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1- RESUMO 

A Unidade de Gerenciamento Básico é uma ferramenta pouco conhecida pelos 

administradores, que visa atingir os funcionários das empresas com grandes 

departamentos, onde tais funcionários receberiam ordens de um único chefe. Esta 

ferramenta tem papel importante dentro da organização, pois busca a implantação 

de novos líderes dentro da organização, buscando o treinamento em áreas 

especificas, visando melhorar o gerenciamento dos processos, dos resultados, e o 

autodomínio na tomada de decisões, aumentando o desempenho dos indicadores 

de operação e diminuindo os riscos de acidentes. Esta ferramenta busca estabelecer 

metas dentro da empresa, com mudanças para um trabalho em equipe, trazendo 

novos conceitos para a empresa buscando mudanças que visam melhorar o 

resultado. Os resultados obtidos na pesquisa, demonstram que esta ferramenta traz 

resultados significativos e que é possível atender os objetivos da empresa 

intensificando o treinamento de liderança e ajustes no arranjo físico. A pesquisa foi 

feita através de questionário que foi aplicada no dia 17-07-2015 na prefeitura 

municipal de Auriflama, os resultados obtidos foram satisfatórios já que a grande 

maioria aprovou a forma de trabalho da empresa e dos seus lideres. 

 

2- INTRODUÇÃO 

  Nos dias atuais, em empresas produtivas nacionais existem várias mudanças 

e inovações tecnológicas que constituem o primeiro passo para o processo de 

modernização, trata-se de uma busca constante pela aquisição de novos 

equipamentos. As empresas procuram, principalmente, a partir da informática e da 

automação flexível de base microeletrônica, modernizar seus processos produtivos. 

  No entanto a modernização não é a única coisa para ser tratada dentro da 

empresa. A reorganização da produção é uma questão tão importante quanto da 

tecnologia. Novos conceitos de produção, apoiados em princípios como flexibilidade, 

qualidade e rapidez exigem formas mais eficientes de organização do trabalho 

sendo condição sine qua non para utilização de inovações tecnológicas. 

Com o surgimento de novas tecnologias, novos métodos de trabalho, as 

empresas necessitam constantemente de melhorias em seus processos, otimizando 

seus resultados. 
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3- OBJETIVOS 

  Esta pesquisa visa Identificar se a atual gestão da Prefeitura Municipal de 

Auriflama utiliza os princípios básicos da UGB - Unidade de Gerenciamento Básico. 

  Para atingir o principal objetivo proposto, foi estabelecido os seguintes 

objetivos específicos: Identificar a) Se os objetivos da empresa são pré-definidos; b)  

Os níveis hierárquicos que existem; c) Como são formados as equipes de trabalho; 

d) Se cada funcionário conhece seu setor de trabalho e suas funções; e) Como é 

feito o planejamento, controle, organização e solução dos problemas; f) O perfil do 

líder; g) Como são formadas as equipes de trabalho; h) Se o colaborador conhece 

as metas e objetivos do seu setor; i) O que levaria você a deixar de trabalhar na 

prefeitura; j) O que lhe da mais satisfação trabalhando na prefeitura. 

 

4- METODOLOGIA 

 Segundo Severino (2007), pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objetivo, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestações desse objeto. 

  A pesquisa exploratória é basicamente o estudo de um objetivo determinado 

onde analisa a área de trabalho e as possíveis mudanças que possa ocorrer. 

  Segundo Gil (2002), pesquisa de campo estuda um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação 

entre seus componentes. Desta forma, o estudo de campo tendo à utilização muito 

mais técnicos de observação do que de interrogação. 

  Na pesquisa de campo estuda-se como aquele ambiente funciona e essa 

pesquisa não é feita somente através de perguntas, mais sim na observação 

daqueles que estão desempenhando a pesquisa. 

 O questionário foi aplicado na empresa no dia 17 de julho de 2015, no total de 

12 funcionários, dos mais diversos níveis hierárquicos, para que as informações 

colhidas fossem imparciais uma vez que o objetivo foi conhecer o funcionamento da 

UGB na Prefeitura Municipal de Auriflama, houve 100% de retorno do questionário. 

 O questionário foi aplicado em partes a primeira mostra buscar  conhecer o 

perfil dos funcionários com questões fechadas cuja tabulação foi representada com 

gráficos e a segunda parte mostra com questões abertas com liberdade de 

expressão para o entrevistado. 
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5- DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Liderança 

Os líderes tem a capacidade de compreenda quais são dificuldade dos seus 

colaboradores e assim  virar o jogo. Liderar é mais que atribuir tarefas, é ser um 

profissional com qualidades ímpares. Por isso reconhecer a mudança e o rumo de 

suas atitudes e estratégias de convívio é o que o difere na hora de ser mais que um 

profissional capacitado. 

 Segundo Robbins (2002), o líder atinge seus objetivos por meio do trabalho 

de outras pessoas na organização. Ele toma as decisões, aloca os recursos e dirige 

as atividades de outros com o intuito de atingir as metas estabelecidas. Para isso, 

ele deve conhecer como as pessoas influenciam as empresas e como as empresas 

influenciam as pessoas. As pessoas podem influenciar as empresas da seguinte 

forma: a) Qualidade dos produtos e serviços; b) Produtividade: preocupação com 

eficiência e eficácia; c) Rotatividade: saída e entrada de pessoal na organização; d) 

Cidadania organizacional: comprometimento com as tarefas e com a empresa, 

apresentando desempenho que supere as expectativas; 

  Todo líder tem sua equipe e eles trabalham em conjunto para chegar ao 

objetivo final com a qualidade necessária. A influencia que as pessoas tem diante da 

empresa é exatamente importante para o desenvolvimento da mesma. 

 Segundo, GIL (1994) afirma que uma das atribuições essenciais dos líderes é 

justamente envolver, influenciar positivamente e motivar seus liderados. Essa 

liderança envolve três áreas de competência: o saber (conhecimento em si), o saber 

fazer (conhecimento aplicado), e o querer fazer (atitude). A capacidade de 

influenciar, persuadir e motivar os liderados estão ligados ao poder de persuasão do 

líder. 

 Os lideres são o carro chefe das organizações pois são eles que fazem com 

que tudo funcione de maneira correta já que eles tem a capacidade de influenciar 

positivamente toda uma equipe, mas isso só ocorre se esses lideres forem 

altamente capacitados.  

 A responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas recai sobre o líder. E 

isso significa mais do que apenas ajuda-las a adquirir habilidades profissionais. Os 

melhores líderes ajudam os liderados não só em relação à carreira, mas também em 
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relação à vida pessoal. Eles os ajudam a se tornar pessoas melhores, e não apenas 

bons profissionais. Os líderes potencializam os liderados. E isso é muito importante, 

pois promover o crescimento das pessoas gera crescimento para a organização. 

(MAXVEL, 2008, p.96). 

A função de um bom líder é potencializar seus liderados para que eles se 

tornem além de bons funcionários, bons cidadãos pois todo benefício próprio acaba 

sendo transferido para as organizações. 

             Segundo, Robbins (2006), faz a correta diferença entre grupos e equipes, 

equipe é um conjunto ou grupo de pessoas que se dedica a uma tarefa ou 

determinado trabalho, enquanto grupo é um certo número de pessoas reunidas.  A 

diferença deve ser clara para o líder, desta forma ele saberá qual a função de cada 

grupo ou equipe e poderá de forma mais prática agir e intervir para que esse grupo 

ou equipe atinja seus objetivos. No entanto, há uma diferença básica entre grupo e 

equipe de trabalho. Os grupos geralmente, passam por uma seqüência padronizada 

em sua evolução. Conforme se desenvolvem, seus membros modificam tarefas 

formalmente prescritas, esclarecem papeis pessoas e definem normas. 

Para os lideres essa diferença deve estar bem definida pois dessa forma ele 

saberá a melhor forma de delegar as devidas funções de cada grupo ou equipe e se 

necessário fazer modificações para que atinjam o objetivo desejado. 

            Segundo Robbins (2006), a primeira etapa de desenvolvimento do grupo, 

iniciação caracteriza-se pela incerteza e ansiedade. Nesta etapa os integrantes do 

grupo discutem assuntos neutros e à medida que se sentem mais à vontade, 

começam a discutir questões gerais do trabalho e a relação de cada um com as 

tarefas prescritas para o grupo 

              Tudo que é novo gera incerteza então é normal que o começo seja um 

pouco complicado mas a medida que as pessoas vão se sentindo a vontade fica 

mais fácil de desenvolver as tarefas que foram exigidas. 

   Para Robbins (2006), na segunda etapa tem-se a diferenciação, nela é 

provável que surjam conflitos à medida que buscam alcançar seus objetivos. 

Surgem diferenças de opinião e desacordos quanto aos papéis desempenhados, 

ameaçando a própria existência do grupo. Contudo, se a etapa for bem sucedida, é 

criada uma estrutura de papéis e normas que permite ao grupo realizar missões que 

seus membros não conseguiriam realizar sozinhos. Tendo superado a diferenciação, 
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o grupo começa a desenvolver relacionamentos mais próximos e a demonstrar 

coesão. 

 Na medida que os trabalhos avançam, começam a surgir novos desafios 

como conflito de ideias pois cada um pensa de uma maneira isso irá dificultar muito 

o desempenho do grupo, mas superado esse problema esse grupo se tornará cada 

vez mais forte e capaz de realizar tarefas q não conseguiriam realizar sozinhos. 

  De acordo com Robbins (2006), na etapa de integração, existe o sentido da 

camaradagem e a identidade grupal. O estágio se solidifica quando o grupo assimila 

o conjunto de expectativas que define qual deve ser o comportamento correto de 

seus membros. A etapa final do desenvolvimento do grupo, a maturidade, 

caracteriza-se por uma estrutura de funcionamento estruturada e aceita. A energia 

não está mais voltada ao esforço de conhecer e compreender uns aos outros, mas 

para o desempenho da tarefa que deve ser realizada. Deve-se ter em mente que um 

grupo sempre faz parte de um sistema maior (a empresa) e não existe de maneira 

isolada. 

 Depois que o grupo se firmou fica mais fácil de definir oque deve ser feito e 

de que maneira isso deve ser feito, assim todos estarão voltados para o mesmo 

objetivo que é de desempenhar as tarefas da melhor maneira possível para a 

evolução do grupo e consequentemente da empresa.    

O Programa de Desenvolvimento de Líderes tem o objetivo de apresentar as 

características essenciais de um líder e possibilitar o desenvolvimento dessas 

habilidades de acordo com aquilo que o mercado e a organização necessitam na 

atualidade. 

 

5.2 Gerenciamento 

 Gerenciamento é uma área muito complicada pois ela tem a capacidade de 

elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-

definidos, num certo prazo, com um certo custo e qualidade, através da mobilização 

de recursos técnicos e humanos.  

Segundo, (Kotler, 1997), afirma que gerenciamento é um conjunto de 

processos que podem manter um complicado sistema de pessoas e tecnologias 

funcionando satisfatoriamente. O gerenciamento envolve planejamento, orçamento, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
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organização, recrutamento de pessoal, controle e solução de problemas dentro da 

empresa. 

O gerenciamento é uma área muito complicada dentro das organizações pois 

fazer com que pessoas e novas tecnologias funcionem no mesmo ritmo é muito 

desafiador e além disso o gerenciamento envolve todos os setores da empresa. 

 

5.3 Equipe  

  O trabalho em equipe é quando um grupo resolve criar um esforço coletivo 

para resolver um problema e assim possi5bilitando a troca de conhecimento e 

agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza 

o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e 

aprender novas tarefas. 

 Segundo, Parker (1995), alerta que ao decidir implementar equipes de alto 

desempenho e gerenciáveis, a empresa e principalmente o gerente deve ter em 

mente que deve adotar atitudes opostas das empresas convencionais. Isso significa 

que a unidade da empresa básica passa a ser as equipes de trabalho ou as UGB 

(Unidade Gerencial Básica) como também são chamadas. As fronteiras entre 

departamentos podem se tornar pouco nítidas, as reunião interfuncionais e 

interdepartamentais devem ocorrer com freqüência, há muita resolução de 

problemas e todos se sentem trabalhando em um pequeno negócio. 

 Para escolher uma equipe eficaz e eficiente e formar uma UGB que atinja 

seus objetivos, ao escolher as pessoas para compor essa equipe, o gerente deve 

estar atento ás características dessas pessoas.  

 Deve avaliar se as pessoas que formarão a equipe sabem e conseguem 

trabalhar em grupo, escolher pessoas com características semelhantes, etc. Essas 

características pessoais ou grupais podem variar, mas de acordo com Parker (1995) 

há algumas características básicas que se destacam em pessoas que podem 

trabalhar em equipe como: dinâmicas, inteligentes, pacientes, que administrem 

conflitos, que possuam conhecimento especifico para a função a desempenhar e 

conhecimento generalizado para ajudar em outras funções, saiba se comunicar, se 

expressar e interpretar o meio, que tenha metas pessoais para serem alcançadas, 

metas de crescimento dentro da empresa. 
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 Parker (1995) aborda de forma mais ampla a questão das UGB citando vários 

atributos necessários. Segundo a autora, o mais importante é: 

  O líder deve ter habilidade de controlar os recursos da equipe. Ele não deve 

controlar ou gerenciar as pessoas da equipe, ele tem que lidera-las. O líder 

necessita desenvolver habilidades como a paciência para compartilhar informações, 

confiar nos outros, abrir mão da autoridade e compreender o momento certo de 

intervir. (PARKER, 1995, p. 57). 

  Os lideres devem orientar sua equipe e não querer controlar as pessoas, eles 

devem tomar decisões firmes mas com paciência ao transmitir suas informações e 

também saber o momento adequado de intervir. 

 

5.4 Unidades Gerenciais Básicas 

A função da ferramenta Unidade Gerenciamento Básico nas organizações 

nada mais é do que unir as lideranças dos setores para discutir novos conceitos e 

maneiras de se trabalhar para resolver possíveis problemas e evitar que eles 

ocorram novamente fazendo com que as empresas só tenham a evoluir.   

Uma Unidade Gerencial Básica pode ser conceituada como uma unidade de 

gestão dentro de uma empresa ela é gerenciada  pelos própria equipe  na pratica 

que ocorre é que um gestor/líder busca juntar pessoas da mesma área ou áreas 

diferentes para estudar uma questão ou resolver um problema onde os gestores  irar 

trocar informações  para conseguir uma solução e assim aumentando a 

produtividade e melhorando a qualidade. 

 

6- RESULTADOS 

  As questões iniciais serviram de base para traçar o perfil dos entrevistados, 

dos respondentes 69% são do sexo masculino, 96% possuem entre 41 e 50 anos, 

96% são casados e 19% possuem curso de pós-graduação. 

  A maioria trabalha a mais de 9 anos na prefeitura (97%), 50% são 

concursados, todos alegam que conhecem as metas e objetivos da empresa, 60% 

dos entrevistados afirmam que deixariam de trabalhar na Prefeitura se encontrasse 

outro emprego melhor. 

  O gráfico 1, apresenta o grau de satisfação dos funcionários em relação à 

empresa, liderança, objetivos, departamento e relacionamento com seus lideres. 
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Acima de 58% demonstram satisfeitos em relação ao que foram questionados, 

considerando somente que 8% dos pesquisados apresentaram insatisfação com a 

empresa. 

 

 

Gráfico 01 – Grau de Satisfação 

 

Fonte: UGB–Unidade de Gerenciamento Básico na Prefeitura de Auriflama, 2015. 

 

 

No gráfico 2, apresenta sobre as características dos lideres, no qual observa-

se que no quesito motivação da equipe, 68% dos pesquisados  estão em partes 

satisfeitos, enquanto no quesito de delegação de tarefas 70%, no que diz respeito a 

administração dos problemas do dia a dia, 65%. É relevante que 59% dos 

pesquisados alegam que seus líderes não transmitem confiança na forma de passar 

informações para os funcionários. 
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Gráfico 02 – Características dos líderes 

 

Fonte: UGB–Unidade de Gerenciamento Básico na Prefeitura de Auriflama, 2015. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi possível observar nesta pesquisa que por ser uma empresa pública, onde 

as pessoas são contratadas através de concursos públicos e cargos de confiança, o 

nível de escolaridade é praticamente graduados e pós graduados, no qual apresenta 

um nível de conhecimento que favorece a aplicação da UGB. 

 Como sugestão de melhorias na aplicação da UGB, a empresa poderia 

reorganizar seu arranjo físico, distribuindo de forma mais clara os departamento e 

espaço para o fluxo de pessoas e informações oferecendo praticamente a um custo 

mínimo um ambiente favorável aos objetivos da empresa. 

 No quesito liderança, é possível observar que por ser uma empresa publica, 

onde há mudanças de gestão, deveriam direcionar seus treinamentos e 

especializações aos funcionários concursados e líderes, já que os cargos de 

confiança são periódicos, oferecendo assim mais segurança no que diz respeito as 

tarefas delegadas, deixando claro o que cada um deve executar da melhor forma 

possível, cada um em seu devido cargo. 
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