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SÍNTESE DOGMÁTICA: A presente tese pretende traçar, em linhas gerais, um programa de alinhamento e de 

engajamento dos membros administrativos do Ministério Público nos seus objetivos institucionais. Esse programa 

contempla a necessidade de fazer com que esses membros (os designados servidores), em espacial aqueles diretamente 

ligados à atividade-fim da instituição, sintam-se parte fundamental do serviço prestado e que tenham suas contribuições 

reconhecidas e valorizadas. Tal engajamento acaba sendo fator determinante para o sucesso resolutivo dos diversos 

órgãos de execução. 
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1- Introdução 

 

 

O Ministério Público, enquanto instituição e estrutura jurídico-social, não se esgota em si mesmo e 

nem tem em si o núcleo intangível de tudo quanto pode fazer e realizar. É uma engrenagem – importante – 

prudentemente inserida no meio de um cenário social forjado por diversos atores e valores: órgãos, instituições, pessoas, 

interesses, crenças, percepções, expectativas etc. Por ter interface com diferentes segmentos sociais, a instituição é 

especialmente sensível ao humor desses atores externos. Lançada nesse ambiente, a instituição pode se deparar com 

apoios ou oposições externas aos seus objetivos institucionais, mas também pode enfrentar dificuldades no plano 

interno, quando, por inúmeras razões, seus parceiros de primeira ordem podem constituir desagradável embaraço. 

Assim, dentre os grandes desafios do Ministério Público, no sentido de manter-se efetivo no 

atendimento às demandas sociais, está o de alinhar e engajar um desses atores - seus serviços auxiliares - na missão e 

nos objetivos estratégicos da instituição, afinal uma instituição que se quer efetiva no exercício das funções a si 

atribuídas constitucionalmente não pode desaproveitar nenhuma força ao seu redor. Claro que essa preocupação se 

estende também aos membros (ditos agentes políticos – promotores e procuradores), principalmente em relação a 

alguns mal interpretados (ou mal ajustados) princípios (em especial, os da independência funcional e da  unidade). 

Todavia, dada a natureza da função constitucional atribuída aos membros políticos e suas especiais responsabilidades, 

essa abordagem exige estudo diverso com metodologia própria. 

Para a teoria dos stakeholders, a eficácia de uma organização ou instituição é medida por sua 

habilidade em satisfazer não somente os clientes diretos de seu serviço (os cidadãos, a sociedade), mas também aqueles 

que mantêm um vínculo jurídico e interno com a instituição. Embora a teoria tenha surgido no campo dos negócios e da 

iniciativa privada, tem completa aplicação no setor público – apesar da escassa literatura a respeito. 

Uma instituição que pretenda ter alto desempenho resolutivo – e esse parece ser um claro caminho 

traçado ao Ministério Público
1
 – precisa ter bem claro, entre suas estratégias, como fazer para que o servidor 

administrativo a serviço da atividade-fim incorpore os objetivos institucionais às suas tarefas cotidianas; precisa 

também se abrir a novas perspectivas, propondo novos problemas e despertando novas forças. A promoção dessa 

relação estreita e simbiótica entre o servidor administrativo e os fins institucionais será o objeto desse estudo. 

 

 

2- A construção da imagem institucional 

 

 

Toda instituição, na construção permanente de sua imagem, tem em relação à sua identidade três 

aspectos destacáveis: 1- a identidade desejada; 2- a identidade projetada; 3- a identidade percebida. Nem sempre os três 

aspectos identitários coincidem. 

A identidade desejada (ID) ou ideal decorre de um esforço institucional estratégico para traçar um 

roteiro que melhor atenda às exigências sociais e suas demandas. É a imagem ideal da instituição ou seu desempenho 

  
1
 Cf. RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público Resolutivo. Porto Alegre:Safe, 2012. 



 

previsto. Esse road map deve ser suficientemente flexível para apoiar metas de curto, de médio e de longo prazo. 

A identidade projetada (IP) pode ser descrita como a forma de apresentar-se a instituição perante 

seu público-alvo ou seus clientes, através de seus serviços, de seu modus operandi, de suas comunicações, do layout do 

ambiente de trabalho etc. É o desempenho efetivo. 

É possível analisar as características da identidade percebida (IPerc) da instituição perante seus 

servidores, muito simplesmente solicitando a estes que descrevam as características que julgam ser as mais típicas. A 

percepção identitária pode ser obtida através da lente de vários setores (clientela ou público-alvo, mídia social, 

organizações sociais, instituições diversas etc.), mas os insights mais confiáveis são os coletados com os servidores da 

própria instituição. Suas percepções e expectativas são extremamente variáveis, mas refletem os primeiros stakeholders 

que entram em contato com as estratégias e as iniciativas. Assim, por exemplo, a percepção de um servidor veterano 

será diferente de um novato, pois já testemunhou o deambular de inúmeras estratégias institucionais e viu várias 

expectativas serem confirmadas ou destruídas. 

A análise conjunta dessas "identidades" revela que as percepções dos stakeholders diferem 

bastante daquelas que a instituição deseja e projeta. Uma conclusão parcial se impõe: quando as identidades desejada e 

projetada não deitam raízes nas crenças, expectativas, percepções, interesses e anseios dos diversos stakeholders 

(internos e externos), há uma dissonância praticamente irreconciliável que prejudica a implementação de novos 

objetivos estratégicos e, por consequência lógica, a identidade percebida. 

 

 

3- Os membros administrativos como grupo interessado (stakeholder interno) 

 

 

De acordo com a definição clássica de Freeman (1984, p. 46), parte interessada "é qualquer grupo 

ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da organização". Para deter a qualidade de 

stakeholder é necessário que o grupo ou a pessoa detenha alguma influência (direta ou indireta) na realização dos 

objetivos institucionais. O vínculo voluntário, o impacto de ação, as responsabilidades funcionais e a manutenção de 

uma relação jurídica com o Ministério Público fazem do servidor um stakeholder interno legítimo, vez que participa da 

distribuição justa dos benefícios ou dos danos da atuação institucional. Há uma mutualidade entre os fins da instituição 

e essa específica parte interessada. 

Nessa classe de "parte interessada" ainda é possível atribuir uma capacidade de influenciar o 

comportamento, a direção ou os resultados da instituição. Interesses como duração razoável do processo, 

operacionalização efetiva da atividade-fim, planejamento, execução da atividade-meio, são alguns aspectos que podem 

sofrer a influência direta dos servidores, resultando em perdas ou ganhos para o Ministério Público. O tipo de conexão 

estabelecida entre o grupo interessado e a instituição se evidencia pela presença de alguns verbos: afetar, impactar, 

influenciar, interagir, apoiar, prejudicar, beneficiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ministério Público 

Promotore

s 

Procuradore

s 

Servidore

s 

Sociedad

e 

Cidadão 

Poder 

Legisl 

Poder 

Jud 
Grupos 

ativistas Comunidad
e 

Advogado

s 

Polícia 

Terceiro 

setor 

 Mapa de stakeholders internos e externos do Ministério Público 

Poder 

Exec 



 

 

 

4- Programa de Alinhamento dos membros administrativos na missão constitucional do Ministério Público 

 

A capacidade dos gestores de fazer com que os servidores, em espacial aqueles diretamente ligados 

à atividade-fim da instituição, sintam-se parte fundamental do serviço prestado e que tenham suas contribuições 

reconhecidas e valorizadas, acaba sendo fator determinante para o sucesso resolutivo dos diversos órgãos de execução. 

Como induzir um comportamento dos servidores auxiliares do Ministério Público alinhado com os 

objetivos e as metas dos diversos órgãos de execução? O alinhamento e o apoio dos stakeholders podem constituir-se na 

ferramenta mais poderosa que uma instituição pode dispor em seu arsenal operacional, proporcionando um alicerce 

capaz de sustentar um fluxo de demandas, otimizar desempenho e conduzir à plena resolutividade. O desenvolvimento 

de métodos para inspirar as pessoas a atender às demandas institucionais possibilitam que os órgãos de execução 

concentrem toda a sua energia em atingir suas metas, dedicando menos tempo à gestão de pessoas. 

Os objetivos institucionais estratégicos do MP podem ser alcançados com maior facilidade quando 

são transformados também em interesses comuns dos membros políticos e administrativos da própria instituição, 

obtendo deles a disposição de cooperar com entusiasmo. 

Mas os sevidores auxiliares (que poderiam ser melhor designados de "membros administrativos", 

dado que também integram a instituição
2
), por um motivo ou outro, podem não compreender os objetivos estratégicos 

ou, mais especificamente, não saber, com nitidez, como isso se traduz em suas rotinas diárias e quais mudanças pecisam 

promover em seu comportamento – se for o caso – para auxiliar a atingir esses objetivos. Esses objetivos podem ser, em 

regra, complexos e até transcendentais à rotina diária de trabalho dos servidores (os próprios membros políticos não 

entendem, vez que atados ao dia-a-dia mecânico e burocratizado), e assim, não é de surpreender que eles não 

compreendam bem as estratégias. E essa situação pode perdurar se não houver uma atuação mais inteligente por parte 

da administração e do setor de comunicação. 

O programa de alinhamento sugerido por nós, abarca três ações gerenciais: informar, motivar e 

desenvolver competências. Essas ações são distribuídas através de algumas táticas internas e externas.   

O primeiro ponto para engajar os servidores na missão constitucional e política do Ministério 

Público é fazê-los compreender, de forma muito clara, o alcance e a importância dessa missão; é fazê-los perceber sua 

posição e seu significado no todo. As pessoas, individualmente, só se envolverão em uma questão estratégica essencial 

se estiverem conscientes dela e familiarizadas com ela, se expressarem sentimentos positivos em relação às intenções e 

se compreenderem plenamente o seu conteúdo. Vários estudos revelam que esse é o maior gargalo na criação do 

comportamento alinhado. Até pessoas com alto grau de instrução, muitas vezes, parecem não compreender, 

suficientemente, as metas estratégicas (em termos dos processos como de suas consequências), em grande parte porque 

a instituição não investiu tempo e esforço substanciais para explicar as intenções
3
 (nem se preocupou em tracejar os 

planos de forma simples e acessível a todos). 

Quanto mais autêntica a mensagem institucional for considerada pelos servidores – e quanto mais 

eles acreditarem que podem auxiliar a influenciar e sustentar a estratégia institucional -, mais verossímil e atraente será 

a proposição, e maior será a interoperabilidade. Quando as mensagens são transmitidas diretamente ou por contato 

pessoal, elas são compreendidas mais facilmente e parecem mais confiáveis. Devemos afastar o ideal burocrático de 

"transformar todos em ninguém". A comunicação, através do diálogo, deve ser a mais individualizada e pessoal 

possível.   

Com a mensagem para todo o quadro de apoio, estabelece-se um canal contínuo de comunicação, 

capaz de construir diálogos multidimensionais. Isto possibilita ao gestor: 1- a capacidade de coletar e repassar 

informações necessárias para o desenvolvimento funcional eficaz; 2- reunião de dados a respeito das expectativas dos 

servidores; 3- estabelecimento de um relacionamento interpessoal produtivo. 4- a percepção das aptidões individuais do 

staff para alimentar uma liderança situacional (comando adequado ao potencial do servidor). Esse canal de comunicação 

também se presta a proporcionar aos servidores um grande volume de informações, fazendo com que passem a se sentir 

consultados, incluídos e informados das prioridades estratégicas. Uma boa comunicação interna pressupõe um misto de 

utilização de instrumentos impressos, vídeos, mídia social, apresentações conduzidas por superiores e conversas entre 

servidores e seus superiores imediatos. 

Conflitos internos e interpessoais sempre existirão, mas se os stakeholders estão engajados e 

comprometidos, esses conflitos nunca poderão se concentrar na natureza das metas, mas apenas na velocidade e na 

natureza dos meios para atingi-las. De qualquer modo, para evitar ou reduzir ao mínimo eventuais conflitos, é vital 

compreender as expectativas, as percepções e as opiniões dos servidores sobre as características mais importantes da 

instituição. Esse seria o terceiro ponto no road map do engajamento. 

Existem forças permanentes – muitas vezes, inacessíveis à compreensão - que alimentam a 
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 Se uma instituição realmente está orientada para as pessoas, para uma política de alinhamento e de engajamento, carece de palavras 

adequadas para descrever a forma como os indivíduos devem se encaixar na estrutura (Peters/Waterman, 1993, p. 258). Algumas 
empresas de alta performance têm seus funcionários como "membros da tripulação" (McDonald's), "associados" (Wal-Mart), 

"membros do elenco (Disney). Para o Ministério Público, portanto, não devem existir "servidores" ou "servidores auxiliares", mas 

"membros administrativos". 
3
 VAN RIEL, 2013, p. 39-59. 



 

atividade humana. O progresso consiste no triunfo efetivo desse impulso permanente que se realiza através de variáveis 

circunstanciais (e até, por vezes, intangíveis) como percepções, expectativas, crenças, interesses, impulsos 

conscientes/inconscientes e desejos. Esses vetores não podem ser apreendidos ou compreendidos de forma fria, por 

estilo geométrico, mas por aproximação e sensibilidade
4
. Essas energias não podem ser menosprezadas pela instituição 

ministerial ao lidar com essa específica parte interessada no intuito de alinhá-la, perfeitamente, aos objetivos 

estratégicos. 

A visão inspiradora (e motivadora) dos resultados efetivos (socialmente relevantes) alcançados 

pelos diversos órgãos de execução, no mosaico de atribuições do Ministério Público e como fruto de uma estrutura 

organizacional alinhada (capaz de extrair o melhor de cada órgão e de cada agente), pode gerar um interconexão com os 

servidores e inspirar uma espécie de solidariedade funcional que leve a transcender o senso de realização individual
5
. É 

difícil, ou quase impossível, alinhar um servidor quando a própria instituição ou o titular da unidade executiva 

(promotor ou procurador) não está alinhado com a missão e os objetivos do Ministério Público. Um exemplo prosaico: 

o promotor é o último a chegar no ambiente de trabalho e o primeiro a sair (last in, first out). Que efeito esse 

comportamento terá nos servidores lotados no mesmo espaço? Há um claro efeito holístico: eles interagem, eles se 

completam, seja na forjadura de um círculo vicioso ou de um círculo virtuoso. Cada membro e cada servidor 

respondem, direta ou indiretamente, a uma exigência institucional (que, por sua vez, é impulsionada por uma exigência 

social), e desde este momento todos formam um bloco dentro do qual são contidos mutuamente e se completam 

reciprocamente. Muitos poderiam ter objetivos próprios e específicos se se apresentassem isoladamente. Todavia, 

constituem parte integrante de um todo e de um conjunto e, portanto, elevam-se da categoria de mero átomo, para a de 

um ser coletivo inserido em algo maior; o dever geral triunfa sobre o dever isolado. 

O trabalho meramente burocrático, mecânico, rotineiro, voltado exclusivamente para o terreno 

estéril de procedimentos formais ("baixar fila", cumprir prazos, emitir relatórios, elaborar ofícios e memorandos 

repetitivos – os chamados "contra o c, contra o v"), é uma forma rápida de desmotivar e emascular as energias contidas 

no quadro de servidores. Nutrido por esse modus operandi, o servidor passa a se contentar com qualquer coisa, desde 

que o deixem desfrutar, tranquilamente, desse labor cômodo e inercial. Cada movimento do Ministério Público nessa 

direção priva a instituição de um servidor alinhado e engajado. Ideias, ações e iniciativas só podem entusiasmar e 

motivar quando vão de encontro a energias vitais (expectativas positivas, interesses legítimos de fazer a diferença, 

vontade de interferir produtivamente no meio social e de entregar o "bem da vida" demandado etc.) e de nenhum modo 

desenvolvem suas consequências por si mesmas (não têm um valor intrínseco, mas apenas quando vão associadas a 

resultados socialmente relevantes). 

Quando a instituição alcança resultados socialmente relevantes e se cerca de prestígio social pela 

performance, o apoio interno às iniciativas aumenta, já que integrar uma equipe vencedora sempre é um importante 

fator motivador. Ou na pior das hipóteses, as conquistas externas ajudam a estimular o diálogo interno e a promover 

mudanças de paradigmas. Esses eventos – resultados e alta performance – evocam um forte apelo emocional (além de 

inspirar a ação e estimular a criatividade) e não podem ser desperdiçados na hora de alinhar os serviços auxiliares. A 

autoconfiança dos servidores aumenta a partir da melhor compreensão dos resultados finais das suas contribuições e 

quando eles sentem que são valorizados por isso, há um reforço do seu envolvimento com o trabalho. São exemplos de 

fatores motivadores: necessidade de se sentir no controle, de acreditar no valor do seu trabalho, de ser desafiado, de 

empenhar-se no aprendizado por toda a vida e de ser reconhecido por suas realizações. 

Estudos indicam que, normalmente, o servidor para manter-se a salvo de reprimendas disciplinares 

e permanecer numa zona de conforto, trabalha aproximadamente com 20 a 30% de sua capacidade. Quando motivado, 

esse nível fica entre 80 e 90% (HERSEY/BLANCHARD, 1974, p. 06; Waterman, 1995, p. 03). Por essa razão, a 

motivação intrínseca é um fator de alto desempenho e, portanto, uma função extremamente importante da 

administração.      

Palavras, ações, resultados e sentimentos conectam os servidores à instituição e aos seus objetivos 

estratégicos, formando uma conexão essencial – o ponto no qual o interesse pessoal do servidor e os objetivos da 

instituição se encontram e se interpenetram – que constitui o ponto central de uma instituição alinhada. 

Cada fator de alinhamento decorre, necessariamente, do anterior. Para levar à compreensão dos 

objetivos estratégicos se fazem necessários a comunicação e o diálogo. Para tornar operacionais esses dois fatores se 

impõe o desenvolvimento de competências, que consiste em ações gerenciais voltadas para treinar e orientar os 

servidores no contexto dos objetivos estratégicos estabelecidos, ensinando-os a se ajustar aos novos requisitos e às 

novas exigências. Esse último fator do programa é focado no que é necessário saber para realizar um trabalho melhor. 

Uma vez implementada a etapa do desenvolvimento de competências, os servidores precisam ser 

devidamente aproveitados de acordo com a competência adquirida
6
, para evitar a frustração da subutilização, da 
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 Fora do instinto e do hábito, não há outra ação sobre o querer e a vontade que não seja a sensibilidade (BERGSON, 1944, p. 39). 
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 O homem é um edificador de crenças, é um ser que crê; confiar e acreditar nos resultados frutuosos (ou socialmente relevantes) da 

instituição pode se constituir num grande incentivo para qualquer servidor ou membro do Ministério Público. A própria opinião, é de 

per si – dizia John Stuart Mill (1964, p. 13), uma das maiores forças socias ativas. Uma pessoa que possua certa crença é poder social 
igual a noventa e nove que têm apenas interesses. 
6
 Neste sentido, vide art. 3o., inciso VIII, da Recomendação de caráter geral n. 02/2018, do CNMP/CN: "Para fins de avaliação, 

orientação e fiscalização da atividade correicional, será considerada a eficiência administrativa e a gestão dos recursos humanos, 
materiais e tecnológicos da unidade correicionada, verificando-se os seguintes aspectos: VIII- dimensionamento e distribuição da 



 

massificação e da desvalorização pessoal (problemas típicos de estruturas burocratizadas). 

Os atributos de alinhamento das partes interessadas constituem realidade institucionalmente 

construída, não uma variável adquirida com a simples inserção do servidor no quadro orgânico. Infelizmente, na prática 

diária da instituição (nos diversos recantos do país, salvo elogiáveis exceções), o servidor, em regra, tão logo é nomeado 

e entra no exercício da função é abandonado às suas próprias forças: aprende, fazendo, sem qualquer tipo de processo 

de socialização ou de treinamento. 

O agir funcional do servidor não pode ser aleatório e sem referência a metas. Não se pode 

confundir planejamento com atuação baseada em protocolos burocráticos. No primeiro, temos um projeto de futuro 

desejado e maneiras efetivas de realizá-lo; no segundo, o servidor atua aplicando fórmulas rotineiras e mecânicas (até 

herdadas e replicadas), compartilhando o automatismo de um pêndulo de relógio. 

Outra forma valiosa de alinhar esses stakeholders internos é lograr transformar os objetivos 

estratégicos institucionais em interesses comuns da categoria. E uma ponte de ouro para alcançar esse desiderato é 

reconhecer e recompensar com justiça (desdobramento do princípio fiduciário do stakeholder) o trabalho realizado 

pelos membros. A satisfação dessa parte interessada deve ser gerenciada como um objetivo essencial do programa, 

agregando valor ao membro administrativo através de um sistema estratégico de recompensas e incentivos 

motivacionais. O avanço na carreira não pode, simplesmente, se basear no "tempo de casa", e sim no desempenho para 

identificar e alocar, adequadamente, os membros de alto potencial (distinguindo-os daqueles protegidos pelo guarda-

chuva da burocracia). 

A imagem que retrata bem essa variável (transformar os objetivos estratégicos institucionais em 

interesses comuns) é uma equipe de remo que treina tendo em vista a medalha de ouro em um torneio. O sucesso 

depende de todos os atletas remando em sincronia. Apesar de a força dos remadores individuais poder variar, é o 

movimento simultâneo e coletivo que produz a velocidade total – e o comprometimento que diferencia os perdedores 

dos medalhistas. Embora uma equipe seja tão forte quanto seu membro mais fraco, é o coletivo que mais conta. Ao 

mesmo tempo, um vínculo emocional duradouro é forjado entre os membros da equipe, incluindo o timoneiro, que 

estabelece o ritmo e inspira os remadores. O resultado final é o orgulho de pertencer a um grupo que transcende o senso 

de realização individual
7
. 

Se a instituição consegue converter ambições individuais em alinhamento coletivo pode alcançar as 

seguintes metas: 1- partes antes isoladas e desconectadas são unidas, criando maior poder de inserção social; 2- os 

melhores talentos são desenvolvidos e retidos no seio da instituição; 3- unidos por um interesse coletivo ou 

institucional, é possível ver, com clareza, como o empenho individual contribui para a obra coletiva e como o sistema 

de recompensas é acionado (em regra, deve ser transparente e justo). 

Quanto ao sistema estratégico de recompensas, deve agasalhar recompensas financeiras e não 

financeiras. Prover recompensas não financeiras contribui para a satisfação de necessidades individuais, nem sempre 

cobertas por uma remuneração financeira. Não há nada mais poderoso que um reforço positivo. Somos criaturas de 

nosso meio ambiente, muito suscetíveis  e sensíveis às recompensas e sanções exteriores. 

Se um indivíduo tem necessidade de reconhecimento – uma necessidade de ser visto como pessoa 

produtiva e que contribui para a construção de alguma coisa – o elogio é um incentivo (uma recompensa não financeira) 

que ajudará a satisfazer essa necessidade (HERSEY/BLANCHARD, 1974, p. 22). Num ambiente de trabalho, se a 

necessidade  de reconhecimento do membro for suficientemente forte, ser elogiado (na forma de placas, medalhas, 

assentamento funcional etc) por seu chefe pode ser um incentivo eficiente para impeli-lo a continuar desempenhando 

um bom trabalho. 

A posse de uma visão clara dos elementos ou fatores que impulsionam o engajamento ou 

alinhamento dos membros administrativos facilita a elaboração de um roteiro para estimular mais comportamentos de 

apoio por parte desses stakeholders. As ações contidas no roteiro podem (ou devem) ser  executadas de forma diferente, 

dependendo da ênfase definida pela instituição: negociar internamente ou confrontar os servidores com opções 

estratégicas inegociáveis (poder normativo-simbólico ou material utilitário/incentivo), o que demandará técnicas de 

negociação e de confrontação. 

Embora a confrontação também produza alinhamento, isso se dá, muitas vezes, com prejuízo da 

motivação e da confiança. Portanto, estratégias de confrontação, muitas vezes, podem ser precedidas ou seguidas de 

negociações tendentes a recuperar, em algum medida, a crença do stakeholder na instituição. O estilo coercitivo pode 

ser muito eficaz numa situação de crise ou quando se lida com servidores problemáticos. 

O ideal é permitir, nos espaços possíveis e passíveis de discussão, a participação dos servidores no 

processo decisório, oferecendo a eles a oportunidade de opinar sobre os meios. A abertura, a participação na tomada de 

decisões e o apoio levam a um maior senso de responsabilidade pessoal, de comprometimento e reforçam a 

identificação do membro com a instituição (senso de pertencimento
8
, sensação de pertinência ou de conexidade). Ao se 

sentirem membros importantes da equipe (vez que consultados, incluídos e informados das prioridades estratégicas), 

identificados com a instituição, os servidores apresentam um comportamento mais positivo e, naturalmente, mais 

                                                                                                                                                                  
força de trabalho, com base nas competências dos seus integrantes, nos critérios de produtividade e na variabilidade das condições de 

atuação, visando à racionalização e à eficácia dos recursos". 
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sensação de fazer parte de um todo, através de uma participação ativa. 



 

adequado às estratégias e objetivos institucionais. 

Quando o gestor não estimula essa participação nem reconhece as opiniões dos membros 

administrativos, um "clima de silêncio" (o chamado "silêncio organizacional" – uma espécie desastrosa de 

indiferentismo) é criado e os servidores relutam em se expressar sobre questões importantes. Esse silêncio, em geral, é 

provocado pelo medo do ridículo, pelo receio de ser censurado ou de receber uma avaliação negativa de gestores que 

não reagem bem a críticas ou questionamentos, por mais claros ou lógicos que possam ser. Um clima desse tipo 

desenvolve-se facilmente quando a administração não tem o hábito de solicitar feedback ou costuma reagir de modo 

negativo ou depreciativo a críticas ou sugestões. O silêncio institucional também resulta do comportamento – mesmo 

individual – de gestores que reagem bruscamente a qualquer sinal de crítica, com base na crença de que os servidores 

são dominados pelo interesse próprio e não se importam com a instituição, com suas estratégias ou com seus resultados.    

Alguns efeitos decorrem desse silêncio organizacional, como: escassa identificação ou  correção de 

erros nas estratégias adotadas, adoção de decisões menos eficazes pela instituição e enfraquecimento do alinhamento (e 

engajamento) dos servidores. Esses efeitos inibem, de alguma forma, o pleno sucesso dos processos de mudança 

(alinhamento institucional). Também é possível verificar, por conta disso, uma elevada rotatividade de pessoal, o 

servidor permanecendo na instituição apenas enquanto não consegue lograr êxito em função melhor, pois é natural que 

as pessoas se afastem de ambientes considerados hostis. 

Todavia, é preciso reparar que o estilo negociador, dialogal ou democrático também tem seus 

limites. Não é tão forte e eficaz quanto se possa imaginar (Goleman, 2018, p. 10-11). Ao dar voz aos colaboradores na 

tomada de decisões, as chefias permitem flexibilidade e responsabilidade organizacionais e ajudam a gerar novas ideias. 

Mas, às vezes, o preço disso são reuniões intermináveis e servidores confusos, sentindo-se carentes de uma liderança. 

A gestão de pessoal é, antes de tudo, uma questão de psicologia. Os mais graves problemas 

encontram solução em um ambiente de confiança e as questões mais triviais podem degradar-se em uma atmosfera de 

desconfiança. Se o ambiente psicológico e a cultura de uma instituição se fundamentam na desconfiança e na 

intolerância às controvérsias e às opiniões – conferindo valor à premissa de que qualquer questionamento implica 

deslealdade - , o passo decisivo da boa comunicação se faz improvável. A comunicação lançada sobre esses trilhos não é 

recepcionada por olhos ou ouvidos atentos. Um grande e desatroso silêncio se faz sentir.   

As ações realizadas para motivar, informar e desenvolver competências interagem umas com as 

outras, no sentido de que o efeito de qualquer um desses tipos de ação é acentuadamente reduzido – e até anulado – na 

ausência dos outros dois tipos. Todas as três iniciativas de comunicação são necessárias, já que a eficácia de uma ação é 

mínima quando as outras ações não são plenamente implementadas. Assim, os gestores não apenas deveriam estar 

constantemente atentos aos três tipos de ação, como também deveriam utilizar avaliações e levantamentos internos para 

mensurar o impacto coletivo dessas ações. 

O ritmo, ou timing, das iniciativas de comunicação também é importante. Por exemplo, uma vez 

que os servidores foram adequadamente informados dos objetivos estratégicos da instituição, talvez não seja necessário 

apresentar a eles imediatamente informações adicionais. Em vez disso, os comunicadores deveriam se concentrar em 

engajar os servidores e desenvolver suas competências. De forma inversa, quando os servidores dispõem de poucas 

informações ou têm baixa compreensão do conteúdo dos objetivos estratégicos, é cedo demais para focar no 

desenvolvimento de competências, já que os servidores podem não perceber ainda a relevância dessas ações
9
. 

 

 

5- Avaliação dos resultados do programa 

 

O planejador, em geral, reluta em estudar e avaliar seus próprios esforços – não somente o que 

realmente faz, porém, mais importante, o que ele e seus processos de planejameto conseguiram fazer,  em termos de 

impacto no funcionamento e na efetividade da instituição.   

O alinhamento pressupõe uma mudança de comportamento e a necessidade de que essa mudança 

se torne "permanente". Para isso, é fundamental a avaliação constante dos resultados. Apesar dos servidores parecerem 

alinhados, a administração deve testar rotineiramente essa premissa. Os valores de alinhamento são, por definição, 

abstratos e nebulosos, de modo que a instituição deve ver além da retórica e quantificar o progresso sempre que 

possível. É importante ressaltar que a avaliação deve se dar através de parâmetros sobre os quais os servidores tenham 

algum controle, pois não há prática institucional mais desmotivadora que esquemas de avaliação baseados em métricas 

totalmente alheias ao alcance funcional. Não é possível, por exemplo, avaliar o grau de alinhamento do servidor pelo 

conteúdo socialmente relevante das medidas e iniciativas de um determinado órgão de execução do Ministério Público 

(indicador de resolutividade), pois é uma variável que refoge, quase por completo, da atitude funcional dos serviços 

auxiliares.     

Um método importante para medir ou monitorar o engajamento dos servidores é a observação 

direta sobre o que as pessoas fazem e dizem em reuniões, encontros e no dia-a-dia; fragmentos de informações obtidos 

em conversas informais; o tom de voz nas reuniões etc. Quanto mais o gestor (imediato ou mediato) se expor 

interfuncionalmente, mais oportunidades terá para observar as tendências básicas. Às vezes, para surpreender o que uma 

pessoa pensa ou quer, não é necessário escutar o que diz, mas observar o que e como faz, frente a frente. Essas variáveis 

informais podem constituir boa parte da dieta informativa de qualquer administrador. 

  
9
 VAN RIEL, 2013, pp. 71/72. 



 

Os gestores eficazes não são pessoas que se abstraem dos detalhes do dia a dia, mas exatamente o 

contrário: são as que neles imergem, sendo capazes de extrair deles as mensagens estratégicas. Entretanto, observar a 

floresta a partir das árvores não é, de modo algum, a metáfora certa, porque as oportunidades costumam estar 

escondidas embaixo das folhas. Uma melhor pode ser descobrir um diamante bruto em um veio de minério. Ou, para 

misturar as metáforas, ninguém jamais encontrou um diamante pairando  sobre uma floresta. Do ar, a floresta parece um 

simples tapete verde, não o complexo sistema de vida que realmente é
10

. 

Mas é necessário cuidado. O mundo confuso de ruídos aleatórios, fofocas, inferências, impressões 

e fatos precisa ser reduzido a dados firmes, estabilizados e estruturados, de maneira que possam ser fornecidos 

regularmente em forma digerível. A expressão do rosto de um servidor, o humor no ambiente de trabalho, o tom de voz 

de um chefe de departamento, tudo isso pode ser informação para o gestor, mas não para um sistema de informações 

gerenciais. Há uma diferença crucial entre informações aleatórias e informações estruturadas, e que deve ser levado em 

consideração no momento de avaliar os resultados do programa.   

 

 

5- Conclusões 

 

 

Simplicidade é a essência da boa arte, de modo que, simplificar estruturas ajuda a tornar nosso 

mundo multiforme mais compreensível. Detalhes e minúcias podem distrair; às vezes, a solução simples é a melhor. 

Assim, um programa de alinhamento não precisa ser mirabolante, minuciosamente esquemático e recheado de sutilezas 

técnicas, para ser uma concepção efetiva. Quanto mais simples, mais acessível será à compreensão do servidor. É 

preferível o bom senso à técnica. Um bom programa pode ser explicado em 10 minutos ou lançado em poucas páginas. 

Caso contrário, não é bom (quanto menos conteúdo tem, mais longo é). 

À medida que se aproxima de exigências resolutivas, o Ministério Público precisa conferir uma 

maior atenção, a nível interno, à dimensão humana (Porter, 1980, p. 252). Mecanismos organizacionais são necessários 

para para formar uma maior identificação e uma maior lealdade com relação à instituição, sendo necessário desenvolver 

dispositivos motivacionais mais engenhosos do que aqueles que, no passado, foram suficientes. Apoio e estímulos 

internos são indispensáveis para substituir os estímulos e as recompensas do passado.    

O que indicamos ao longo dessas linhas é apenas uma ideia, um esqueleto a ser coberto de carne, 

com as ricas vivências do dia a dia gerencial, as habilidades humanas e conceituais dos gestores. É óbvio que as 

estratégias institucionais de alinhamento dos stakeholders internos não devem ser desenvolvidas de forma intuitiva, mas 

através de um pensamento controlado e consciente, a partir de um processo complexo, interativo e evolucionário, 

melhor descrito como um aprendizado adaptável. Intuição e improvisação são inimigas conceituais de qualquer 

estratégia. 

Não é uma tarefa fácil criar um comportamento alinhado e engajado dos servidores auxiliares de 

uma instituição às novas estratégias, principalmente se o staff já vem, há muito tempo, contagiado por velhas práticas.  

Mudar mentalidades, atitudes e comportamentos não é um trabalho que se faça da noite para o dia, até porque nunca 

devemos ter pressa de enterrar ideias e crenças que foram poderosas um dia. As raízes dessas ideias se estendem, 

poderosamente, por todos os lados. Estudos de psicologia social revelam (Mintzberg, 1994, p. 33; Hersey/Blanchard, 

1974, p. 02-03; Clarke, 1970, p. 154) que para mudar uma pessoa, precisamos antes "descongelar" suas crenças e ideias 

mais básicas.  Uma vez que as ideias preconcebidas são banidas, o resto é simples. A partir disso, seguem-se dois 

estágios: "mudar" as crenças e "recongelar" em torno das novas crenças (tudo dentro de um ciclo contínuo de aprender, 

desaprender e reaprender). Não podemos apenas inspirar pessoas a serem melhores. De alguma forma, é necessário 

mudar a forma como pensam (não, por óbvio, através de métodos heterodoxos ou contraintuitivos, mas por meio da 

persuasão, do exemplo e do modelo). 

As mudanças mais fáceis são as ligadas ao conhecimento; a seguir, vêm as ligadas a atitudes. As 

estruturas de atitudes são diversas das do conhecimento, pois têm uma carga emocional, positiva ou negativa. As 

mudanças de comportamento são significativamente mais difíceis e exigem mais tempo do que os dois níveis anteriores. 

Transformar o conceito de alinhamento em realidade demanda uma iniciativa, passo a passo, de 

gestão de mudanças, "um dia de cada vez"; é um processo evolutivo relativamente prolongado. Mesmo que o esforço 

gerencial seja secundado por um road map devidamente engendrado e aplicado, tudo irá depender, em última instância, 

da disposição do servidor em aceitar, rejeitar ou interferir na mudança. O elemento humano é a peça-chave nesse 

processo. Se o indivíduo não tiver sucesso na sua transição pessoal, se não se render a uma nova forma de pensar, agir e 

fazer, os resultados traçados não serão alcançados na plenitude em que foram planejados. 

A resistência à mudança é um padrão natural, pois o difícil não é aceitar ideias novas, mas 

abandonar as antigas. A transição do velho para o novo, da segurança do conhecido para a imprevisibilidade do 

desconhecido (ou pouco conhecido), gera reações diversas (de acordo com o indivíduo e as circunstâncias 

estabelecidas). Há um apego, quase emocional, às rotinas existentes, funcionando como um tremendo obstáculo para a 

adesão a padrões de atividades novos e, aparentemente, imprevisíveis. É quase um processo alquímico transformar um 

servidor desiludido em entusiasmado, cético em convicto, desconfiado em confiante, indiferente em motivado, rotineiro 

em inovador, egoísta em abnegado e individualista em solidário. 
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Um quadro funcional alinhado, faz, efetivamente, a diferença. A resistência à mudança e as atitudes 

céticas em relação ao comprometimento devem ser levadas a sério quando os gestores estiverem prestes a dar início ao  

processo de mudança. O sucesso de um programa de alinhamento exige trabalho e uma administração que considere os 

interesses, as expectativas e as preocupações dos servidores. Essa construção exige um diálogo contínuo e uma 

comunicação sensível, compreendendo o singular como símbolo ou fenômeno de uma totalidade, e o respeitando a 

partir dessa qualidade. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: 

 

"No Programa de Alinhamento sugerido, além dos passos fundamentais de  informação, motivação 

e desenvolvimento de competências (em permanente interação), é preciso ter um vetor de monitoramento e 

acompanhamento dos resultados, de modo a possibilitar aos gestores pontos de controle claros. A avaliação do 

Programa, durante sua implementação, permite sejam realizadas adaptações e ajustes para aumentar seu impacto". 
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