ATA DA 4ª REUNIÃO QUINZENAL
DAS REDES DE GESTÃO DE
PESSOAS
E
DAS
ESCOLAS,
REALIZADA NO DIA 30 DE
OUTUBRO DE 2020.

1.
ABERTURA: Aos 30 de outubro de 2020, das 15:00 às 17:30, reuniram-se na
plataforma google meets (https://meet.google.com/yry-fsix-sub ) os membros da Rede de
Gestão de Pessoas e Rede das Escolas de Contas relacionados no anexo I desta ata.
2.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Crislayne Cavalcante apresentou o Professor
Thiago Dias Costa, da Universidade Federal do Pará, que pesquisa sobre People
Analitycs. Um breve histórico das redes foi apresentado ao Professor Thiago para
demonstrar a importância de análise de dados relacionados à gestão de pessoas.
3.
PEOPLE ANALITYCS: Thiago Dias Costa: explicou que quando entrou na
Universidade recebeu a incumbência de trabalhar com gestão de pessoas. Em 2011
inauguraram um laboratório de inovação em gestão de pessoas para a Universidade.
Todos os desafios que a Universidade tinha eles transformavam em projetos de pesquisas,
nos quais se construíam modelos teóricos e testavam. Em 2015 conseguiram implantar
um modelo de gestão por competências na Universidade, que tem 11 campi e milhares de
servidores. O Pará é um Estado de dimensões continentais e possui determinados campi
que ficam mais de mil km longe da sede. Quando eles aplicaram a avaliação por
competências e achou que o trabalho estava finalizando, recebeu uma quantidade massiva
de dados de todos os campos. Neste momento, percebeu que o trabalho tinha que
continuar para trabalhar a análise de dados na área de gestão de pessoas. Com isto, eles
desenvolveram o People analytics no Setor Público, que nada mais é do que um modelo
para tomada de decisões baseada em dados coletados nos processos envolvendo gestão
de pessoas (seleção, td&E, lotação, dimensionamento, banco de talentos, avaliação de
desempenho). Dentro deste modelo, que foi construído para a Universidade, foi recebido
diversos reconhecimentos dentro de vários órgãos. A partir de 2012 começaram a
assessorar vários órgãos para implementar os modelos (44 órgãos ao todo). Para aplicar
o modelo desenvolvido na Universidade é preciso verificar a estrutura e processos dos
órgãos. Para compreender os objetivos estratégicos do órgão é preciso estudar os
documentos dos órgãos que contenham expectativas de funcionamento dos órgãos
(regimentos internos, instruções normativas, planejamento estratégico etc.) Assim, se
constrói para cada objetivo um conjunto de possíveis competência sugeridos pelo expert.
Após esta fase, são reunidos todos os representantes dos órgãos, para promover várias
oficinas entre "cada caixinha" do organograma. E, com eles são validadas as
competências identificadas. O servidor pode aceitar as competências, promover
modificações, pode inserir competências que refletem as atividades da unidade. Ao final,
se tem uma lista por unidade com competências e perfis ideais para cada servidor trabalhar
naquela unidade. E tudo vai sendo alimentado no GESTCOM - sistema de gestão de
competências. Uma das primeiras funcionalidades é que, uma vez alimentada as
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competências, ele constrói questionários para cada unidade que é disparado para cada
servidor. Nesta oportunidade, o servidor abre a competência e pode se manifestar sobre a
competência (Ex: de fato tem atendimento ao público, mas não sou eu quem faço, ou tem,
faço e tenho experiência ou tem, faço e não tenho experiência e por isto gostaria de
oportunidades para capacitação). Em paralelo o sistema dispara um questionário para o
gestor. Quando se cruza as informações, é possível ver o grau de lacuna das competências,
isto é, o perfil ideal com o perfil real. O GESTCOM, ao longo destes anos, ele foi sendo
melhorado para emitir relatórios para embasar decisões. O primeiro tipo de relatório é a
lacuna de competências por servidor. Também podemos tirar relatório por unidade, ou
por cargo:
O sistema também elabora relatório das competências que precisam desenvolver,
conforme o grau de lacuna na casa. Antigamente era feito tudo em excel. Mas foi aberta
uma linha de pesquisa em TI para automatizar e deixar o gestor nas atividades avaliativas.
Com o conjunto de dados foi possível basear uma série de decisões:
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A.
Seleção: quando tem oportunidade de abertura de concurso, errar não é uma
opção. Então, ele entra no sistema. Vê que tipo de competência e que tipo de servidor
tem que ser escolhido. Com base nisto, a Universidade elabora uma prova baseada nas
situações reais que o servidor encontrará no ambiente de trabalho.
B.
TD&E: treinamento, desenvolvimento e educação. O sistema dá as competências
que precisam ser desenvolvidas de forma prioritária e dá a lista de servidores que precisam
participar destas capacitações, Ex: lacuna alta em comunicação interna. Eles fazem trilha
de aprendizagem e chama a lista de servidores prioritários para participar. Antes eles
tinham três distorções: saiam de unidade em unidade perguntando que tipo de treinamento
precisavam, faziam o cardápio de cursos e abriam inscrições. As distorções eram: quem
não precisava ia correndo se inscrever, quem precisava se inscrever achava que não
precisava, e quem precisava e queria se inscrever não conseguia vaga. Com este tipo de
relatório, foi usado os recursos em algo mais lógico. Se a trilha está pronta, o sistema
dispara um conjunto de mensagens para o servidor e gestor: "caro servidor, de acordo
com a última avaliação foi constatado que você precisa desenvolver estas competências.
No dia tal hora tal no local tal você poderá participar da capacitação". E a mensagem para
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o gestor, falando para ele liberar. Em 30% das vezes, o gestor entrava no sistema e dizia
os motivos pelos quais não poderia liberar aquele servidor licença, prazo para alcance de
metas etc.) A partir de 2015 começaram a trabalhar com trilhas de aprendizagem
(caminhos alternativos para trabalhar a competência). Na medida que o servidor vai
passando nas ações de capacitação, ele vai sendo aprovado e passa para o passo seguinte.
Alguns servidores que preferem cursos presenciais, era dado um cardápio de cursos
presenciais. Um dado interessante no laboratório foi visto diferenças de preferências entre
gerações: as gerações Y, milênium tem clara preferência por trilhas autônomas. As
gerações antigas preferem cursos presenciais. Assim, o gestor de pessoas consegue
atender as várias gerações. A partir de agora, é possível usar de forma mais racional o
recurso de treinamento, pois usa exatamente nas lacunas.

C.
Lotação: conforme os dados, é possível definir o local de melhor desempenho de
cada servidor, conforme as competências que ele possuir, conforme o perfil que ele
demonstra.
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D.
Dimensionamento: é um cálculo razoavelmente preciso de quantos servidores
preciso ter em cada unidade conforme o perfil. É o acompanhamento do que ele faz e o
que ele entrega (parte do processo que ele abraça. Pode ser produto ou serviço). Tudo
desenhado junto com o servidor. Daí consegue-se ver o custo de cada entrega:
Isto só
é possível porque tenho o perfil ideal de servidor. Porque se não tenho uma curva média,
um parâmetro de um perfil ideal, não é possível fazer. Se isto está delimitado, o próprio
sistema consegue demonstrar a quantidade de pessoas para cada setor.

E.
Banco de Talentos: o S. João entra como assistente administrativo e é lotado no
setor de protocolo, mas nestes 20 anos o S. João concluiu uma graduação, fez o mestrado,
fez um MBA. Na medida que ele tem estes títulos, ele cadastra estas competências no
sistema. Daí acontece que a chefia do setor do hospital universitário vaga, o sistema já
corre atrás de quem é o servidor na casa de quem tem o perfil mais próximo para assumir
a função. Daí chamamos a lista tríplice dos servidores com perfil mais próximo do ideal.
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É mais fácil achar alguém para substituir o S. João no protocolo do que a gestão do
hospital.
F.
Avaliação de Desempenho: que nada mais é do que o cruzamento de dados entre
as competências que o servidor tem (todos os comportamentos que são pré-requisitos)
com os dados do dimensionamento. A melhor avaliação é do servidor sem lacunas de
aprendizado e com o nível de entrega de um perfil ideal. O modelo de gestão de
desempenho está baseado num tripé, é tripartite: dimensionamento numa ponta,
mapeamento de competências (gap ou lacunas) e questionário de suporte organizacional
que avalia em cinco grande instancias (relacionamento com chefia - 5 perguntas;
relacionamento com colega de trabalho; autonomia do trabalho - ambientes de
teletrabalho ele precisa de um mínimo de autonomia; relacionamento com ambiente físico
- mobiliário, limpeza, internet, etc; reconhecimento - quando ele faz mais tem que ser
reconhecido socialmente, desde o elogio, até ações voltadas a política de gestão de
pessoas para liberação a Congressos fora do Estado). Nosso melhor servidor não pode ser
atendido com os cursos básicos. Nosso melhor servidor tem que ser atendido onde estão
os melhores. E é o sistema quem indica. Estes são os conjuntos de decisões relacionados
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a dados em gestão de pessoas. Ex: se ele tem nível de competências em cima e a entrega
caiu, este servidor tem problema sério como exemplo: servidor que perdeu pai e mãe no
mesmo mês, até cônjuge de servidor que perdeu emprego e estava para ser despejado. A
internet foi mapeada. Na pandemia, detectaram problemas com internet, não ter
computador etc. mas as decisões só foram tomadas porque tinham dados. As decisões não
são tomadas na opinião das pessoas, mas em dados. Para quem tem expectativa de que
dado deixa a relação mais fria é inverídica. Ter dados dos servidores torna o gestor mais
sensível.

O sistema permite criar um dashboard:
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Na pesquisa estão trabalhando com teoria cognitiva na criação deste painel gerencial.

2.1 - Juliana Cantuária: Um questionamento: esse tipo de atuação do servidor não
poderia ser enquadrado como desvio de função?
R: Não. O caso do João, ele continua agente administrativo, mas ele ganha função
gratificada.
2.2 - Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro: Thiago, quando você é convidado a
fazer um trabalho desses, qual é o esforço para convencer a alta gestão?
R: Primeira dica: usar os acórdãos dos Tribunais de Contas. O Professor usa vários
acórdãos, ex 3033/13 - TCU tem sido excelente argumento com a alta administração que
fala de mecanismos claros e objetivos para escolher cargos e funções gratificadas. Outro
Acórdão do TCU, 7190, fala de perfil ideal para compras e aquisições. Assim, o gestor
tem que desenhar o perfil, os fluxos de processos e escolher os servidores. O Executivo,
em particular, é bombardeado de cobranças. E, como a Universidade está adiantada, o
TCU passa a cobrar avanços na gestão. Normalmente, a alta gestão respeita as cobranças
9

do TCU. A segunda dica é: contra dados não há argumentos. A alta gestão vive o mesmo
problema da média gestão, ex: consegui 200 vagas em concursos, por que você está
pedindo mais? Se a média gestão está enfezada pela falta de dados, a alta gestão tende a
considerar as reclamações da média gestão como sem significância. Agora se o estudo de
dimensionamento é bem estruturado e fundamentado, a alta gestão tende a se convencer.
Dados minimizam discussões. Bons arcabouços legais e boas ferramentas de
comunicação (vídeos, palestras, alertar os ganhos etc.), sensibilização
2.3 - Marcelo Rocha Coelho: Esse sistema é integrado ao sistema de gestão de pessoal
da universidade?
R: Estamos trabalhando nisto. Existe um problema de coletar dados em sistemas
diferentes. Há uma linha de pesquisa na Universidade em TI para integrar os sistemas.
O primeiro modelo de gestão por competências só fazia cálculo de lacuna. O segundo
modelo já lança mensagens. Agora estão desenvolvendo o módulo de dimensionamento.
2.4 - Leticia Vinhas: O sistema para aferição de produtividade + competências +
visualização no Dashboard é o mesmo?
R: A Universidade não contrata porque tem a oportunidade de trabalho com os alunos.
Quando se lida com projetos grandes, o Professor aumenta a equipe. E juntos buscam
solução customizada. O gestor pactua com o servidor mensalmente quais tem que ser as
entregas. Hoje tem três sistemas que não se conversam. Estão tentando criar um sistema
em volta do Dash board que junte os dados numa mesma tela. Letícia perguntou se os
gestores não se incomodam em preencher muitos dados. Há uma dificuldade de trazer as
atividades próprias de gestão num hábito. O TCERJ tenta que todos os gestores façam
as avaliações periodicamente. Prof. Thiago diz que a técnica é a parte mais fácil do
trabalho. A cultura organizacional é o mais difícil. Mudar a cultura é contínuo, paulatino
e lento. A sugestão que dá para o órgão é "comer pelas beiradas": você faz o
questionário, emite relatórios e mostra para o gestor os relatórios, que os resultados da
resposta dele foi promissor. O curso sob demanda acabou na Universidade, se não for
feito com planejamento não será feito. O orçamento para capacitação é muito reduzido
na Universidade. Quando o setor de gestão começa a acusar com o dimensionamento os
dados e discrepâncias de desempenho, o gestor se assusta pois, muitas vezes é o gestor
quem é o responsável. Por fim, o setor de gestão ficou muito mais forte e coeso. E, os
gestores se apresentaram fantásticos para descobrir quedas de desempenho e ajudar os
servidores. A situação da pandemia gerou uma sensibilidade na área de gestão. Se não
fosse a pandemia, se demoraria anos para mudar esta cultura. A queda de desempenho,
muitas vezes está associada com problemas pessoas. E muitos servidores as vezes não
percebem que precisam de ajuda. Daí a importância do dado.
2.5 - Bianca Tristão Sandri: Parabéns pela apresentação.
Qual o sistema utilizado para a base de seus dados? E o pico analítico?
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R: Excel e pss. O sistema eles construíram. Se não tem o aluno para desenvolver, eles
transformam em
Agora que sabe o que coletar e como coletar, estão pensando em automatizar a coleta dos
dados.
2.6 - Marta Amorim: Houve dificuldades para as unidades fornecerem as informações
para fazer o dimensionamento?
R: Teve dificuldade até para definir qual é a entrega da pessoa. Tiveram pessoas que
falaram que a entrega dele seria fazer o café e fechar a porta. O que você faz para
contabilizar pro indicador tem que ser crítico ao processo que você cuida. Precisamos
definir institucionalmente estas entregas. Seja ela, por exemplo: responder msgs por
WhatsApp. Em 70% dos casos, a coisa que fazemos que mais ocupa nosso tempo não está
relacionado com o que esperam de nós. Muitos perdem tempo com reunião. Há outros
buracos negros: ligações telefônicas, respostas por E-mail. Com o dimensionamento se
descobre que muito do que ocupa nosso tempo não está em situações críticas ao processo.
Nunca tivemos oportunidade de parar e pensar nosso trabalho de forma técnica
Uma confusão comum é confundir people analytics com estatística. Se por trás da coleta
de dados não tiver um cientista estabelecendo o comportamento que se quer e os dados
relacionados, você não terá informação nenhuma. Uma equipe geralmente é composta
por: cientista de comportamento, estatístico,
2.7 - Marta Amorim: Houve dificuldades para as unidades fornecerem as informações
para fazer o dimensionamento?
R: Na resposta da Marta teve dificuldade sim. Os servidores não conseguem pensar nas
entregas. A discussão é rica, ao final.
2.8 - Hilária Barreto: Você faz consultoria?
R: Não faz consultoria, mas firma termos de cooperação técnica com outros órgãos. A
missão da universidade é produzir conhecimento e inovação. Tem barateado os custos
do projeto que eram diárias. Agora em teletrabalho basicamente é bolsa de estagiário. A
medida que produz conhecimento, a equipe do órgão tem que estar junto aprendendo. O
sistema também é cedido ao órgão. Em contrapartida, o órgão tem que escrever um
artigo para descrever como foi o processo.
2.9 - Leticia Vinhas: Como é o tratamento (plano de ação) no caso de baixo
desempenho em função de deficiência em competências comportamentais ou questões
psicológicas (depressão etc.)
R: Leticia explicou: no dashboard se o desempenho caiu e se reconheceu que não é
defasagem de conhecimento técnico, mas problema comportamental ou psicológico.
Entende que no órgão, é mais sistêmico, não tem espaço para o acolhimento individual
ou há espaço? Tem setor de psicologia?
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2.10 - Thiago respondeu que: Os servidores são acolhidos pela clínica escola de
psicologia que é uma clínica robusta. Com o atendimento remoto foi possível triplicar os
atendimentos. Tem dois setores de psiquiatria. Nesta área diz que conseguiram ofertar um
bom suporte. Tanto que foi ampliado o suporte para vários órgãos do Estado. Foi
preparado um sistema de acolhimento que já estava funcionamento bem, mas teve que
melhorar na pandemia. O problema pode vir de todas as vertentes: do servidor,
encaminhamento do gestor ou da área central. Há familiares que acionam também a
clínica. Se ele desconfiar e não tiver certeza, a área de gestão também ajuda.
2.11 - Marta Amorim: Justo. E como é coletada a produção de cada servidor?
R: Precisam de dados. Dá para provocar a universidade, para desenvolvimento de
modelos de gestão por competência.
2.12 – Crislayne: perguntou orientações para a gestão de pessoas no trabalho remoto.
R: Thiago explicou que as questões psicológicas no remoto: homens (doenças mentais),
mulheres (estresse crônico pelo excesso de trabalho), mas o que aparece com frequência
é quadro pré-depressão, cuja causa é pouca ajuda do cônjuge nas tarefas domésticas; no
público masculino, alcoolismo crônico pela falta de socialização. Tendo as variáveis,
sabemos como intervir. Se identificarmos os padrões dentro do levantamento de
informações, sabemos como intervir. Inclusive conseguiremos dimensionar.
No momento em que entramos em teletrabalho, uma competência que demandou é gestão
de equipe remota. Eles tiveram que correr para fazer as capacitações, como delegar
tarefas, como construir indicadores, como dar feedback, e terminar com netiqueta
(códigos de conduta em como se comportar em ambientes virtuais, ex: não mandar
WhatsApp após o horário de trabalho, não aparecer nos vídeos conferências sem camisa).
O gestor não pode confiar no bom senso alheio. Daí se estabelece o comportamento que
gera a entrega como a entrega propriamente dita. O suporte ao gestor foi dado neste
primeiro momento.
Já tínhamos os dados que os transtornos mentais já eram os mais comuns para
afastamento do trabalho, a partir de 2018 (transtorno de depressão, ansiedade). Eles já
tinham montado um suporte na Universidade. Eles aproveitam os alunos para
trabalharem. O desafio foi como utilizar a estrutura quando o paciente não está debaixo
dos nossos olhos. Neste sentido, confiar nos dados e pedir para o gestor ser mais ativo é
essencial. O transtorno mental não faz barulho nem alarde. Normalmente a pessoa
deprime, fica introspectiva, e, quando você vê a pessoa está perto de cometer suicídio. E
sim, o gestor é responsável pela saúde mental da equipe. Promover encontros semanais
ou quinzenais é importante, para ter feedback. Neste momento, você vê as pessoas, como
elas estão se apresentando. E se ele identificar o problema a equipe de suporte para. O
gestor é a ponte para a equipe. Trabalhe fortemente com o gestor que irá trazer os dados
que precisamos. E, trabalhar com competência de gestão de pessoas remoto. Agora,
muitas vezes esta gestão não tem competências para o gestor trabalhar de forma remota.
12

Outra recomendação para a Administração Pública como um todo: cuidado com o
sistema de reconhecimento que temos. O reconhecimento tem gerado distorções que
impactam nos problemas de saúde. Sistematicamente punimos o bom servidor.
Normalmente o servidor que entrega é premiado com sobrecarga de trabalho. É aquele
servidor que não consegue tirar férias, que está com celular etc. em compensação
reforçamos o comportamento do servidor que não desempenha, já que ele pode tirar
férias, pode tirar os cursos de capacitação, já que não fará falta. Criamos um sistema
perverso em que sistematicamente destruirmos o bom servidor. Cuidado com sistema de
reconhecimento que é muito importante quanto estamos apartados um do outro. Mesmo
que meu gestor não me reconheça, o colega chegava do lado e elogiava. Agora não tem
mais este colega. Se não fazemos o reconhecimento, distanciamos o servidor. Vale dar o
trabalho de chegar no final de semana e ligar para o servidor e elogiar (psicologia positiva)
ou falar que está ali para apoiar. Se estamos apartados do senso de pertencimento,
perderemos. Muita sensibilidade e compreensão. Muitos de nós não sonhávamos em ser
inúteis. Se as pessoas não estão desempenhando a contendo, deve ter algo a ser feito.
Se gostamos de servir ao público, precisamos fazer um trabalho sistemático de mostrar
ao servidor o que fazemos
2.13 - Valéria Leal, 16:28: Tiago, você pode disponibilizar os slides da apresentação?
R: sim

4. ENCAMINHAMENTOS:
4.1. O Comitê de Gestão tentará :
4.1.1. finalizar a análise do questionário do MMDTC para já apresentar a
minuta do documento na próxima reunião;
4.1.2. iniciar nova ação para criar diretriz para o trabalho remoto;
4.1.3. dar andamento na possibilidade de entabular acordo com a Universidade.
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COMITÊ NBASP
3/10/2020 – DAS 15:00 AO 17:00

Adriana Loro
Aline Marques
Amós Sá
Ana Cristina Trotta
Ana Karolina de Farias Guedes Tenório
Anderson Calandrini
Angela Cunha
Bianca Tristão Sandri
Cristiane Souza
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho
Fernanda Nunes
Flavio Sampaio
Gabriela Giardino
Hilaria Barreto
Crislayne Cavalcante
Isabela Freitas Costa Vasconcelos
Juliana Cantuaria
Karen Estefan Dutra
Leticia Vinhas
Luana Carvalho
Marcelo Muller
Marcelo Rocha Coelho
Marcia Araujo Calçada
Marina Spinelli
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Marta Amorim
Maxvania Costa
Naila Garcia Mourthé
Neigmarcia Oliveira
Paula O
Priscilla
Ribamar Nojosa
Sâmara Queiroz Mascaranha
Sandra Rose Rodrigues Cruz
Sandra Regina Durau Rodrigues
Simone Rufca
Valeria Leal
Thiago Dias Costa palestrante
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ANEXO II
CHAT DA REUNIÃO VIRTUAL

Sandra Rose Rodrigues Cruz, 14:49
Olá!#
(♀
'
&
%
$
Fernanda Nunes, 15:00
Boa tarde colegas!!!!
Anderson Calandrini, 15:00
Anderson Calandrini TCE-PA
Marcia Araújo Calçada, 15:02
Marcia Araújo Calçada - ECG/TCE-RJ
Boa tarde a todos!
Fernanda Nunes, 15:04
Fernanda Nunes - TCE/RS
Paulo O., 15:05
Bom dia. Paulo TCESP.
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho, 15:06
Boa tarde, queridos! TCE/AP
Hilária Barreto, 15:06
Boa tarde, queridos, TCE-CE.
Ótima iniciativa)))
,,,
+++
***
Gabriela Giardino, 15:07
Olá, boa tarde a todos. Gabriela do TCESP.
Paulo O., 15:07
Já fiquei, rs
Marcelo Muller, 15:07
Boa tarde. Marcelo Costa Muller - TCEPR
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MARCELO COELHO – TCMGO, 15:08
Boa tarde... Marcelo Coelho TCM GO
Valéria Leal, 15:08
Boa tarde! Valéria Leal- EGC/TCE/PI
Hithajiara Dal Ri, 15:09
Boa tarde ;) Hithajiara Dal Ri, TCE-RS
Aline Marques, 15:09
Boa tarde. Aline. Escola - TCE/AL
Maria Carolina Loro Heimoski, 15:09
Boa tarde!!! Sou a Adri, só estou com o computador da minha filha. Obrigada Thiago
pela disponibilidade
Marina Spinelli, 15:10
Cris, tem gente querendo entrar na reunião
Sandra Rose Rodrigues Cruz, 15:10
Boa tarde a todos /todas. ESCOEX/TCE-MS. Parabéns pela propositura de mais um
tema relevante que contribui com o aprimoramento técnico das equipes das Escolas de
Contas e Gestão de Pessoas.
NEIGMÁRCIA OLIVEIRA, 15:12
Boa tarde! Neigmarcia Oliveira - TCEMG
Naila Garcia Mourthé, 15:13
Boa tarde a todos! TCEMG
Maxvania Costa, 15:25
kkk
Maxvania Costa, 15:29
exatamente isso!
Sandra Rose Rodrigues Cruz, 15:32
Está ótimo
Anderson Calandrini, 15:32
Ouvindo perfeitamente. Td ok.
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Hilária Barreto, 15:32
Ótimo.
Juliana Cantuária, 15:43
Um questionamento: esse tipo de atuação do servidor não poderia se enquadrado como
desvio de função?
Paulo O., 15:53
excelente!!!
Valéria Leal, 15:53
Excelente mesmo!!!
Maxvania Costa, 15:53
Muito bom, "dados não mentem"
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 15:54
Thiago, quando você é convidado a fazer um trabalho desses, qual é o esforço para
convencer a alta gestão?
Gabriela Giardino, 15:54
Muito obrigada por compartilhar esse conteúdo. Muito relevante.
Marcelo Rocha Coelho, 15:54
Esse sistema é integrado ao sistema de gestão de pessoal da universidade?
Karen Estefan Dutra, 15:54
Excelente apresentação!!!
Maxvania Costa, 15:54
Parabéns Thiago
Instituto Rui Barbosa, 15:54
Parabéns
Marcia Araújo Calçada, 15:54
Parabéns pela apresentação!
Leticia Vinhas, 15:55
O sistema para aferição de produtividade + competências + visualização no dash board
é o mesmo?
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Anderson Calandrini, 15:55
Excelente. Nível de trabalho altíssimo
Hilária Barreto, 15:55
Excelente.
Leticia Vinhas, 15:55
Vocês compraram ou desenvolveram?
Fernanda Nunes, 15:55
O Professor Thiago fez uma apresentação excelente! Muito aprendizado para nós!
Parabéns!
Marina Spinelli, 15:55
Parabéns
Marta Amorim, 15:55
Parabéns!!
Hilária Barreto, 15:56
Repete, p.f.v., o acordão
Acórdão
Bianca Tristão Sandri, 15:57
Parabéns pela apresentação. Qual o sistema utilizado para a base de seus dados?
Gabriela Giardino, 15:57
Acordão 3033 de 2013
Maxvania Costa, 15:57
Acordão 7190 TCU
Gabriela Giardino, 15:58
TCU
Hilária Barreto, 15:58
, Gabriela
+
*
)
Marina Spinelli, 15:59
Tem muito microfone aberto, dando interferência
Gabriela Giardino, 15:59
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Marta Amorim, 16:01
Houve dificuldades para as unidades fornecerem as informações para fazer o
dimensionamento?
Hilária Barreto, 16:01
Você faz consultoria?
Juliana Cantuária, 16:02
Eu ia fazer a mesma pergunta que a Hilária
Hilária Barreto, 16:02
+3
*
)1
,
2
5
4
Marcelo Rocha Coelho, 16:02
Obrigado pela resposta. A integração é um dos grandes problemas na gestão de
informação dentro do RH...
Marina Spinelli, 16:03
Hilária também quero consultoria kkk
Ana Cristina Trotta, 16:03
Dimensionamento de pessoas é algo extremamente complexo e difícil de ter o aceite da
alta cúpula (dimensionar pessoas nos gabinetes). E fazer dimensionamento tão somente
de uma parte da instituição não faz sentido. Além do que, precisa estar atrelado à TI
pois se não fica estático.
Hilária Barreto, 16:03
Né? Marina. Já sonhando, amiga.
Resolveria muitas situações
Minimiza os achismos
Paulo O., 16:04
Preciso entrar em outra reunião. Parabéns! Abraços a todos.
Marina Spinelli, 16:04
Nossa, um sonho essa integração
Luana Carvalho, 16:13
Parabéns pela ferramenta. Muitas ideias aqui.
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Leticia Vinhas, 16:16
Como é o tratamento (plano de ação) no caso de baixo desempenho em função de
deficiência em competências comportamentais ou questões psicológicas (depressão, etc)
Maria Carolina Loro Heimoski, 16:17
Está travando
Fernanda Nunes, 16:23
Bingo Prof. Thiago!
Marta Amorim, 16:24
Já respondeu, OK
Juliana Cantuária, 16:26
Infelizmente não assisti desde o começo, qual a universidade prof. Thiago?
Leticia Vinhas, 16:27
Universidade Federal do Pará (UFPA), Juliana
Juliana Cantuária, 16:28
Obrigada Letícia
Marta Amorim, 16:28
Justo. E como é coletada a produção de cada servidor?
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:28
legal o artigo!!
Valéria Leal, 16:28
Tiago, você pode disponibilizar os slides da apresentação?
Juliana Cantuária, 16:28
Prof. nosso vizinho aqui do TCE-PA
Instituto Rui Barbosa, 16:31
Muito produtiva essa tarde, nos leva a refletir sobre esses procedimentos. Então é
possível fazer uma parceria para compartilhar o sistema que vocês estão
desenvolvendo? E a contrapartida seria escrever sobre a experiência que obtivemos
como um projeto piloto?
Ana Cristina Trotta, 16:32
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Parabéns pelo trabalho, Prof. Thiago! Importante essa parceria Academia e Instituições
Públicas para profissionalização da gestão. Vou precisar sair, pessoal. Bom final de
semana e feriado!
Instituto Rui Barbosa, 16:34
*projeto
Fernanda Nunes, 16:34
Com certeza Le!!! Haha!
Leticia Vinhas, 16:34
Maravilha, obrigada, Thiago!
Eu queroooooooooooooo
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:34
Mais que o número de estados da federação!!!
Hilária Barreto, 16:34
Excelente)))))
,,,,, Cris.
+++++
*****
Maria Carolina Loro Heimoski, 16:34
adorei essa pergunta kkk
Marcelo Rocha Coelho, 16:35
seria uma estratégia excelente....
Hilária Barreto, 16:35
Gratidão, Tiago, pela partilha de conhecimentos.
Valéria Leal, 16:35
Adorei a ideia do termo de cooperação, Crys!
Hilária Barreto, 16:36
Cris, louvores)))
,,,
+++
***
Ana Karolina de Farias Guedes Tenório, 16:37
TCE/PB também quer 6
;
:
9
8
7
Hithajiara Dal Ri, 16:37
Acho que esse número cabalístico é uma baita motivação para um cientista maluco :)
Maria Carolina Loro Heimoski, 16:37
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Cris, eu estou com o nome da minha filha, sou a Adri TCEPR
Boa Hita
Leticia Vinhas, 16:37
Ansiedade, estresse, burn out, esgotamento etc. e culpa porque não dá conta de tudo
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:37
Aqui no ES o resultado foi esse também. Os homens estão com mais problemas
emocionais.
Hilária Barreto, 16:40
Lamento precisar sair.
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:40
Pode fazer a distância!!!
Juliana Cantuária, 16:40
Eu quero kkk
Marcia Araujo Calçada, 16:40
Se puder ser a distância também me candidato. ;)
Fernanda Nunes, 16:40
Grande condução Cris!
Karen Estefan Dutra, 16:41
Eu também me candidato a uma vaga de pós-doutorado

☺

Você, 16:41
UFPR
Leticia Vinhas, 16:41
Eu também, Marcia! Entre 00:00 e 6:00 não tenho nada agendado ainda
kkk
Marcia Araújo Calçada, 16:41
Boa Letícia... estou igual a você! Mas topo. Hahahaha
Juliana Cantuária, 16:42
Pará, tô dentro :)
Leticia Vinhas, 16:42
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Vamos fretar o vôo
Karen Estefan Dutra, 16:42
Excelente ideia Letícia!!!
Fernanda Nunes, 16:42
Voo fretado pro Para ...certo!!!!
Leticia Vinhas, 16:44
Artigo é com a gente mesmo!
Sandra Valéria Morais Santos, 16:47
Muito bom )))
,,,
+++
***
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho, 16:50
Parabéns ao prof. Tiago pela excelente explanação, e ao IRB pela escolha do tema e do
palestrante. Show de bola. Tarde riquíssima em conhecimentos!
Bianca Tristão Sandri, 16:51
Parabéns Thiago! Podemos te convidar para falar para nossos gestores nos Tcees?
Hithajiara Dal Ri, 16:53
Realmente, tarde riquíssima e com muitos dados essenciais. Gratidão!
Valéria Leal, 16:53
Perfeitas colocações, Tiago!
Juliana Cantuária, 16:53
Excelente apresentação prof. Thiago,
Juliana Cantuaria, 16:54
Infelizmente esse sentimento é bastante presente, principalmente entre os servidores que
estão próximos da aposentadoria
Karen Estefan Dutra, 16:54
Muito obrigada prof. Thiago pela brilhante explanação e pela importância das suas
pesquisas no ambiente de trabalho. Excelente escolha Crislayne, muito obrigada por
essa tarde de grande conhecimento.
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:55
Parabéns!!!
Gabriela Giardino, 16:55
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Obrigada, professor. Essa tarde agregou demais, de forma brilhante. Voou realmente.
Hithajiara Dal Ri, 16:55
Perfeito isso Thiago!!
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro, 16:55
Foi muito legal!!
Empatia pura.
Instituto Rui Barbosa, 16:56
Excelente Thiago
Marina Spinelli, 16:56
Muito bom, obrigada pela palestra
Valéria Leal, 16:56
Brilhante apresentação!!!!
Sâmara Queiroz Mascarenha de França Nunes, 16:56
Muito bom! Adorei.
Cristiane Souza, 16:56
Excelente apresentação!!!
Gabriela Giardino, 16:56
E esperamos que frutifique e que possamos com essa perspectiva de termo de
cooperação melhorar a gestão de pessoas como um todo!
Sandra Valéria Morais Santos, 16:57
Excelente
Bianca Tristão Sandri, 16:57
Muito bom mesmo! Parabéns pela tarde de tanto conhecimento
NEIGMÁRCIA OLIVEIRA, 16:57
Parabéns Thiago! Parabéns Cris, pela escolha do Thiago! Excelente apresentação!
Obrigada!
Anderson Calandrini, 16:57
Uma aula. Parabéns!
Sandra Valéria Morais Santos, 16:57
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Sandra Valéria de Morais Santos Sandra TCE/CE. Hoje acessando do celular
Marcelo Rocha Coelho, 16:58
Parabéns Thiago. Parabéns para a turma toda!!
Marta Amorim, 16:59
Obrigada e parabéns!!!
Sandra Valéria Morais Santos, 16:59
Parabéns
Simone Rufca, 16:59
Obrigada
Hithajiara Dal Ri, 16:59
Muuuito obrigada
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho, 16:59
Obrigada!!!!
Hithajiara Dal Ri, 17:00
Juntos nos fortalecemos! Que rede!!
Leticia Vinhas, 17:00
Maravilhoso!
Obrigada pela iniciativa, Cris!
Fernanda Nunes, 17:00
Fantástico!!! Gratidão Prof. Thiago e IRB!!
Leticia Vinhas, 17:00
Ótimo ver vocês, amigos!
Ribamar Nojosa, 17:00
Tarde sem igual, hoje! Meus agradecimentos pela oportunidade. Obrigado, Prof.
Thiago!
Sandra Rose Rodrigues Cruz, 17:00
Parabéns. Muito obrigada.
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