

comportamental do gestor com 14% pelos liderados e 22% pelos lideres, enquanto que 

em contra partida, os lideres selecionaram uma mudança no comportamento dos 

colaboradores com 22% das respostas e os liderados selecionaram uma mudança de 

comportamento por parte dos gestores com 25% das respostas.  

 

CONCLUSÃO 
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Pelas respostas apresentadas, principalmente no que se refere à concretização da 

mudança de clima organizacional, sinaliza que o trabalho desenvolvidos com os 

gestores e co-gestores e paralelo com os orientadores sócio-educativos ajudaram no 

processo dessa mudança. Cada um dos grupos identificam as mudanças ocorridas 

sinalizando a modificação no comportamento do outro.  

Assim, é possível perceber que existe uma relação entre a mudança de comportamento 

dos gestores de pessoas e o processo de desconforto na mudança da cultura 

organizacional.  

Outro ponto é a validade do modelo de desenvolvimento de habilidades 

comportamentais no processo de capacitação do gestor de pessoas do terceiro setor, já 

que os próprios gestores conseguem perceber essa mudança e os mesmos são 

corroborados pelas respostas dos liderados, proporcionando assim melhor desempenho 

e qualidade tanto nas relações quanto na realização dos serviços exercido pela 

instituição. 

Assim, fica a proposta de reaplicar o modelo de desenvolvimento de habilidades com 

foco no relacionamento interpessoal com o objetivo de expandir o trabalho realizado na 

instituição pesquisada para melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido e nas 

relações de trabalho.  
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ANEXO 01: Questionário A 

Pesquisa para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

Questionário para os Gestores e Co-gestores 

Eu, Adriana Fiuza Kalil, psicóloga com especialidade em análise do comportamento e aluna do 

curso de Master em Liderança e Gestão de Pessoas, Turma Quatro do Programa de FGV 

Management, está realizando uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso Intitulada O 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMPORTAMENTAIS DO GESTOR DE 

PESSOAS E A INFLUÊNCIA DESSES COMPORTAMENTOS NA MUDANÇA 

CULTURAL EM INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR. 

Para a realização dessa Pesquisa, solicito sua colaboração no preenchimento do questionário 

anexo, com o objetivo de verificar quais as mudanças comportamentais desenvolvidas com foco 

no relacionamento interpessoal, pelo próprio gestor, e se houve mudanças na cultura 

organizacional em função desse desenvolvimento. Considerando que a Fundação Francisca 

Franco desenvolve um programa de capacitação aos colaboradores da organização há 03 anos, 

com o objetivo de melhorar e profissionalizar seu desempenho.  

Orientações de preenchimento:  

• Não há necessidade de se identificar; 

• Todas as questões devem ser respondidas; 

• Caso tenha alguma dúvida, solicitar o esclarecimento com o aplicador; 

• Glossário para alguns termos:  

o Cultura organizacional: são valores e características compartilhados 

pelos membros da organização, no qual utiliza para se relacionar, 

resolver problemas e atingir seus objetivos.  

 

Grata pela colaboração 
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QUESTIONÁRIO A 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/___ 

1. Sexo:  

(  ) Fem  (  ) Mas 

2. Assinale a alternativa que corresponde à sua escolaridade: 

(  ) Superior Completo: Qual ______________ 

(  ) Especialização: Qual _________________ 

(  ) Outros: ____________________________________ 

3. Assinale a alternativa correspondente a sua Idade: 

(  ) 18 à 20  (  ) 21 a 30 

(  ) 31 à 40  (  ) 41 à 50 

(  ) acima de 51 anos.  

4. Qual das alternativas abaixo se enquadra como tempo de experiência como gestor. 

(  ) de 1 a 5 anos  (  ) de 6 a 10 anos 

(  ) de 11 a 15 anos  (  ) de 16 a 20 anos 

(  ) acima de 21 anos 

5. Das alternativas abaixo, qual a opção que caracteriza a forma de como você vê o seu 
trabalho: 

(  ) Ação profissional – proporcionando assistência à indivíduos que estão dentro do sistema de 
proteção, com objetivo do desenvolvimento de autonomia. 

(  ) Assistencial – trabalho realizado por motivos pessoais, ajudando e suprindo o outro em tudo 
o que ele precisa. 

6. Como é o relacionamento entre as pessoas da sua equipe? 

(  ) Excelente   (  ) Bom 

(  ) Mais ou menos  (  ) Ruim 

7. Das alternativas abaixo, quais as duas questões consideradas mais desafiadoras e 
difíceis em lidar no que se refere a fazer a gestão da sua equipe: 

(  ) Aspectos emocionais inerentes as demandas do contexto de trabalho (serviços de 
acolhimento) 

(  ) Questões burocráticas 

(  ) Lidar com o colaborador 
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(  ) Lidar com o emocional do colaborador 

(  ) Lidar com o público atendido 

(  ) Lidar com o próprio emocional 

(  ) Falta de conhecimento técnico em fazer gestão 

(  ) Políticas públicas 

(  ) Exercer um trabalho em rede, por falta de acesso 

(  ) Exercer um trabalho em rede, pela inabilidade de relacionamento 

(  ) Outros: _____________________________ 

 
8. A organização em seu programa de capacitação proporciona uma série de atividades. 

Você percebe mudanças comportamentais ocorridas nesse período com foco no 
relacionamento interpessoal?  

(  ) Sim  (  ) Não 

a. Se sua resposta for sim, favor sinalizar três mudanças mais relevantes 
percebidas no seu desempenho como gestor. 

(  ) Comunicação assertiva 

(  ) Comportamento de liderança 

(  ) Escuta 

(  ) Flexibilidade 

(  ) Feedback  

(  ) Empatia 

(  ) Lidar com conflitos 

(  ) Outros: ____________________________________ 

Pergunta a ser respondida apenas para gestores com tempo de trabalho acima de 03 anos 
na instituição. 

9. Durante esse tempo, você percebe mudanças na cultura da organização? 

(  ) Sim  (  ) Não 

a. Se sua resposta for sim, favor sinalizar três motivos mais relevantes dessa 
mudança, de acordo com sua percepção. 

(  ) Mudança de comportamento dos colaboradores 

(  ) Mudança no comportamento dos gestores com foco no relacionamento interpessoal 

(  ) Conhecimentos técnicos adquiridos 
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(  ) Mudança da visão do ambiente de trabalho (de assistencial para assistência) por 
parte dos colaboradores 

(  ) Mudança do perfil de atendido 

(  ) Treinamentos aplicados para todos os colaboradores 

(  ) Outros: ____________________________________ 

b. Qual o impacto percebido por você diante dessa mudança no que se refere a 
aceitação por parte dos colaboradores:  

(  ) Fácil aceitação 

(  ) Resistência – impedindo a mudança 

(  ) Resistência “normal”, aderindo a mudança.   

(  ) Não percebi nenhum comportamento  

(  ) Não houve impactos 

(  ) Outros: _________________________________ 

 

 
 

Obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 02: Questionário B 

Pesquisa para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

Questionário para os Colaboradores 

Eu, Adriana Fiuza Kalil, psicóloga com especialidade em análise do comportamento e aluna do 

curso de Master em Liderança e Gestão de Pessoas, Turma Quatro do Programa de FGV 

Management, está realizando uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso Intitulada O 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMPORTAMENTAIS DO GESTOR DE 

PESSOAS E A INFLUÊNCIA DESSES COMPORTAMENTOS NA MUDANÇA 

CULTURAL EM INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR.  

Para a realização dessa Pesquisa, solicito sua colaboração no preenchimento do questionário 

anexo, com o objetivo de averiguar se houve mudança da cultura organizacional. Considerando 

que a Fundação Francisca Franco desenvolve um programa de capacitação aos colaboradores da 

organização há 03 anos, com o objetivo de melhorar e profissionalizar seu desempenho.  

Orientações de preenchimento:  

• Não há necessidade de se identificar; 

• Todas as questões devem ser respondidas; 

• Caso tenha alguma dúvida, solicitar o esclarecimento com o aplicador; 

• Para os colaboradores do cargo de técnicos, a questão 11 não deve ser 

respondida.  

• Glossário para alguns termos:  

o Cultura organizacional: são valores e características compartilhados 

pelos membros da organização, no qual se utilizam para se relacionar, 

resolver problemas e atingir seus objetivos.  

Grata pela colaboração 

Adriana Fiuza Kalil 
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QUESTIONÁRIO B 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/___ 

1. Sexo:  

(  ) Fem  (  ) Mas 

2. Assinale a alternativa correspondente a sua Idade: 

(  ) 18 à 20  (  ) 21 a 30 

(  ) 31 à 40  (  ) 41 à 50 

(  ) acima de 51 anos.  

3. Assinale a alternativa correspondente a sua categoria funcional no trabalho: 

(  ) Técnicos   (  ) Orientadores sócio educativos 

(  ) Agentes operacionais  (  ) Outros: _____________________________ 

4. Assinale a alternativa que corresponde à sua escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental Completo  (  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo   (  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo   (  ) Especialização 

(  ) Outros: ____________________________________ 

 
5. Das alternativas abaixo, qual a opção que caracteriza a forma de como você vê o seu 

trabalho: 

(  ) Ação profissional – proporcionando assistência à indivíduos que estão dentro do sistema de 
proteção, com objetivo do desenvolvimento de autonomia. 

(  ) Assistencial – trabalho realizado por motivos pessoais, ajudando e suprindo o outro em tudo 
o que ele precisa. 

 
6. Em termos de realização profissional com o trabalho, assinale a alternativa abaixo que 

mais se enquadra nos motivos do porque você executa o mesmo? 

(  ) Necessidades pessoais em ajudar as pessoas 

(  ) Desafio do público atendido 

(  ) Dinheiro e benefícios proporcionado pelo trabalho 

(  ) Relacionamento com meus colegas de trabalho 

(   ) Crescimento profissional 

(  ) Estabilidade no emprego 

(  ) Ser valorizado e reconhecido pelo trabalho que executa 
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(  ) Imagem da organização 

(  ) Outros: _____________________________________ 

(  ) Não me sinto realizado profissionalmente 

 

7. Como é o relacionamento entre as pessoas da sua equipe? 

(  ) Excelente   (  ) Bom 

(  ) Mais ou menos  (  ) Ruim 

8. Como avalia a comunicação do gestor para com a equipe no seu ambiente de trabalho? 

(  ) Excelente   (  ) Bom 

(  ) Mais ou menos  (  ) Ruim 

9. O relacionamento entre o coordenador e os subordinados no seu local de trabalho é: 

(  ) Excelente   (  ) Satisfatório 

(  ) Regular   (  ) Ruim 

10. Você sente abertura em colocar suas ideias junto aos gestores (coordenadores): 

(  ) Sim  (  ) São 

11. Você sente abertura em colocar suas ideias junto aos CO-Gestores (equipe técnica): 

(  ) Sim  (  ) São 

12. Você se sente reconhecido pelo gestor (coordenador) pelo trabalho que executa? 

(  ) Sempre  (  ) As vezes  (  ) Nunca 

 

13. A organização em seu programa de desenvolvimento proporciona uma série de 
capacitação para os gestores e co-gestores. Você como colaborador subordinado a essas 
pessoas percebe mudanças (positivas) na atuação deles junto a equipe?  

(  ) Muitas mudanças   (  ) Algumas mudanças 

(  ) Poucas mudanças  (  ) Nenhuma mudança 

Caso perceba mudanças, cite-as: ________________________________ 

 

Pergunta a ser respondida apenas para colaboradores com tempo de trabalho acima de 03 
anos na instituição. 

14. Durante esse tempo, você percebe mudanças na cultura da organização? 

(  ) Sim  (  ) Não 



61 

 

a. Se sua resposta for sim, como você avalia essa mudança? 

(  ) Positiva  (  ) Negativa  

 
b. Se sua resposta for sim, favor sinalizar três motivos mais relevantes dessa 

mudança, de acordo com sua percepção. 

(  ) Mudança de comportamento dos gestores 

(  ) Mudança no comportamento dos gestores com foco no relacionamento interpessoal 

(  ) Mudança da visão do ambiente de trabalho (de assistencial para assistência) por 
parte dos colaboradores 

(  ) Mudança do perfil de atendido 

(  ) Treinamentos aplicados para todos os colaboradores 

(  ) Outros: ____________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 


