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Resumo 

 
Esta pesquisa visou identificar os fatores preditores e mediadores para efetividade 
de equipe em um projeto social. Para atingir o objetivo deste estudo, foi realizada 
pesquisa do tipo descritiva no projeto “Reciclando Oportunidades do Norte de Minas 
Gerais”, utilizando abordagem qualitativa. O método utilizado foi o estudo de caso 
realizado por meio da pesquisa de campo e documental. Como técnica de coleta de 
dados foram entrevistados: o gestor geral do projeto, os consultores externos, os 
membros da equipe técnica e os artesãos assistidos no projeto, buscando identificar 
os fatores preditores e mediadores para a efetividade da equipe e sua aplicabilidade 
nos requisitos do projeto, assim como identificar a existência de processos de 
avaliação e monitoramento da efetividade da equipe. Os resultados apresentaram 
como fatores preditores da efetividade da equipe a interdependência dos resultados 
e a potência da equipe, sendo que a interdependência de tarefas não aparece como 
fator preditor. Como fatores mediadores apareceram a identificação com os objetivos 
do projeto, a possibilidade de aprendizagem, a gestão, os objetivos do grupo, o 
tamanho da equipe e as habilidades, experiências e conhecimento dos membros da 
equipe. O estudo apresenta bons resultados para o campo da avaliação de equipes 
em projetos sociais em função da identificação dos seus preditores e mediadores, 
podendo servir de parâmetros para outros projetos. 
 
Palavras- chave: Projetos. Projetos sociais. Efetividade de equipes. 



 

Abstract 

 
This study aimed to identify the predictor and mediator factors into team 
effectiveness in a social project. To reach this study’s main goal, a descriptive 
research was carried out in the “Reciclando Oportunidades do Norte de Minas 
Gerais” project (“Recycling Opportunities from the North of Minas Gerais”), using a 
qualitative approach. The method contemplates a case study conducted by both field 
and documentary research. The main project manager, external consultants, the 
technical team members and craftsmen assisted by the project were interviewed as 
part of the data collection technique, seeking to identify the predictors and mediators 
for the team effectiveness and their applicability into the project requirements, as well 
as to identify the existence of team-effectiveness evaluation and monitoring 
processes. The results have presented the interdependence of results and the team 
potency as predictor variables, being the task interdependence not considered a 
predictor. The identification of the project goals, the learning possibilities, the 
management, the group goals, the team size and the team members’ skills, 
knowledge and expertise were verified as mediators. This study presents good 
results for the field of team-effectiveness evaluation in social projects in function of 
the identification of their predictors and mediators, being able to serve as parameter 
in future projects. 
 
Keywords: Projects. Social projects. Team effectiveness. 
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1 Introdução  

 

As organizações contemporâneas enfrentam ambientes de negócios cada vez mais 

dinâmicos e competitivos, em um cenário desafiador em seus objetivos e com 

recursos escassos. Para conseguir efetividade nos resultados, as organizações vêm 

utilizando-se da ferramenta de gerenciamento de projetos, que permite melhor 

planejamento e mais controle das atividades a serem realizadas (Kerzner, 2006).  

 

Para (Maximiano, 2010) o projeto pode ser entendido como um esforço planejado 

que busca um resultado singular, voltado para mudanças benéficas, com objetivos 

de ordem qualitativa e quantitativa, com recursos organizados, dentro de um prazo 

determinado e com custo predefinido. Nessa linha gerencial as organizações do 

terceiro setor executam suas ações filantrópicas por meio de projetos sociais, 

necessitando gerar resultados efetivos para a sociedade e para seus financiadores.   

 

Segundo (Jeunon & Santos, 2014) a efetividade em projetos sociais está ligada à 

satisfazer às necessidade de todos os envolvidos com vias a atender aos 

compromissos do escopo do projeto. Para os autores a efetividade está ligada às 

mudanças realizadas pela equipe, com gestão eficiente das áreas do projeto 

juntamente com a eficácia da estrutura do mesmo.   

 

A efetividade das equipes de trabalho é considerada o resultado final esperado do 

desempenho, tendo como base a prerrogativa de que existe mais efetividade em 

pessoas trabalhando de forma coletiva do que quando as pessoas atuam de forma 

isolada (Puente-palacios, 2002). A autora tem como referência o modelo 

parcimonioso de Guzzo e Shea (1992), que consideram a participação central de 

três preditores da efetividade: interdependência de tarefas e de resultados e 

potência. Também considera o ambiente organizacional um fator mediador da 

efetividade de equipes (Puente-Palacios, 2008). 

 

Nesse contexto, esta dissertação visa analisar os fatores preditores e mediadores 

para efetividade de equipe em um projeto social denominado Reciclando 

Oportunidades do Norte de Minas Gerais. Para alcançar esse objetivo, foi realizado 
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estudo de caso no referido projeto por meio de pesquisa do tipo descritiva, com 

abordagem qualitativa. 

 

A fim de responder a questão norteadora, este trabalho está organizado em cinco 

capítulos: no primeiro capítulo tem-se a introdução da dissertação com a 

apresentação contextualiza do tema, problematização, objetivos, justificativa e toda 

a estrutura da pesquisa. O capítulo dois discorre sobre o referencial teórico, em que 

serão apresentados os conceitos necessários para a análise da efetividade de 

equipes em projetos sociais, sobre projetos, projetos sociais, avaliação de projetos 

sociais, equipes, efetividade de equipes e pesquisas na área. E finaliza com as 

contribuições do referencial para a pesquisa. No capítulo três discorre-se sobre a 

metodologia, mencionando o tipo de pesquisa, a unidade de análise, as técnicas de 

coleta e análise de dados. No quarto capítulo é feita a apresentação de discussão 

dos dados com o resultado obtido na pesquisa, bem como a análise e discussão dos 

resultados. No capítulo cinco são feitas as considerações finais. Por fim, têm-se as 

referências, apêndices e os anexos. 

 

1.1 Problematização 

 

O problema em estudo está relacionado aos fatores antecedentes e mediadores na 

efetividade de equipes do projeto Reciclando Oportunidades. O projeto começou a 

ser desenvolvido em 2011 em 17 municípios do norte de Minas Gerais, financiado 

pela União Europeia. Teve como objetivos principais: melhorar a capacidade de 

autogestão das associações e grupos produtivos, favorecendo a inserção de seus 

produtos no mercado consumidor; contribuir para a redução do trabalho infantil no 

âmbito das famílias participantes do projeto; reduzir a vulnerabilidade social, gerar 

trabalho e renda e promover o desenvolvimento econômico, humano e social das 

famílias. Para o desenvolvimento de suas ações propostas o projeto Reciclando 

compôs uma equipe técnica executora envolvendo cinco pessoas diretamente e três 

indiretamente. 

 

A complexidade do escopo do projeto e sua amplitude regional de atuação 

requereram uma equipe multidisciplinar e integrada, além de estratégias bem 

definidas, de forma a alcançar as metas estabelecidas pelo financiador. No decorrer 
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da execução do projeto alguns problemas de gestão de pessoas geraram impactos 

negativos na efetividade das ações, colocando em risco o cumprimento do programa 

do projeto. 

 

Devido à abrangência regional do projeto Reciclando Oportunidades e com uma 

perspectiva de replicação em nível nacional, o que requer significativo aumento da 

equipe técnica, propôs-se neste estudo a seguinte pergunta norteadora: como se 

apresentam os fatores preditores e mediadores para efetividade de equipe no 

projeto social Reciclando Oportunidades? 

 

1.2 Objetivos 

 

Foram estabelecidos os objetivos que esta dissertação visa alcançar. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a efetividade de equipe em um projeto social Reciclando Oportunidades a 

partir dos fatores preditores e mediadores de Guzzo e Shea (1992). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os pressupostos do projeto Reciclando. 

b) Verificar quais os requisitos para o trabalho em equipe no projeto. 

c) Identificar os fatores preditores para a efetividade da equipe e sua 

aplicabilidade nos requisitos do projeto. 

d) Identificar os fatores mediadores para a efetividade da equipe e sua 

aplicabilidade nos requisitos do projeto. 

e) Identificar a existência de processos de avaliação e monitoramento da 

efetividade da equipe. 

 

1.3 Justificativa 

 

Sendo o desempenho de equipes uma das variáveis mais importantes para se 

atingir o resultado efetivo de um projeto social e a avaliação de sua efetividade um 
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desafio para as organizações, esta pesquisa justifica-se, em termos científicos, pela 

contribuição sobre um tema ainda pouco desenvolvido no Brasil. Segundo Puente-

Palacios & Borba (2009, p. 369), “as equipes de trabalho constituem unidades de 

desempenho cada vez mais utilizadas no âmbito organizacional. Entretanto, o 

conhecimento científico que explica a natureza do seu funcionamento ainda é 

escasso e não tem apresentado resultados conclusivos”. 

 

Espera-se que este estudo possa contribuir para o conhecimento científico no 

campo da Administração e auxiliar na melhoria das práticas de gestão equipes de 

projetos, podendo atender às demandas das organizações, principalmente as do 

terceiro setor, proporcionando melhorias na avaliação de resultados de projetos 

sociais. Tal experiência poderá subsidiar novos estudos sobre o assunto na área da 

Administração. 

 

Para a organização executora do projeto o estudo será de grande relevância, por 

gerar informações sobre a efetividade de sua equipe de projetos, permitindo fazer 

intervenções direcionadas e mais efetivas na gestão de pessoas, ganhando assim 

em produtividade e efetividade nos resultados esperados para implantação de 

futuros projetos. 

 

A sociedade ganhará com este estudo a partir das reflexões sobre o tema com 

vistas a garantir a qualidade dos serviços prestados pelas equipes de projetos, que 

são ações direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

 

Para a pesquisadora deste trabalho, o estudo sobre a efetividade de equipes em 

projetos sociais será relevante para a sua formação acadêmica e prática 

profissional, tendo em vista que a mesma atua como consultora em desenvolvimento 

de equipes. 
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2. Referencial Teórico 

 

O presente capítulo discorre sobre os temas que permeiam a pesquisa, 

apresentando os principais conceitos sobre projetos, projetos sociais, avaliação de 

projetos sociais e efetividade de equipes. 

 

2.1 Projetos 

 

Laruccia, Ignez, Deghi e Garcia (2012) prelecionam que o atual ambiente de 

negócios, cada vez mais dinâmico e competitivo, impõe às organizações a 

necessidade de se obter resultados mais efetivos e com aplicação de recursos cada 

vez mais escassos. Tal pressão leva as organizações a traçarem estratégias que 

devem ser transformadas em ações para atingir seus objetivos almejados. Uma 

ferramenta de gestão bastante difundida nas organizações nessa área é a de 

gerenciamento de projetos, que permite o planejamento e controle das atividades a 

serem executadas, para se atingir os resultados esperados com a melhor eficiência 

e eficácia possíveis (Kerzner, 2006) 

 

Quanto ao conceito de projeto, entende-se que ele nasce de uma ideia ou 

necessidade de solução de determinada demanda, devendo ser consideradas a 

praticidade e funcionalidade do seu resultado. Os projetos apresentam um ciclo de 

vida que se inicia, desenvolve-se e finaliza com seus objetivos alcançados ou não 

em determinado tempo predefinido (Goelzer, Nodari, Soccol & Severo, 2014) 

 

Nesse sentido, projeto é um grupo de objetivos específicos que são desenvolvidos 

por meio de um conjunto de tarefas inter-relacionadas que consome recursos, 

apresenta prazos e custos definidos, dentro de um padrão de qualidade, conforme 

citado por (M. A. de C. Silva, Rego, & Faillace Junior, 2015). 

 

O projeto é uma atividade que procura promover mudanças de caráter temporário, 

que buscam criar um resultado único. Em função do seu caráter inovador e 

momentâneo, é importante a existência de processos administrativos rigorosos 

para seu planejamento, execução, controle e avaliação (Campos, 2014). E a última 

chave para se determinar se um trabalho pode ser classificado como um projeto é 
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se este está ligado à condição de ter uma data de início e término definido, como 

corrobora o conceito científico (Xavier, 2009). 

 

Complementando os conceitos, Maximiano (2010) apresenta projetos como um 

esforço planejado que busca um resultado singular, voltado para mudanças 

benéficas, com objetivos de ordem qualitativa e quantitativa, com recursos 

organizados e dentro de um prazo e custo determinado. 

 

O conceito de projeto apresentado pelo guia Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) reafirma os conceitos discorridos anteriormente, sendo que 

“um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo” (Project Management Institute - PMI, 2013, p. 3), indicando 

assim que o mesmo tem início e fim determinado. 

 

Entende-se que o projeto é um instrumento de realização de objetivos demandados 

pelas mudanças que trazem consigo a necessidade de um esforço planejado. 

Historicamente, pode-se identificar a ampliação do uso de projetos nas 

organizações A partir da transformação gerada com o advento da Revolução 

Industrial, em que foi imposto às organizações um ambiente de mudança e 

complexidade, exigindo que elas buscassem novas formas de gerenciamento de 

seus processos. (Laruccia et al., 2012) enfatiza que nesse período estabeleceu-se 

um divisor de águas na Administração. O raciocínio científico influenciou a gestão 

de projetos com estudos das operações do trabalho e novas metodologias, 

aprimorando o controle e a tomada de decisões. No entanto, nesse período o 

gerenciamento de projetos estava limitado à elaboração de cronogramas para 

acompanhamento dos avanços estruturais e financeiro, tendo um papel mais 

disciplinar das tarefas. 

 

Com o avanço da administração ao longo dos tempos, já no período da Segunda 

Guerra Mundial, foram desenvolvidas as primeiras ferramentas e metodologias de 

gestão de projetos a partir de estudos do Departamento de Defesa norte-americano 

(Rego & Silva, 2012). Surgiram nessa época as associações profissionais dedicadas 

ao assunto, principalmente o Project Management Institute (PMI) e a International 

Project Management Association (IPMA) na década de 1960. Segundo os autores, a 
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partir da década de 90 as organizações começaram a implantar o gerenciamento de 

projetos em função das necessidades do mercado. E a demanda de criação de 

novos sistemas de informação integrados foi o grande disseminador das práticas de 

gerenciamento de projetos (Rego & Silva, 2012) Após a década de 90 houve 

crescimento acelerado do gerenciamento de projetos no mundo. O advento da 

globalização, com consequente aumento da complexidade dos negócios em escala 

mundial, forçou o surgimento dos princípios da gerência de projetos (Noro & 

Abbade, 2010). Desde então o uso da metodologia de gerenciamento de projetos 

vem se expandindo, não só dentro das empresas, mas também nas organizações 

governamentais e do terceiro setor, que atuam em sua maioria com a realização de 

projetos de cunho sociais e que apresentam especificidades diferentes dos projetos 

empresariais.  

 

Assim, entender as especificidades dos diferentes tipos de projetos torna-se 

importante para se obter melhor performance na utilização da metodologia de 

gerenciamento de projetos. Os projetos podem se diferenciar pela forma e conteúdo 

como: tecnologia, tamanho, risco, ambiente, cliente, contrato, complexidade, entre 

outros (Noro & Abbade, 2010). 

 

Ainda segundo esses autores, a tipologia de projetos pode ser classificada em 

quatro dimensões:  

 

a) Inovação: mede quão novo é o produto do projeto para os consumidores; 

b) tecnologia: mede quão nova é a tecnologia usada no projeto;  

c) complexidade: medida de complexidade do produto e da estrutura 

organizacional do projeto; 

d) passo: representa a urgência do projeto (prazo para realizar o trabalho). 

 

O gerenciamento de projeto é influenciado de forma diferente por cada uma dessas 

dimensões citadas. Os projetos inovadores implicam menos precisão das 

pesquisas de mercado e mais experimentos, gerenciando os erros e acertos devido 

ao nível de incerteza do objetivo do projeto, ou seja, a dificuldade para definir os 

requisitos e as necessidades dos clientes. Já os projetos tecnológicos, pela sua 

natureza científica, demandam equipes altamente qualificadas. Os projetos 
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caracterizados como complexo necessitam de mais formalidade e organização. Por 

fim, os projetos do tipo passo têm o prazo como principal elemento e sua urgência 

requer equipes mais autônomas (Noro & Abbade, 2010). 

 

Neste sentido, gerenciar um projeto requer conhecimento e habilidades específicas 

do profissional responsável. Segundo o guia PMI (2013), o gerenciamento de 

projetos se concentra na entrega bem-sucedida de resultados por meio da 

aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas que 

aumentam a probabilidade de sucesso do projeto. 

 

A gestão de projeto é uma série de tarefas integradas de planejamento, 

programação e controle que buscam atingir os objetivos do projeto com êxito para 

beneficiar todos os participantes envolvidos. O planejamento é o estabelecimento 

de metas e atividades baseado nos recursos disponíveis, que requer controle e 

acompanhamento do desempenho do projeto por meio de indicadores. Pode-se 

dizer que um projeto bem gerenciado é quando o executado se aproxima muito do 

planejado. É no planejamento que se visualizam os desafios para a gerência do 

projeto: dificuldade na definição da equipe e definição das estimativas de custos e 

prazos (Campos, 2014). 

 

Corroborando o mesmo pensamento, Mulisani e Garcez (2014) sugerem que para 

um projeto atingir seu resultado com sucesso é necessário o alinhamento dos 

objetivos específicos, previamente estabelecidos na fase de planejamento, com 

todas as decisões a serem tomadas ao longo do projeto  

 

De acordo com Kerzner (2006), é possível definir a gestão de projetos como uma 

ação racional para a utilização de recursos e a consecução de objetivos de forma 

planejada, programada e controlada para atingir, com êxito, os objetivos 

predeterminados. Vale a pena esclarecer que, de acordo com Kerzner (2006, p. 15), 

o “projeto trata-se de um empreendimento com objetivo bem definido, que consome 

recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade”. 

 

Como os projetos possuem em sua essência a necessidade de constantes 

mudanças, deve existir um plano de gerenciamento interativo que seja elaborado de 
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forma progressiva ao longo do desenvolvimento do projeto. Goelzer et al. (2014) 

afirmam que se podem classificar os projetos como sequências de atividades com 

forte característica de exclusividade, sendo o gerenciamento de projetos o 

instrumento de mais impacto na implementação efetiva de estratégias. Ressalta-se 

que a estratégia não é uma realidade estática, e sim um processo dinâmico que 

precisar ser avaliado e ajustado para se obter o desempenho esperado. 

 

Esteves, Fontana, Oliveira e Silva (2015) acreditam que cada vez mais se busca por 

serviços de qualidade que exigem uma gestão de projetos eficaz, porém o que se vê 

na maioria das organizações é que a gestão de projetos não faz parte das boas 

práticas de gestão. Tem-se elevado grau de problemas nos projetos e muitos deles 

fracassam e o grande motivo desse fracasso está ligado às falhas existentes na sua 

gestão. Segundos os autores, em relação à característica inovadora do projeto, 

pode-se dizer que o seu gerenciamento pode se tornar mais complexo. Para que o 

gerenciamento seja efetivo, é essencial a integração dos processos de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto. E 

concluem que a realização de um projeto busca concretizar o planejado, 

assegurando melhor cumprimento do planejamento e cronograma estabelecido, 

sendo se suma importância a integração dos stakeholders e as atividades, para que 

gestão de projetos se torne mais efetiva (Esteves et al., 2015). 

 

Neste sentido, o papel do gestor ou gerente de projeto é fundamental para a boa 

condução dos processos de planejamento, execução e controle das ações que 

garantirão o alcance dos resultados almejados. Sua função é liderar a equipe 

responsável por alcançar os objetivos do projeto. Segundo o PMI (2013), para um 

gerenciamento eficaz exige-se que o gerente de projetos possua as seguintes 

competências: 

 

a) Conhecimento: entendimento das ferramentas de gerenciamento de projetos; 

b) desempenho: capacidade de fazer ou realizar quando aplica seu 

conhecimento em gerenciamento de projetos; 

c) pessoal: habilidades comportamentais na execução do projeto. Abrange 

atitudes, principais características de personalidade e liderança, que fornecem 
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a habilidade de guiar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge 

objetivos e equilibra as restrições do mesmo. 

 

Ainda segundo o PMI (2013), o gerente de projetos realiza o trabalho por meio da 

equipe e de outras partes interessadas. Sua eficácia deve ser alcançada pela 

combinação equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e conceituais. Algumas 

características irão ajudar a analisar situações e interagir de maneira apropriada na 

condução do projeto, conforme elencadas pelo referido guia: 

 

a) Liderança; 

b) construção de equipes; 

c) motivação; 

d) comunicação; 

e) influência; 

f) tomada de decisões; 

g) consciência política e cultural; 

h) negociação; 

i) ganho de confiança; 

j) gerenciamento de conflitos; 

k) coaching. 

 

Assim, o gerente de projeto tem a missão de conduzir o projeto com todos os seus 

desafios existentes. A maioria dos projetos, em seu início, envolve incertezas que 

devem ser resolvidas durante o seu desenvolvimento, sendo necessário revisar o 

planejamento e estratégias ao longo do percurso. Para Vencato (2014), as 

incertezas são inerentes aos projetos e têm riscos associados a elas, sendo 

importante reconhecer, identificar, avaliar e administrar as ameaças, visando 

minimizar as consequências e diminuir os riscos no gerenciamento do projeto. 

 

As incertezas, por sua vez, estão ligadas diretamente ao escopo do projeto, que é o 

detalhamento do trabalho que deve ser realizado para que seja entregue o produto 

final, com as características e funções que foram definidas (Xavier, 2009).  
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O escopo é um conjunto de atividades que devem ser executadas pela equipe de 

pessoas, que também precisa ter habilidades e competências específicas. As 

habilidades interpessoais inclui a comunicação eficaz, a influência sobre a 

organização, a liderança, a motivação, a negociação e gerenciamento de conflitos e 

a resolução de problemas (PMI, 2013). 

 

Todo projeto possui um ciclo de vida que pode ser dividido em fases para facilitar o 

entendimento do todo. (Prado, 2004) propõe um ciclo de vida geral para um projeto, 

o qual se divide em quatro fases, quais sejam: criação, desenvolvimento, execução 

e conclusão. Na fase de criação, há uma proposta inicial do que se pretende fazer, 

com orçamentos e cronogramas, e é quando também se define a equipe. Na fase 

de desenvolvimento, o que foi composto na fase anterior torna-se mais elaborado, 

além de se testarem os protótipos do projeto. Na execução, por sua vez, é posto 

em prática o planejado. Por fim, a conclusão é a entrega do produto ou serviço e 

arquivamento de documentos utilizados ao longo do projeto. 

 

Enquanto as organizações tradicionais têm como seu pilar a perenidade, os 

projetos têm como conceitos fundamentais o tempo, escopo e orçamento e são 

derivados de uma estratégia melhor de uma organização com objetivos específicos 

que serão atingidos ou não, dependendo do grau de sucesso do projeto. O fracasso 

ou sucesso de um projeto irá depender do orçamento predefinido, alocação das 

pessoas, prazos estabelecidos e avaliação meticulosa dos riscos (Dullius & 

Macadar, 2014). 

 

Nesse cenário desafiador da gestão torna-se essencial que as organizações 

trabalhem com afinco para atingir a excelência no gerenciamento de projetos, com 

o objetivo de criar e entregar produtos ou serviços que gerem valor para os clientes 

ou usuários (Esteves et al., 2015). 

 

Em um projeto, Goelzer et al. (2014) preceitua que é essencial considerar diversos 

fatores em seu desenvolvimento. É importante a compreensão de um contexto mais 

amplo, externo ao desenvolvimento do projeto. Os autores também entendem que é 

importante olhar para dentro da organização e entender sua cultura e estrutura 

organizacional, as instalações disponíveis para a equipe do projeto, as políticas, os 
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níveis de tolerância a riscos e os sistemas de informação, pois todos esses aspectos 

impactam no resultado do projeto. 

 

O gerente de projetos tem o papel central no conjunto de relacionamentos internos e 

externos. Ele se relaciona com todos os stakeholders, ou seja, todas as pessoas 

envolvidas e interessadas no desenvolvimento do projeto. Mantém relação com o 

cliente, equipe do projeto, direção da empresa que conduz o projeto, fornecedores, 

colaboradores e com os outros setores da empresa. Sua principal responsabilidade 

é fazer a ligação entre a direção da organização e a equipe de projeto. Seu trabalho 

deve ser conduzi-lo do início ao fim os resultados do projeto (Rego & Silva, 2012). 

 

Acerca disso, (Alves, 2014)) ressalta que o gerenciamento de projetos passou a ser 

decisivo nas organizações. Isso é decorrente das condições cada vez mais restritas 

de custos, prazos, qualidade, relacionamento com a organização e com o ambiente. 

E acrescenta que o moderno gerenciamento de projetos exige do líder e da equipe 

de projetos uma concepção ampla da organização que acolhe o projeto e dos 

métodos e processos apresentados por ela, de modo a serem selecionados e 

adaptados para construir um modelo de gerenciamento de projetos específica para a 

situação em questão. 

 

Diante de todo o conteúdo exposto sobre o gerenciamento de projetos, entende-se 

que o principal desafio da gestão é atingir os resultados e atender às demandas dos 

stakeholders. Para isso, torna-se necessário um método de trabalho estruturado em 

função de todos os envolvidos no projeto apresentarem características inovadoras e 

complexas (Buchele, Schmitz, & Dandolini, 2015). 

 

Como já apresentado por esses últimos autores, o planejamento e o gerenciamento 

são fundamentais para o sucesso de um projeto. E foi nessa premissa que o PMI 

desenvolveu sua metodologia (PMI, 2013), buscando condensar as principais áreas 

de gestão, consideradas críticas na condução de um projeto.  

 

O PMI é uma das principais associações mundiais em gerenciamento de projetos e 

atualmente tem o guia PMBOK, documento padrão que regula a área de projetos 

(Filho & Gomes, 2015). Apesar de o guia PMBOK apresentar detalhada metodologia 



 

 

29 

sobre o desenvolvimento de projeto, ele não tem uma estruturação ideal a ser 

seguida pela organização. Assim, cada qual deve se adaptar à sua realidade e, com 

isso, determinar o ciclo que irá seguir (PMI, 2013). 

 

O gerenciamento de projetos envolve a aplicação de conhecimentos, habilidades e 

técnicas para a execução de projetos em prol do alcance dos objetivos de maneira 

efetiva e eficaz. Os cinco grupos de processos do gerenciamento de projetos são: 

processos de iniciação, processos de planejamento, processos de execução, 

processos de monitoramento e controle e processos de encerramento, conforme a 

Figura 1 (PMI, 2013, p. 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  
Grupos de processos de gerenciamento de projeto. 
Fonte: PMI. Project Management Institute (2013). Um guia do conhemento em gerencimanto de 
projetos (Guia PMBOK). (p. 50). 

 

O esquema apresentado na Figura 1 ilustra o agrupamento lógico de entradas, 

ferramentas, técnicas e saídas de gerenciamento de projetos, como detalhado a 

seguir: 

 

a) Processo de Iniciação do projeto: são os processos realizados para definir 

um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, a partir da 

obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. 

b) Processo de planejamento: são os processos necessários para definir o 

escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação 

necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
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c) Processo de execução: são os processos realizados para executar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 

especificações do mesmo. 

d) Processo de monitoramento e controle: são os processos necessários para 

acompanhar, analisar e regular o processo de desempenho do projeto, 

identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 

iniciar as mudanças correspondentes. 

e) Processo de encerramento: são os processos executados para finalizar 

todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar 

formalmente o projeto ou a fase. 

 

Em cada grupo desses processos são demandadas ações que exigem 

conhecimentos específicos por parte do gerente e de sua equipe. Esses 

conhecimentos foram mapeados e organizados na metodologia do PMBOK em 10 

áreas. 

 

Uma área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, 
termos e atividades que compõem um campo profissional, campo de 
gerenciamento de projetos ou uma área de especialização. Essas dez áreas 
de conhecimento são usadas na maior parte dos projetos, na maioria das 
vezes. As equipes dos projetos utilizam essas e outras áreas de 
conhecimento, de modo apropriado, para os seus projetos específicos (PMI, 
2013, p. 60) 

 

De acordo com a metodologia do PMBOK (PMI, 2013), cada área possui um conceito 

padrão que orienta o gerente do projeto na condução de sua função, conforme as 

definições a seguir: 

 

a) Integração: são processos necessários para identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os vários processos de gerenciamento do projeto; 

b) escopo: são processos necessários para assegurar que o projeto seja 

concluído com sucesso; 

c) tempo: são processos para garantir que o projeto será concluído dentro prazo 

planejado; 

d) custos: são processos para assegurar que o projeto será concluído dentro 

dos custos e orçamento aprovado; 
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e) qualidade: são processos necessários para determinar as políticas de qualidade 

que certificarão que o projeto satisfaça as necessidades dos clientes para as 

quais ele foi empreendido; 

f) recursos humanos: são processos para organizar, gerenciar e guiar as 

pessoas envolvidas com o projeto; 

g) comunicações: são processos para assegurar que as informações sejam 

planejadas, coletadas, distribuídas, armazenadas, gerenciadas, controladas, 

monitoradas e dispostas da melhor forma possível; 

h) riscos: são processos necessários para identificar, analisar, planejar e 

controlar os riscos do projeto; 

i) aquisições: são processos requeridos para orientar a obtenção de 

produtos/bens e serviços externos à organização. 

 

Essas áreas de conhecimento servem como elemento de apoio para a gestão do 

projeto, pois fornecem a descrição detalhada das entradas e saídas do processo e 

uma explicação descritiva das ferramentas e técnicas usadas com mais frequência 

nos processos de gerenciamento de projetos para produzir cada resultado (PMI, 

2013). 

 

Devido ao tema desta pesquisa, que visa analisar a efetividade de equipes de 

projetos sociais, buscou-se estratificar a área de conhecimento de recursos 

humanos no gerenciamento de projetos, sem deixar, no entanto, de considerar a 

importância das demais áreas para o sucesso do projeto. 

 

(Filho & Gomes, 2015) preconizam que o gerenciamento de recursos humanos é 

uma das áreas mais importantes salientadas pelo guia PMBOK. Para a realização 

do projeto é necessário que a equipe possua as competências e habilidades 

essenciais para o seu desenvolvimento. E é o gerente de projeto o responsável por 

coordenar o trabalho da equipe em todas as atividades externas, no sentido de 

atender às expectativas de todos os stakeeholders.  

 

De acordo com o PMI (2013), a área de gerenciamento de recursos humanos possui 

os processos: planejamento de recursos humanos, contratação ou mobilização da 

equipe do projeto, desenvolvimento e gerenciamento dessa equipe. 
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Para que um projeto tenha sucesso é importante mensurar as ações do gerente e da 

equipe, a organização de origem e a organização do cliente (Pontes, Oliveira & 

Vasconcelos, 2015). Também a falta de solidez do projeto, a ausência de 

planejamento e controle, a gestão ineficiente e a falta de apoio da alta administração 

à equipe do projeto são reconhecidas como causas do fracasso de um projeto. Será 

a equipe de pessoas que transformará os objetivos em resultados, portanto, esta 

deve ser bem conduzida pelo gerente e apoiada pela direção da organização. 

 

Um gerente de projetos será eficaz quando conseguir fazer com que as pessoas 

certas assumam o objetivo de conseguir que o trabalho seja realizado com sucesso. 

Uma gerência malconduzida pode acarretar o não atingimento dos objetivos do 

projeto (Dantas Filho & Gomes, 2015). 

 

A gestão de projetos apresenta um conjunto de ferramentas e técnicas utilizadas por 

pessoas para descrever, organizar e monitorar o andamento das atividades. Os 

projetos dependem essencialmente da liderança, do trabalho em equipe, da 

comunicação e da cooperação para obtenção de um resultado efetivo (Rocha, 

Gomes, Kneipp & Camargo, 2013) 

 

Em outra perspectiva, Menezes (2009) defende que saber escolher a equipe do 

projeto distribuindo corretamente a carga e conhecimento sobre o trabalho é muito 

importante, principalmente pelo fato de que cada profissional deve ter clara sua 

responsabilidade dentro de cada tarefa. 

 

Organizações que buscam alcançar níveis de desempenho superiores têm adotado 

como alternativa gerencial o desenvolvimento de equipes de projetos (Dullius & 

Macadar, 2014).  

 

Desenvolver equipes de projeto é gerar integração e trabalho colaborativo, evitando 

a dependência individual de membros da equipe. Nesse caso, quando um 

colaborador, detentor de um certo conhecimento específico, está exclusivamente 

dentro de um projeto e deixa de estar surge um hiato de trabalho que pode 

impactar diretamente nos demais da equipe que deve estar preparada e qualificada 

para absorver a ausência de um membro do grupo. Dessa forma, constata-se que 



 

 

33 

os projetos trazem benefícios à gestão do conhecimento e são veículos de criação 

de novos conhecimentos na organização. Isso porque são realizados para resolver 

uma necessidade ou problema e, ao desenvolver essa solução, geram novos 

conhecimentos. Além disso, integram as áreas da empresa e forçam o 

compartilhamento de conhecimentos entre pessoas que naturalmente não 

conversariam. 

 

Os trabalhos em equipes estão cada vez mais disseminados nas organizações 

(Goelzer et al., 2014). Principalmente pode-se apontar o crescimento de equipes de 

projetos, que possuem em sua maioria equipes multifuncionais, apresentando um 

grande desafio gerencial. Diante do atual contexto as empresas precisam 

desenvolver técnicas, metodologias e tecnologias de gestão voltadas à realização de 

projetos, com objetivos claros, recursos limitados e prazos bem definidos. 

 

Conforme discorrido ao longo deste tópico pode-se dizer que os projetos são 

complexos e precisam ser bem estruturados e planejados para serem efetivos. 

Barbosa & Moura (2014) salientam que o futuro de muitas organizações dependerá 

da capacidade de conceber, planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações 

orientadas para projetos. Isso porque a metodologia de gerenciamento de projetos 

envolve o desenvolvimento de estrutura, foco, flexibilidade e controle adequados 

para a realização de mudanças e garantia de efetividade. 

 

2.2 Projetos sociais 

 

Historicamente viu-se que as metodologias de gerenciamento de projetos se 

desenvolveram mais fortemente no primeiro setor, que é representado por entes do 

Estado (principalmente em projetos bélicos), e no segundo setor, formado pelas 

empresas privadas (projetos de negócios). No entanto, o terceiro setor, formado por 

organizações de caráter civil e sem fins lucrativos, vem ao longo dos tempos 

aperfeiçoando a sua gestão ao adotar ferramentas oriundas dos outros setores, 

como, por exemplo, o gerenciamento de projetos. 

 

Para Maximiano (2010), pela sua própria natureza uma organização do terceiro setor 

objetiva resolver problemas da sociedade que, de alguma forma, não estão sendo 
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sanados pelos demais setores. Assim, as demandas sociais são transformadas em 

ações que promovem mudanças benéficas para a sociedade, com objetivos de 

ordem qualitativa e quantitativa, que demandam recursos, têm prazos definidos e 

custo determinado, o que se enquadra no conceito de projeto. Os autores mostram 

que as organizações do terceiros setor, em sua maioria, atuam na realização de 

projetos sociais, que têm a mesma necessidade de um bom gerenciamento para 

garantir a sua efetividade. 

 

Nos últimos tempos, o impacto gerado pelos projetos sociais tem sido objeto de 

estudo das academias. Com o aumento da escassez de recursos, cada vez mais os 

governos e agências financiadoras sentem a necessidade de quantificar os 

resultados, avaliando o custo-benefício dos investimentos realizados (Tenório, 2009) 

 

Um projeto social é um conjunto organizado de ações que busca transformar uma 

realidade social, porém possui dificuldades específicas de gestão na busca pela 

eficiência. As organizações do terceiro setor buscam aprimorar suas metodologias 

de acompanhamento e avaliação das ações, com o objetivo de atender às 

exigências dos financiadores e contribuir para a minimização dos problemas sociais 

que comprometem o escopo do projeto (Carvalho, Junior, Ribeiro, & Cintra, 2014). 

 

Um projeto social possui características bastante semelhantes às de um projeto 

comum. Ambos possuem um ciclo de vida com início, desenvolvimento, maturidade 

e encerramento, orientados para o resultado. Na prática, porém, possuem algumas 

particularidades quanto à relação com os parceiros e objetivos finais. Jeunon e 

Santos (2014) complementam que o projeto social deve ter como consequência um 

conjunto de produtos, os resultados previstos nos objetivos e metas e as mudanças 

na realidade efetivamente alcançada, que se pode chamar de impacto. 

 

No desenvolvimento histórico das ações sociais destacam-se três momentos. Um 

primeiro momento, chamado de pré-história da filantropia, que teve início no século 

XVII nos Estados Unidos da América (EUA), onde os líderes empresariais eram 

grandes doadores e essas doações estavam desvinculadas das corporações. Em 

um segundo momento, as doações das empresas para organizações não lucrativas 

já eram permitidas, sendo que as causas sociais apoiadas não tinham, em sua 



 

 

35 

maioria, vinculação com os negócios da empresa. No terceiro momento da 

filantropia corporativa, a partir de 1989, a perspectiva estratégica passou a permear 

a visão dos empresários sobre o tema, que perceberam que as ações sociais 

podiam gerar alianças estratégicas para a empresa. Já no Brasil, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou, em 1999, pesquisa chamada "Ação 

Social das Empresas", apresentando dados relevantes sobre o comportamento das 

organizações. Foram pesquisadas 200.000 empresas da região Sudeste que 

disseram ter realizado algum tipo de ação social para a comunidade, tendo as 

empresas mineiras o maior destaque. Em termos quantitativos, as ações 

filantrópicas predominam e quase a metade das empresas não possui um plano 

definido para a sua atuação social (Coelho, 2004). 

 

De acordo com (Coelho, 2004), é preciso pensar os projetos sociais como uma ação 

que afeta a realidade social, modificando o cenário e interferindo no ambiente em 

que atua, com a capacidade de despertar sonhos e esperanças das pessoas 

assistidas. O autor refere que diante da grande carência do atual cenário social do 

país, seria muito perverso por parte da organização utilizar um recurso, que 

geralmente vem de terceiros, em um projeto de forma descompromissada, sem se 

preocupar com a continuidade da ação iniciada e muito menos em efetivar o 

processo. 

 

Pode-se dizer, então, que a complexidade dos desafios da gestão social é um fator 

comprometedor da sustentabilidade das intervenções nos problemas sociais. A 

gestão social deve contemplar critérios substantivos, ligados ao desenvolvimento 

social local e à valorização dos indivíduos envolvidos em suas atividades, e não 

somente a uma avaliação lógica focada nos aspectos econômico-financeiros da 

atividade como nas instituições privada (Teodósio, 2002) 

 

Bose, Fedato & Mendonça (2003) apregoam a intensificação, desde a última 

década do século XX, do desenvolvimento social por meio da colaboração entre 

organizações públicas e privadas, adquirindo novos contornos a partir da 

redefinição e redistribuição de papéis entre esses atores. Sendo assim, surge 

como uma forte tendência para o desenvolvimento de projetos sociais o 

estabelecimento de alianças entre empresas, órgãos de governo e organizações 
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da sociedade civil. Os autores apresentam em sua pesquisa dados que 

conseguem comprovar que o Brasil segue as tendências de outros países, 

intensificando sua atuação social baseada em alianças intersetoriais. As 

organizações passaram a reconhecer os benefícios advindos do 

estabelecimento de parcerias sociais, principalmente na otimização de 

competências complementares e na potencialização dos resultados sociais dos 

projetos. E que o estabelecimento de alianças intersetoriais possibilita atender à 

complexidade e à interdependência das questões sociais atuais, já que não 

existe algum setor ou instituição que seja capaz de responder sozinho aos 

desafios que se apresentam à sociedade (Bose et al., 2003). 

 

Os projetos sociais já existem há muito tempo, com diferentes objetivos e formatos, 

podendo ser desenvolvidos por empresas, estado ou pela sociedade civil 

organizada. Percebe-se que nos últimos tempos a dimensão estratégica tem 

evoluído significativamente, abrindo caminho para a consolidação do conceito de 

investimento social, principalmente por causa da oportunidade da construção de 

valor que representam para as organizações. No entanto, é importante pensar nos 

inúmeros desafios que surgirão, principalmente nas relações de parcerias e nos 

processos de avaliação decorrentes dos projetos sociais. Assim, é extremamente 

relevante não pensar somente nas oportunidades que serão geradas, mas também 

nos investimentos que serão exigidos, tanto de recursos financeiros, pessoais e 

desenvolvimento de novos processos (Coelho & Gonçalves, 2011). 

 

Também em relação à complexidade e à interdependência das questões sociais, 

Coelho (2004) apresenta a importância da ampliação das parcerias ou alianças 

intersetoriais para o sucesso do projeto. E reafirma que nenhum setor ou instituição 

irá responder sozinho aos inúmeros desafios que se apresentam. E, em função da 

escassez de recursos destinados à área social e do grande volume de demandas, 

torna-se imprescindível uma gestão eficaz, eficiente e efetiva dos projetos e 

programas sociais. 

 

A construção de um projeto social é fundamentalmente estruturada a partir de uma 

rede de relações e parcerias, identificando todos os atores envolvidos no processo, 

seus interesses e potenciais, ao qual se pode chamar de stakeholder. Cohen e 
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Franco (2013) acrescentam que o grau de interlocução entre esses autores pode 

aumentar ou diminuir o sucesso dos projetos sociais. A partir da sinergia e 

confiança entre os envolvidos, torna-se possível gerar a efetividade e orientação, 

com foco no contexto e na resolução dos problemas sociais. 

 

A gestão de um projeto social visa dar direção em busca de ações integradas com 

foco nos resultados efetivos que possam de algum modo suprir necessidades e 

modificar, em parte, uma realidade social (Moura & Barbosa, 2006). 

 

Para garantir a eficácia, eficiência e efetividade, será importante a adequada 

combinação de recursos com uma boa gestão de projetos, garantindo que o 

resultado do trabalho seja atingido de forma coerente com o escopo do projeto. 

Jeunon & Santos (2014) abordam de forma relevante a diferenciação nos conceitos 

de eficácia, eficiência e efetividade. Conceituam efetividade como ligada às 

mudanças realizadas pelo uso adequado da eficiência junto com a eficácia da 

estrutura. Voltada para os projetos sociais, a efetividade está ligada à satisfação de 

atender às necessidades de todos os envolvidos no projeto, ou seja, a realização 

dos compromissos assumidos. Apesar disso, muitos autores tratam o termo 

eficiência e efetividade como similares. No setor social, porém, a efetividade assume 

papel mais importante em função do caráter assistencial. 

 

Pode-se perceber que existe um sólido acúmulo teórico sobre a gestão das 

organizações privadas, ao passo que para a área social dispõe-se de uma literatura 

pouco expressiva. Dowbor (2013) relata que não sabemos como gerir essa nova 

área e que os instrumentos de gestão que herdamos têm sólidas raízes industriais e 

não são capazes de atender às necessidades dos projetos sociais. 

 

Sabe-se também que a maioria dos projetos sociais está ligada às instituições do 

terceiro setor. Frasson (2001) reporta que o terceiro setor continua necessitando de 

estudos, principalmente no campo da Administração, pois a sustentação dessas 

organizações está totalmente associada à gestão de pessoas e de recursos 

materiais e financeiros. Assim, logo no início da elaboração de projetos busca-se a 

captação de recursos financeiros em empresas, governo e órgãos de cooperação 
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internacional para viabilizar sua execução, tornando os projetos sociais a grande 

sustentabilidade do terceiro setor. 

 

Pode-se dizer que ainda existem poucas pesquisas no Brasil sobre o tema projetos 

sociais e que ainda é necessário aprimorar os estudos quanto aos seus conceitos, 

desenvolvimento, métodos e sistemas de avaliação. Talvez esse possa ser o motivo 

que justifique o volume de falhas e fracassos apresentados no desenvolvimento e 

resultados dos projetos sociais no Brasil. 

 

Como já foi visto, o resultado de um projeto está diretamente ligado à sua gestão. 

Assim, para que um projeto social seja efetivo e atenda à necessidade de todos os 

envolvidos, é muito importante um acompanhamento próximo durante todo o seu 

desenvolvimento. É também essencial uma metodologia de avaliação do projeto 

utilizando métodos que atendam à peculiaridade de cada projeto. O item a seguir 

descreve o conceito, importância e principais formas de avaliação. 

 

2.3 Avaliação de projetos sociais 

 

Em âmbito mundial tem crescido a necessidade de avaliação dos projetos sociais 

desenvolvidos pelas instituições sem fins lucrativos. Essas organizações passaram a 

perceber que os patrocinadores de seus projetos exigem cada vez mais 

transparência na aplicação dos recursos e principalmente a efetividade das ações 

(Tenório, 2009). 

 

O Brasil, como informam Cohen e Franco (2013), avançou pouco em direção à 

avaliação de projetos sociais, e o seu surgimento está vinculado à demanda de 

instituições internacionais que investem financeiramente nos projetos. Uma das 

referências em relação à avaliação são padrões das Nações Unidas. Em relação ao 

conceito de avaliação, às Normas e Padrões de Avaliação do Grupo de Avaliação 

das Nações Unidas (UNEG), tem-se:  
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[...] forma sistemática e imparcial quanto possível, de uma atividade, projeto, 
programa, estratégia, política, tópico, tema, setor, área operacional ou 
desempenho institucional. Analisa o nível de realização de ambos esperados 
e resultados inesperados, examinando a cadeia de resultados, processos, 
fatores contextuais e causalidade usando critérios apropriados, como 
relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade. Uma avaliação 
deve fornecer informações credíveis e úteis baseadas em evidências que 
permitam a incorporação oportuna de suas conclusões, recomendações e 
lições na tomada de decisões processos de organizações e partes 
interessadas (United Nations Evaluation Group, 2016, p. 10). 

 

Pode-se pensar o processo de avaliação como um modelo sistemático e formal que 

busca identificar, de forma imparcial, se os resultados foram alcançados, com vistas 

a identificar com que grau de eficiência, eficácia e isso se deu, sempre buscando 

identificar as lições aprendidas e compartilhando com as partes interessadas no 

processo (Frasson, 2001). 

 

Já em relação ao conceito de avaliação de projetos sociais, pode-se apresentar a 

citação de Aguilar e Ander-Egg (1995, p. 31): 

 

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada 
e dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e 
confiável dados e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo 
sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto 
na fase de diagnóstico, programação ou execução) ou de um conjunto ou 
atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, 
com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a 
extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva 
de base ou guia para uma tomada de decisões racional e inteligente entre 
cursos de ação ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e a 
compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus 
resultados. 

 

Assim, conceitua-se a avaliação de projetos como um processo sistemático de 

delineamento, que busca informações úteis ao julgamento de alternativas de decisão 

sobre determinado objeto (Marino, 2003). E a avaliação ultrapassa a questão 

fiscalizadora ou controladora, buscando intensa reflexão, que deve ser feita com 

todos os envolvidos, referente aos processos e aos resultados obtidos. 

 

Frasson (2001, p. 3) propõe a avaliação de projetos sociais como: “exame 

sistemático e objetivo que contempla o ciclo de vida de um projeto social com vistas 
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à determinação de sua eficiência, eficácia e efetividade”, sendo a eficiência voltada 

para o uso adequado dos recursos financeiros e materiais em relação aos resultados 

alcançados pelo projeto. A eficácia é a capacidade de atingir os objetivos e metas 

previamente estabelecidos pelo projeto e a efetividade a capacidade de produzir 

mudanças significativas e duradouras no público beneficiário. 

 

Alguns autores tratam apenas do conceito de eficiência e eficácia. Cohen e Franco 

(2013) tratam a eficiência como a relação existente entre os produtos e os custos 

que a execução do projeto determina e “a eficácia é o grau em que se alcançam os 

objetivos e metas do projeto na população beneficiária, em um determinado período 

de tempo, independentemente dos custos implicados” (Cohen & Franco, 2013, 

p.102). 

 

Em relação à efetividade, Frasson (2001) descreve uma relação entre os resultados 

e os objetos, sendo a medida de impacto ou o grau de alcance dos objetivos dos 

projetos. O grau de mudança produzida no público-alvo deve ser o indicador 

utilizado na avaliação de efetividade. 

 

Os três critérios de avaliação – eficiência, eficácia e efetividade – estão interligados 

e são essenciais para uma avaliação precisa dos projetos sociais. Frasson (2001) 

opina que é muito importante a avaliação de efetividade porque um projeto pode ser 

eficaz por estar atingindo seus objetivos, eficiente por estar aplicando os recursos 

adequadamente e não estar respondendo às necessidades ou provocando 

mudanças reais no público-alvo. Assim, é essencial avaliar o impacto dos projetos 

desenvolvidos. 

 

De acordo com Cohen e Franco (2013), embora existam posições contrárias quanto 

à utilidade da avaliação de projetos sociais, não se pode negar que a avaliação de 

projetos contribui para aumentar a racionalidade na tomada de decisões, 

identificando problemas, selecionando alternativas de solução e otimizando a 

utilização dos recursos disponíveis.  

 

É importante pensar que os dados de uma avaliação só são úteis quando 

convertidas em informações, permitindo o diagnóstico de uma dada situação e a 
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orientação das ações. Tem o intuito de corrigir o curso das ações, oferecendo 

informações para subsídios às decisões. A avaliação precisa ser compreendida 

como um poderoso instrumento para melhorar o desempenho dos projetos sociais 

existentes e aprimorar o conhecimento sobre sua execução e contribuir para seu 

planejamento futuro (Frasson, 2001). 

 

É necessário tomar consciência da extensão e complexidade, com variadas 

abordagens, em relação à avaliação de projetos, principalmente quando se 

trata da área social. Mesmo diante das dificuldades o processo de avaliação é 

essencial para o acompanhamento e melhoria dos processos e resultados e 

para a efetividade das ações. Bose et al. (2003) também indicam que a 

avaliação proporciona a transparência e a prestação de contas entre as 

organizações aliadas e que uma das maiores dificuldades nesse processo é a 

definição dos indicadores para mensuração e monitoramento dos projetos. O 

motivo disso é que as organizações muitas vezes não têm percepção das 

diferenças entre indicadores de processo, resultados e impacto e terminam 

trabalhando com medidas subjetivas. 

 

As demandas no âmbito mundial surgem, conforme Frasson (2001), em função das 

exigências dos governos que financiam projetos de cunho social, de empresas com 

fins lucrativos que investem na responsabilidade social e das próprias organizações 

da sociedade civil que manifestam interesse em avaliar o desempenho dos projetos 

que executam. Apesar dos poucos avanços no Brasil nessa área, a demanda tem 

surgido por exigência das agências doadoras e financiadoras da cooperação 

internacional. A autora também apresenta como motivos básicos para a implantação 

da avaliação: o primeiro está ligado à necessidade que as agências têm de conhecer 

os resultados dos projetos que vinham recebendo apoio financeiro; e o segundo 

motivo está vinculado à pressão dos governantes e contribuintes que subsidiam 

essas agências, em apresentar os resultados do apoio dado às organizações da 

sociedade civil. 

 

Entretanto, muitas são as dificuldades encontradas na implantação do processo de 

avaliação, tanto por parte das agências doadoras, da sociedade civil, como também 

pela instituição ou equipe executora. Frasson (2001) identifica dois fatores 
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primordiais decorrentes dessa dificuldade: a resistência dos atores sociais 

envolvidos e o modo informal como a maioria das organizações que desenvolvem os 

projetos é gerenciada. 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que a avaliação de projetos sociais ainda é um 

processo em evolução que necessita do desenvolvimento de normas e padrões que 

sejam capazes de nortear o trabalho dos avaliadores, possibilitando mais segurança 

e objetividade nos dados apresentados (Tenório, 2009). 

 

Para que a avaliação de projetos passe a fazer parte do cenário nacional, é 

necessário primeiramente desenvolver uma cultura de avaliação como uma 

ferramenta essencial para o aperfeiçoamento de todo o processo de gestão de 

projetos e não como um instrumento voltado para a punição. Deve-se contemplar 

não somente a utilização dos recursos de forma eficiente, mas principalmente o 

impacto social que as ações proporcionaram no público-alvo e nas pessoas 

envolvidas no projeto (Rego & Silva, 2012). 

 

Muitos projetos são medidos exclusivamente pela avaliação financeira e econômica 

que está focada no mercado, processos, custos e receitas. Esses aspectos 

demonstram ser limitados e inadequados para avaliação dos resultados quando se 

trata da avaliação de projetos sociais (Cohen & Franco, 2013). Os autores também 

prelecionam que na avaliação no âmbito dos projetos sociais a abordagem 

quantitativa torna-se limitada, sendo a avaliação qualitativa uma técnica muito mais 

poderosa para aumentar a credibilidade dos resultados avaliados. Como as 

avaliações qualitativas são mais suscetíveis à percepção e valores dos avaliadores, 

torna-se essencial o investimento em instrumentos adequados para avaliação efetiva 

dos resultados de impacto (Cohen & Franco, 2013). 

 

Então, quando se pensa a avaliação no âmbito dos projetos sociais, a abordagem 

quantitativa torna-se limitada, sendo a avaliação qualitativa uma técnica muito mais 

poderosa para aumentar a credibilidade dos resultados analisados. Como as 

avaliações qualitativas são mais suscetíveis à percepção e valores dos 

examinadores, torna-se essencial o investimento em instrumentos adequados para 

investigação efetiva dos resultados de impacto (Frasson, 2001). 
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Os processos avaliativos necessitam ter abordagem ampla, envolvendo os aspectos 

qualitativos e quantitativos, envolvendo todos os atores, processos e relações 

existentes, principalmente quando se pensa em projetos sociais em que os 

resultados não são tão fáceis de serem mensurados quanto os demais projetos. 

Tenório (2009) defende a necessidade de utilizar elementos quantitativos e 

qualitativos considerando que as atividades realizadas pelas organizações sociais 

voltadas para a promoção social são mais difíceis de serem acompanhadas e 

avaliadas por métodos unicamente quantitativos, observando, assim, a necessidade 

de desenvolver indicadores qualitativos. Pode-se dizer que a forma mista de 

avaliação permite captar a multidimensionalidade e a complexidade sinalizadas 

pelas especificidades dos projetos sociais. 

 

Conforme Carvalho et al. (2014), na segunda metade da década de 1990 passou a 

ser exigida uma estrutura mais robusta de indicadores de desempenho para as 

organizações não governamentais (ONG) brasileiras para obtenção dos recursos 

que pleiteiam a fontes financiadoras nacionais e estrangeiras. Como se está 

tratando de projetos sociais, a quantificação representa a necessidade de 

ressignificar o que é “impacto social”, adotando indicadores mais objetivos. Os 

autores complementam que serão encontrados obstáculos diante da implantação de 

novas estratégias e iniciativas e ressaltam a importância de se apresentar os ganhos 

e perdas e a necessidade das mudanças propostas. 

 

O processo de avaliação e monitoramento, com indicadores robustos, é relevante 

para manter a relação de transparência com todos os stakeholders, sendo essencial 

para o acompanhamento e melhoria dos processos e resultados e da efetividade das 

ações do projeto (Jeunon & Santos, 2014) E existem dificuldades em relação ao 

alinhamento de objetivos, estratégias e valor esperado por parte de todas as 

instituições envolvidas no projeto, gerando problemas na definição de indicadores de 

resultados e no monitoramento das alianças. Para que o potencial obtido pelas 

alianças seja otimizado e que os parceiros e público-alvo sejam beneficiados, é 

importante que essas parcerias sejam construídas em base forte, com definições 

claras dos papéis.  
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Para o desenvolvimento de qualquer avaliação, é imprescindível a utilização de 

indicadores para a medição do grau de eficiência, eficácia e efetividade dos projetos 

sociais. A literatura apresenta essa demanda como polêmica, ao mesmo tempo em 

que enfatiza a necessidade de se criarem sistemas de indicadores para a realização 

da avaliação. Também mostra a dificuldade de fazer uma análise precisa em função 

da subjetividade no tocante à percepção, aos interesses, princípios e valores. Com 

isso se pode explicar a forte carência de indicadores que possibilitem a aferição dos 

resultados obtidos nos projetos sociais (Tenório, 2009).  

 

Outro fator que dificulta a definição de indicadores para os projetos sociais é a 

ausência de padrão. Para que os indicadores possam cumprir o objetivo de indicar a 

realidade de cada projeto, é essencial que sejam construídos a partir da sua 

realidade. Os indicadores não podem ser baseados apenas em critérios técnicos, 

sendo importante levar em consideração os critérios (Frasson, 2001). 

 

Quando se pensa em indicadores como um instrumento de avaliação do 

desempenho de um projeto, pode-se dizer que não existe uma padronização. Cada 

empreendimento é único e os indicadores devem ser construídos e comparados com 

as metas previamente estabelecidas para cada projeto ou organização que o 

executa (Teodósio, 2002). Apesar de não existir padronização, os indicadores não 

podem deixar de medir a eficiência, eficácia e efetividade atingidas em todos os 

âmbitos do projeto, atentos aos aspectos tangíveis e intangíveis da complexa 

realidade em que qualquer projeto está inserido. 

 

Em relação aos tipos de avaliação, Frasson (2001) apresenta uma síntese dos seus 

estudos na Tabela 1: 
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Tabela 1  

Tipos de avaliação de projetos 

Critério de avaliação Tipo de avaliação 

Segundo o momento em que se realiza Avaliação ex-ante 
Avaliação ex-post 

Segundo a função da avaliação Avaliação de metas 
Avaliação de impacto (somativa) 
Avaliação de processos (formativa) 

Segundo a procedência dos avaliadores Avaliação externa 
Avaliação interna 
Avaliação mista 
Avaliação participativa 

Fonte: Frasson, I. (2001). Critérios de eficiência, eficácia e efetividade adotados pelos avaliadores de 
instituições não governamentais financiadoras de projetos sociais. Santa Catarina: Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade de Santa Catarina. 

 

A Tabela 1 mostra três tipos de avaliação, dividida, segundo o momento em que é 

realizada, em: ex-ante, que diz respeito à avaliação do projeto antes da sua 

implantação, para medir sua pertinência, viabilidade e eficácia potencial, e ex-post, 

que se verifica após a conclusão do projeto e visa avaliar o impacto e benefícios em 

relação à situação inicial, bem como todo o processo de desenvolvimento do projeto. 

Segundo a função, a avaliação divide-se em: a) quanto às metas - mede se os 

objetivos definidos para o projeto foram atingidos; b) de impacto ou somática - até 

que ponto os objetivos foram cumpridos e se houve efetividade entre o público-alvo; 

c) de processos ou formativa - que visa realizar acompanhamento dos processos 

desenvolvidos no interior dos projetos sociais (Frasson, 2001).  

 

É dividida, de acordo com a procedência dos avaliadores, em: a) avaliação externa - 

é feita a contratação de um especialista externo para fazer a análise do projeto; b) 

interna - é realizada dentro da própria organização gestora do projeto; c) mista - que 

combina avaliação interna e externa, cuja equipe avaliadora é formada por pessoas 

internas e externas ao projeto; d) participativa - envolve a participação de todos do 

projeto (formuladores, gestores, implementadores e beneficiários). Entende-se que 

os tipos de avaliações apresentados pelo autor são complementares, cada uma 

dentro de um viés diferente e necessário para o bom resultado do projeto. Todas 

têm suas vantagens e desvantagens, sendo necessária a utilização de vários tipos, 

sendo que os recursos financeiros serão determinantes para a escolha do método 

(Frasson, 2001). 

 



 

 

46 

Quando se trata de projetos sociais, é importante ter em mente que frequentemente 

envolvemos com a realidade de pessoas menos favorecidas, então, é preciso que a 

esperança e a vida dessas pessoas não sejam desperdiçadas com projetos 

maldefinidos (Teodósio, 2002). 

 

Quanto ao processo de avaliação do projeto. Marino (2003) recomenda três etapas: 

a) o marco zero, que é o diagnóstico inicial, realizado antes do projeto, com o 

objetivo de orientar a elaboração do planejamento das ações; b) avaliação dos 

processos, que é o acompanhamento das ações e a implicações do projeto, visando 

à melhoria dos ajustes durante o seu desenvolvimento; c) a avaliação dos 

resultados, que tem por objetivo descobrir o impacto que o projeto obteve no 

público-alvo, sendo que a avaliação de resultados requer indicadores bem definidos. 

 

Com vistas a atender aos critérios de eficiência, eficácia e efetividade, Aguilar e 

Ander-Egg (1995) sugerem as seguintes fases do processo de avaliação: a) tarefas 

preliminares - preparação para realização da avaliação; b) elaboração do plano de 

pesquisa - determinar a finalidade da avaliação, o tipo, a seleção da estratégia 

metodológica da coleta de dados, seleção de variáveis e elaboração de indicadores; 

c) trabalho de campo - coleta de dados e informação; d) elaboração e apresentação 

de resultados - elaboração da informação, análise e interpretação dos resultados; e) 

discussão dos resultados - formulação de conclusões e recomendações. 

 

Pensar na avaliação de projetos sociais não significa pensar em uma única etapa, 

que seria feita ao final de um projeto, e sim como algo contínuo que acontece desde 

antes do início da sua implantação até após a conclusão dos trabalhos com a 

avaliação do impacto, que mede a efetividade de um projeto (Tenório, 2009) 

 

Diante dos conceitos teóricos apresentados, ressalta-se a importância da realização 

do processo de avaliação dos projetos sociais, mensurando a eficiência, eficácia e 

efetividade dos resultados do projeto, principalmente medindo o impacto causado no 

público-alvo. Atende-se, assim, à definição dos indicadores necessários específicos 

para cada projeto em virtude das questões políticas e sociais que o permeiam (Bose, 

Fedato, & Mendonça, 2003; Coelho, 2004; Jeunon & Santos, 2014; Tenório, 2009). 
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Apesar de a pesquisa realizar um recorte na avaliação da efetividade da equipe 

técnica, é essencial que se tenha uma visão geral do que permeia os projetos 

sociais e os seus métodos de avaliação. 

 

2.4 Equipes de Trabalho 

 

Segundo Puente-palacios (2008), as equipes de trabalho constituem unidades de 

desempenho cada vez mais utilizadas nas organizações. No entanto, o 

conhecimento científico que explica a natureza do seu funcionamento ainda é 

escasso e tem apresentado resultados pouco conclusivos. A autora também ressalta 

a urgente necessidade de compreender melhor as equipes de trabalho, tudo que 

envolve seu desempenho, seu potencial para o resultado, as variáveis que afetam 

seu desempenho e os elementos que limitam ou promovem a efetividade das 

equipes.  

 

Com o aumento da implantação do trabalho em equipes nas organizações e o baixo 

volume de pesquisas, torna-se relevante investir em estudos que abordem o 

desempenho de equipes de trabalho e variáveis relacionadas (Silva, 2009). 

 

A definição de equipe não é única e, dependendo do aspecto enfatizado pelo autor, 

podem-se encontrar divergências nas conclusões apresentadas em seus estudos 

(Albuquerque & Puente-Palacios, 2004). 

 

Em relação à equipe de trabalho, Guzzo & Dickson (1996) conceituam como um 

conjunto de pessoas que se percebem e são percebidos pelos outros como uma 

entidade social, interdependentes por causa das tarefas que realizam como 

membros do grupo e estão inseridos dentro de uma organização, um afetando o 

desempenho do outro. 

 

Vários são os conceitos apresentados sobre equipe, muitos deles se assemelham e 

complementam. Machado (1998) apresenta-se como uma das primeiras estudiosas 

no Brasil sobre a efetividade de equipes, conceituando a equipe como: 
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Sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas 
que se identificam a si próprias e são identificadas por outras pessoas dentro 
da organização como membros de um grupo relativamente estável, que 
interagem e compartilham técnicas, regras, procedimentos e 
responsabilidades, utilizadas para desempenhar tarefas e atividades com a 
finalidade de atingir objetivos mútuos (Machado, 1998, p. 7). 

 

Uma equipe de trabalho desenvolve suas atividades de forma coletiva em função de 

um objetivo comum. O esforço coletivo gera um resultado mais eficaz do que as 

entradas individuais. Existe uma sinergia positiva por meio de um esforço 

coordenado (Robbins, 2005). 

 

Puente-Palacios (2008) considera equipe como entidades sociais inseridas em 

sistemas maiores que executam tarefas relevantes para a missão da organização à 

qual pertence, sendo que o seu desempenho interfere no ambiente interno e externo 

da equipe. 

 

Também em seus estudos sobre mensuração de atributos em equipes de trabalho 

Puente-Palacios & Borba (2009) caracterizam as equipes pela complementaridade 

das habilidades dos seus membros, vivência do trabalho coletivo e 

responsabilidades compartilhadas na execução das tarefas e no cumprimento das 

metas. 

 

Apesar de alguns autores tratarem os termos equipe e grupos de trabalho como 

sinônimos, torna-se importante diferenciá-los quanto à sua funcionalidade. 

Albuquerque e Puente-Palacios (2004) listam as principais diferenças entre elas. A 

primeira é que os grupos dependem do esforço individual para a realização do 

trabalho, sendo que as equipes dependem tanto do esforço individual quanto do 

coletivo. A segunda diferença está ligada à responsabilidade pelos resultados do 

trabalho. No grupo, os resultados são responsabilidade de cada indivíduo, sendo 

que na equipe a responsabilidade é de todos os membros que desenvolvem o 

trabalho. Já a terceira diferença está ligada ao alcance de metas e objetivos. Nas 

equipes, cada membro pode ter suas metas e objetivos, mas existirá um objetivo 

comum e partilhado por todos. No grupo, os objetivos são distantes e vagos, por não 

existir comprometimento dos membros com eles. A última diferença está ligada à 
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autonomia. As equipes são consideradas unidades autônomas, ao passo que os 

grupos dependem essencialmente da condução da organização. 

 

Corroborando essas diferenças, podem-se acrescentar mais duas. A primeira é a 

sinergia. Nas equipes existe uma energia positiva entre os membros da equipe; e 

nos grupos a energia é negativa ou inexistente. Outra diferença está ligada à 

habilidade dos membros: nos grupos, as habilidades são escolhidas de forma 

aleatória e variada e nas equipes as habilidades são complementares (Robbins, 

2005). 

 

Também Guzzo & Dickson (1996), ao distinguir grupos de equipes, pontuam que as 

equipes são um tipo de grupo, porém nem todo grupo pode ser considerado uma 

equipe. O termo grupo é utilizado para se referir às unidades em que não há 

interdependência de tarefas, metas e resultados, diferentemente das equipes de 

trabalho. 

 

As equipes possuem atributos peculiares que as diferenciam dos grupos. Nas 

equipes os objetivos, metas, responsabilidades e resultados devem ser 

compartilhados por todos os membros (Albuquerque & Puente-Palacios, 2004). 

 

Então, equipes passam a ser definidas como unidades de desempenho, nas quais 

os membros são mais autônomos, destacando-se pela habilidade de redefinir as 

ações de um projeto, com capacidade de potencializar e concretizar resultados 

(Silva, 2009). 

 

Diante dos conceitos formulados, pode-se afirmar que, apesar de serem utilizados 

em alguns estudos como sinônimos, grupos e equipes possuem características 

diferentes. Como vamos ater nosso trabalho à equipe de trabalho, é importante 

salientar alguns atributos que se assemelham. Entre eles, podem-se citar a 

interdependências entre os membros da equipe, o compartilhamento de objetos e 

resultados e a sinergia entre seus membros. 

 

No início do século XX, Elton Mayo realizou os primeiros estudos sobre as relações 

sociais dos trabalhadores, sob a influência das regras informais no desempenho do 
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trabalho, iniciando inúmeras pesquisas na tentativa de entender a dinâmica do 

comportamento dos indivíduos em grupos. O primeiro artigo voltado para o estudo 

do desempenho de equipes foi escrito por Guzzo e Dickson no ano de 1996. Pode-

se dizer que os estudos sobre o desempenho das equipes são recentes e 

necessitam ser aprofundados (Puente-Palacios, 2002). 

 

Diversos estudos foram realizados para compreender as equipes como unidades de 

trabalho. A maioria estava voltada para a sua estrutura, objetivos, composição e 

tipos de equipes. Apesar do interesse dos pesquisadores pelo entendimento do 

funcionamento das equipes, Puente-Palacios e Borba (2009) realçam que ainda 

existem muitas questões sem resposta no que diz respeito ao funcionamento e ao 

desempenho das equipes.  

 

No próximo item serão apresentados os conceitos de efetividade de equipes e os 

seus principais modelos. 

 

2.5 Efetividade de equipes 

 

Quando se pensa na efetividade da equipe, é essencial lembrar que elas são 

formadas por membros com diversas culturas, expectativas e objetivos individuais. O 

sucesso geral de qualquer equipe depende do comprometimento dos seus 

membros, que está diretamente relacionado ao seu nível de motivação. A motivação 

em um ambiente de projeto envolve a criação para atender aos objetivos do projeto 

e também oferecer satisfação relacionada ao que as pessoas mais valorizam. Os 

valores podem incluir a satisfação no emprego, um trabalho com desafios, um 

sentimento de realização, conquista e crescimento, compensação financeira 

suficiente, outros prêmios e reconhecimentos que o indivíduo considera necessários 

e importantes (PMI, 2013). 

 

Pode-se considerar a efetividade das equipes de trabalho como o resultado final 

esperado do seu desempenho. Sendo que o aumento das equipes de trabalho, 

como unidades de desempenho, atende à crença de que existe mais efetividade em 

pessoas trabalhando de forma coletiva do que se comparada com o trabalho de 

pessoas que atuam de forma isolada (Puente-Palacios, 2002). Também existem 
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diversos indicadores afetivos de efetividade, sendo os mais investigados a 

satisfação e o comprometimento dos membros com a equipe. 

 

No entendimento de Puente-Palacios, Seidl & Silva (2008), o trabalho de Horwitz 

(2005) apresenta as cinco principais dimensões que influenciam o desempenho da 

equipe e, consequentemente, sua efetividade. São elas: o tipo de trabalho; a 

interdependência de tarefas; a composição do grupo; o contexto organizacional; e os 

processos do grupo. Os preditores da efetividade das equipes são influenciados 

tanto por aspectos relativos ao desenho da equipe, como ao trabalho realizado e 

também referente ao contexto em que está inserida. 

 

A efetividade das equipes de trabalho é estabelecida por Albuquerque e Puente-

Palacios (2004) com base em três critérios fundamentais: os resultados produtivos 

do trabalho em si, a sobrevivência da equipe e a satisfação dos membros. 

 

Pode-se dizer que a característica interdependência de tarefas e resultados é a mais 

presente na definição das equipes de trabalho e que impacta em seus indicadores 

de efetividade (Hackman, 1987; Machado, 1998; Puente-Palacios & Borges-

Andrade, 2005; Sundstron, Meuse & Futrel, 1990). De acordo com Silva (2009), a 

interdependência de tarefas nas equipes pode ser definida como a convicção entre 

os membros da equipe de que a execução e a conclusão do trabalho de um afetam 

as ações e o trabalho de outros membros. 

 

Entre os modelos de efetividade mais estudados considera-se o proposto por 

Gladstein (1984), que a compreende a partir de indicadores “duros” (produtividade, 

quantidade de erros e acertos, etc.) e indicadores afetivos (satisfação e qualidade 

das relações sociais entre os membros da equipe). Já o modelo normativo de 

Hackman (1987) aborda a efetividade a partir da produtividade, sobrevivência da 

equipe e satisfação dos membros, sendo essas variáveis preditas por componentes 

da estrutura da equipe, do contexto organizacional e da sinergia do grupo. E o 

modelo de efetividade proposto por Shea e Guzzo (1992) mostra como indicadores 

de efetividade os níveis de interdependência de tarefas, resultados e potência (Silva, 

2009). 
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Nos modelos teóricos de efetividade de equipe existentes, Puente-Palacios (2002) 

descreve quatro essenciais: os propostos por Gladstein (1984), Hackman (1987), 

Sundstrom et al. (1990) e Guzzo e Shea (1992), por serem os mais citados na 

literatura da área. 

 

O modelo da autora Gladstein (1984) é baseado na tarefa do grupo e inclui variáveis 

vindas de dois níveis: a organização e o grupo. A efetividade da equipe é o produto 

mais importante do seu desempenho e é composto de três elementos: o 

desempenho em si, a satisfação das necessidades do membro e a capacidade de 

sobrevivência do grupo. Este último elemento não se aplica em equipes de projetos 

que têm tempo determinado de existência. Nesse modelo, na relação entre processo 

e efetividade, o processo de desempenho é composto de atividades intra e 

intergrupais que são desenvolvidas com o foco de transformar os recursos e 

insumos em resultados. Os comportamentos dos membros dos grupos podem ser de 

manutenção (sustentados socialmente) e tarefa (voltados para a execução das 

tarefas). Entre os comportamentos do grupo, os que mais contribuem para o efetivo 

desempenho da equipe são a comunicação aberta, o suporte social, tomada de 

decisão e a diminuição de conflitos. As tarefas do grupo são consideradas variáveis 

moderadoras, esclarecendo que determinados comportamentos do grupo têm 

impacto no desempenho apenas diante de certas tarefas.  

 

Quanto à estrutura do grupo, Gladstein (1984) acentua que afeta direta e 

indiretamente a efetividade, impactando tanto o processo quanto a efetividade do 

grupo. Devem ser consideradas as seguintes características: tamanho do grupo, 

clareza em relação aos seus objetivos, número de papéis, normas de desempenho, 

controle das tarefas e liderança formal. Concluindo, a autora afirma que a 

composição do grupo e o contexto organizacional devem ser considerados em 

relação à estrutura do grupo, tarefas e processos. Com base na teoria apresentada, 

são elaborados dois modelos de efetividade das equipes, distribuídas nos níveis 

grupal e organizacional. O nível grupal está subdividido em variáveis da composição 

do grupo e relativas à sua estrutura. Em relação ao nível organizacional, também é 

dividido em recursos disponíveis e estrutura organizacional.  
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Nível da Organização 

Tarefas de grupo 

- Complexidade 

- Incerteza 

- Interdependência 

desempenho/ grupo 
- Controle da supervisão 

- Recompensas 

Estrutura organizacional 

treinamento 
- Mercado 

- Apoio técnico e 

Disponibilidade de recursos 

Estrutura do grupo 

- Papel e clareza das tarefas 
- Normas de trabalho 
- Controle de tarefas 
- Tamanho 

- Liderança formal 

Composição do grupo 

- Habilidades adequadas 
- Heterogeneidade 
- Tempo na organização 
- Tempo na tarefa 

Processo de grupo 
- Abertura da comunicação 
- Suporte 
- Conflito 
- Estratégias de discussão 
- Valor inputs individuais 
- Administração de limites 

Efetividade do 

grupo 

- Desempenho 
- Satisfação 

A Figura 2 esquematiza modelo de Gladstein (1984) apresentado por Puente-

Palacios (2002). 

Nível do Grupo 

 

Figura 2 
Modelo geral de comportamento de grupo.  
Fonte: Gladstein (1984, p. 30, como citado em Puente-Palacios, K. E. (2002). Depender ou não 
depender, eis a questão: um estudo multinível do efeito de padrões de interdependência na 
satisfação dos membros das equipes de trabalho. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade de 
Brasília). 

 

Todo o conjunto de variáveis do nível do grupo e da organização influencia 

diretamente o processo do grupo. Já a influência do processo de grupo sobre a 

efetividade é mediada pela intervenção das variáveis relativas às características das 

tarefas. E as variáveis insumo têm relação direta com a efetividade do grupo, 

incluindo o desempenho produtivo e a satisfação. Para verificar o modelo proposto 

de Gladstein (1984 como citado em Puente-Palacios, 2002), realizou-se pesquisa 

testando relações complexas, utilizando o programa de análises de equações 

estruturais LISREL IV. A pesquisa foi realizada com funcionários da área de 

marketing de uma empresa do ramo de comunicação. Apesar de o modelo não ter 

encontrado relação entre as variáveis insumo e processo, deve-se considerar a 
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importância do seu estudo para a área, por ser o primeiro esforço em analisar as 

relações bivariadas entre as variáveis do contexto ou do processo e a efetividade de 

equipe (Puente-Palacios, 2002). 

 

O modelo explicativo da efetividade das equipes de trabalho de Hackman (1987) 

também é baseado na relação de insumo-processo-produto como os elementos que 

influenciam no desempenho. O autor propõe três aspectos para a avaliação da 

efetividade das equipes: os resultados atuais do grupo, o estado dos membros do 

grupo e o impacto da experiência grupal sobre os indivíduos. Os resultados atuais 

do grupo são a comparação dos resultados atingidos pelo grupo com os índices de 

desempenho previamente estabelecidos. O estado dos membros do grupo refere-se 

aos processos de intercâmbio social que acontecem durante o desempenho do 

grupo e devem promover a sobrevivência do grupo como unidade de trabalho. O 

impacto da experiência grupal sobre os indivíduos refere-se às consequências finais 

do trabalho em grupo para os indivíduos no sentido de serem mais vantajosas do 

que desvantajosas. Em relação aos resultados da equipe, devem ser medidos pelos 

gestores e na maioria das equipes os indicadores duros não são suficientes para 

avaliar o desempenho da equipe (Puente-Palacios, 2002). 

 

No modelo normativo de Hackman (1987) são descritos o desenho do grupo, o 

contexto organizacional e a sinergia do grupo para compreender a efetividade de 

equipes. O desenho do grupo contempla a composição do grupo e as normas que 

regulamentam o comportamento dos membros. O contexto organizacional do grupo 

está ligado ao sistema de recompensas, educação e informação e os recursos 

materiais disponíveis. E por último a sinergia do grupo, que está ligada à interação 

dos membros durante o desenvolvimento do trabalho. Os dois primeiros conjuntos 

se assemelham ao modelo de Gladstein (1984) quanto aos insumos grupo e 

organização. Os conjuntos de variáveis impactam a efetividade do grupo por meio 

do processo de efetividade que engloba o nível de esforço, a quantidade de 

conhecimento e habilidades e a adequabilidade das normas de conhecimento.  

 

A Figura 3 apresenta o modelo completo de Hackman. 
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Figura 3 
Modelo normativo de Hackman.  
Fonte: Hackman, J. R. (1987). The design of work teams. In: J. Lorsch (Ed.). Handbook of 
organizational behavior. New York: Prentice-Hall (p. 331). 

 

Nos conceitos do modelo de Hackman apresentado por Puente-Palacios (2002), 

verificou-se que a testagem do modelo em estudos quantitativos confirmam sua 

adequação. Já na análise por meio de procedimentos qualitativos os resultados são 

parciais. 

 

No modelo ecológico de efetividade das equipes de trabalho de Sundstrom et al., 

somente por meio do entendimento das relações das equipes com o meio externo e 

com os seus processos internos é que se pode compreender o desempenho das 

equipes de trabalho (Puente-Palacios, 2002). 

 

São apresentadas quatro facetas que relacionam entre si, exercendo influência 

sobre o desempenho da equipe. Segundo Sundstrom, Meuse & Futrell (1990), são 

considerados: o contexto organizacional, os limites ou fronteiras do grupo, o seu 

desenvolvimento e a efetividade. O contexto organizacional é considerado o 
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ambiente externo em que o grupo de trabalho está inserido e que exerce forte 

influência no comportamento e no desempenho dos seus indivíduos. Pode-se 

considerar como mais importantes a cultura organizacional, o desenho de tarefas e 

tecnologia, a clareza da missão da equipe, o feedback ao desempenho, o sistema 

de recompensas, o treinamento e o ambiente físico. Os autores apresentam como 

segundo fator as fronteiras que fazem a ligação e a separação com o contexto 

organizacional. São os limites que separam um grupo do outro. Já a terceira 

variável, o desenvolvimento da equipe, trata de como a equipe se desenvolve, muda 

e adapta-se ao contexto no qual está inserido. A última variável é a efetividade da 

equipe, que compreende o desempenho e a viabilidade da equipe. 

 

Em relação à viabilidade, pode-se considerar uma ampliação dos autores do 

conceitos de Hackman (1987) sobre a efetividade da equipe. Então, além da 

satisfação dos membros da equipe, deve ser levada em conta a possibilidade de 

manutenção do grupo como unidade de trabalho no futuro, o que é coerente com a 

qualidade “ecológica” atribuída ao modelo. A efetividade do desempenho, conforme 

o modelo dos autores, refere-se à aceitabilidade dos produtos, serviços, informações 

ou decisões produzidas pelo grupo. 

 

A seguir, na Figura 4, o modelo ecológico de efetividade de equipes de (Sundstrom 

et al., 1990). 
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Figura 4 
Modelo ecológico de efetividade de equipes de trabalho. 
Fonte: Sundstrom, E., Meuse, K. E., & Futrell, D. (1990). Work teams applications and effectiveness. 
American Psychologist, 45(2), 122. 



 

 

57 

O modelo parcimonioso de efetividade de equipes de Guzzo e Shea (1992) foca um 

grupo reduzido de variáveis. Segundo apresenta Puente-Palacios (2002), o modelo 

defende que o trabalho em equipe envolve essencialmente a dependência entre os 

membros do grupo. É de extrema importância estudar cada variável separadamente: 

a interdependência de tarefas, interdependência de resultados e a potência da 

equipe. O baixo número de variáveis não diz da falta de reconhecimento da 

importância de outras variáveis e sim revela o aspecto majoritário destinado a elas 

no presente modelo. Os autores do modelo defendem que a natureza das equipes 

de trabalho sempre envolve dependência entre os seus membros, podendo ser em 

maior ou menor grau (Puente-Palacios & Borges-Andrade, 2005). 

 

Conforme Puente-Palacios (2008), a interdependência de resultados está ligada ao 

resultado do trabalho dos membros do grupo, que dependerá, em grau variado, da 

participação de outros membros. Quanto mais os membros do grupo dependem do 

resultado do outro para desenvolver o seu trabalho, maior a sua interdependência. O 

sistema de recompensa influencia diretamente a dependência de resultados. Se as 

recompensas forem concedidas ao grupo, a interdependência será maior.  

 

Já a interdependência de tarefas está vinculada à realização do trabalho em 

conjunto, em que os membros do grupo devem interagir, e depende mutuamente 

para completar o trabalho de maneira satisfatória (Puente-Palacios, 2008). A 

interdependência de tarefas realiza um trabalho em conjunto com a 

interdependência de resultados para atingir a efetividade da equipe (Puente-Palacios 

& Borges-Andrade, 2005). 

 

A potência é a terceira variável que compõe a tríade de efetividade de equipe do 

modelo de Guzzo e Shea (1992). A potência é crença coletiva e compartilhada dos 

membros da equipe de que eles podem ser efetivos no desenvolvimento do seu 

trabalho (Puente-Palacios, 2008). É importante lembrar que os três fatores devem 

ser investigados de maneira associada devido a atuar de maneira conjunta sobre o 

resultado da efetividade (Puente-Palacios & Borges-Andrade, 2005). 

 

Em posteriores pesquisas, os autores do modelo acentuam a importância do 

contexto organizacional, que é composto pela tecnologia, os sistemas de controle e 
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a história da organização. Também influencia a efetividade o alinhamento entre 

objetivos do grupo e da organização e o sistema de recompensas da organização 

(Puente-Palacios, 2002). 

Na Figura 5 apresenta-se o modelo adaptado por Puente-Palacios (2002) adaptado 

de Guzzo e Shea (1992) sobre efetividade de equipe. 

 

 

Figura 5 
Modelo de efetividade de equipes,  
Fonte: Guzzo e Shea (1992, p. 38), adaptado de Puente-Palacios, K. E. (2002). Depender ou não 
depender, eis a questão: um estudo multinível do efeito de padrões de interdependência na 
satisfação dos membros das equipes de trabalho. Tese (doutorado em Psicologia) - Universidade de 
Brasília. 

 

Em estudo posterior, Guzzo, Yost, Campbell & Shea (1993) fazem um 

aprofundamento no elemento potência para identificar os seus preditores, obtendo-

se dois conjuntos de variáveis: fatores externos ao grupo e fatores internos ao 

grupo. 

 

Na Figura 6 visualiza-se o modelo apresentado pelos autores: 
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Figura 6 
Modelo conceitual de potência. 
Fonte: Guzzo, R. A., Yost, P. R., Campbell, R. J., & Shea, G. P. (1993). Potency in groups: 
Articulating a construct. British Journal of Social Psychology, 32(1), 99. Retrieved from: 
https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1993.tb00987.x. 

 

Considerando os modelos apresentados, é importante salientar que ainda não existe 

consenso quanto à forma de avaliar a efetividade das equipes, sendo essencial 

lembrar que é importante levar em conta tanto os indicadores duros (produção, 

vendas, erros, acertos, etc.), quanto os indicadores afetivos (satisfação e 

comprometimento dos membros). 

 

Está pesquisa trabalhou dentro do modelo parcimonioso de efetividade de equipes 

de Guzzo e Shea (1992), com um conjunto reduzido de variáveis, sendo elas: 

interdependência de tarefas, interdependência de resultados e potência. 

 

Após apresentar alguns dos modelos teóricos que explicam o desempenho das 

equipes de trabalho, procurou-se identificar as principais pesquisas empíricas 

realizadas no Brasil, que buscam avaliar a efetividade de equipes e seus preditores. 

A inclusão de um capítulo voltado especificamente para a organização dos 

resultados de pesquisas empíricas se justifica tanto pela verificação da ausência de 

um modelo teórico empiricamente sustentado, quanto pelo reconhecimento da área 

como um campo do conhecimento ainda incipiente. A investigação dos fatores que 
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interferem no desempenho das equipes de trabalho é recente e ainda não existe 

uma literatura consistente que apresente os preditores da efetividade de equipes de 

trabalho 

 

2.6 Pesquisas na área 

 

Neste tópico serão relatadas as principais pesquisas na área de efetividade de 

equipes. É importante salientar que todas as pesquisas encontradas foram 

realizadas pela Universidade de Brasília nos programas de pós-graduação do 

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. 

 

O primeiro estudo identificado é o de Machado (1998) com o título “Equipes de 

Trabalho: sua efetividade e seus preditores”. A pesquisa teve como objetivo 

identificar os preditores da efetividade das equipes de trabalho, por meio do 

testagem do modelo desenvolvido por Hackman (1987). O modelo foi composto por 

35 variáveis antecedentes, agrupadas em quatro fatores e 20 variáveis sobre as 

características biográficas das equipes. Para testar as inter-relações propostas no 

modelo, foram construídos dois questionários, que foram aplicados, via correio, em 

1.490 equipes de projetos de pesquisa e desenvolvimento e líderes técnicos, de uma 

grande empresa pública. Obteve-se retorno de 602 e 593 questionários respondidos 

pelas equipes e pelos líderes, respectivamente. O modelo foi testado por meio de 

análises de regressão múltipla. A análise dos questionários identificou o total de 

cinco fatores, que exibiam algumas diferenças conceituais em relação ao modelo 

original proposto, sendo importante a necessidade de ajustes.  

 

Para a autora, o modelo ajustado ficou composto por três fatores antecedentes: 

organização do trabalho em equipe, contexto externo à equipe e necessidade de 

ajuste na relação membro x equipe. Também foram indicados dois fatores que se 

referiam à efetividade da equipe: grau de aceitação dos resultados pela equipe e 

grau de aceitação dos resultados pelo cliente (Machado, 1998). 

 

A seguir, conforme Figura 7, modelo apresentado pela pesquisa de Machado (1998). 
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Figura 7 
Modelo de efetividade de equipe, 
Fonte: adaptado de Hackman, J. R. (1987). The design of work teams. In: J. Lorsch (Ed.). Handbook 
of organizational behavior. New York: Prentice-Hall; Machado, M. S. (1998). Equipes de trabalho: sua 
efetividade e seus preditores. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade de Brasilia. 

 

O estudo de Machado (1998) validou o instrumento de pesquisa, buscou diminuir 

algumas lacunas empíricas existentes na área de efetividade das equipes de 

trabalho e contribuiu para o diagnóstico das características das equipes de projetos 

de pesquisa e desenvolvimento da empresa estudada. 

 

O segundo estudo na área de efetividade de equipes de (Puente-Palacios, 2002) 

tinha o tema depender ou não depender, eis a questão: um estudo multinível do 

efeito de padrões de interdependência na satisfação dos membros das equipes de 

trabalho. O modelo tem uma estrutura multinível na qual os níveis considerados 

foram os indivíduos e as equipes. As variáveis preditoras no nível dos indivíduos 
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foram a interdependência de resultados e a crença na efetividade das equipes de 

trabalho. Já a variável preditora do nível das equipes foi a interdependência de 

tarefas. O objetivo da pesquisa foi verificar o efeito moderador da interdependência 

de tarefas como variável das equipes, da relação entre as variáveis independente e 

dependente do nível dos indivíduos. O segundo objetivo foi comparar os resultados 

obtidos a partir da análise multinível, com os obtidos a partir da utilização de 

métodos de regressão tradicionais visando a identificar o mérito do método. Foram 

coletada os dados de 28 equipes compostas por 113 pessoas, todas membros de 

uma organização financeira do setor público. Os resultados revelaram efeitos 

significativos da interação entre variáveis preditoras do nível dos indivíduos. 

Também demonstraram que se as tarefas da equipe são altamente dependentes, 

indivíduos que reportam depender dos outros membros da equipe para atingir os 

seus resultados estão mais satisfeitos com a equipe à qual pertencem do que 

aqueles que percebem os seus resultados como sendo menos dependentes dos 

outros membros. No entanto, nos casos em que a dependência das tarefas na 

equipe é baixa, não se observou qualquer relação entre a interdependência de 

resultados e a satisfação. A análise multinível revelou ser a mais adequada, por 

possibilitar a verificação do efeito diferenciado de variáveis preditoras do nível dos 

indivíduos e das equipes (Puente-Palacios, 2002). 

 

Entre as principais contribuições da pesquisa acima, sobressai-se a contribuição 

para a melhor compreensão dos modelos teóricos de desempenho de equipes de 

trabalho propostos até o momento da pesquisa. A segunda contribuição é a 

aplicação da prática de um modelo multinível para a compreensão de um fenômeno 

organizacional. Por último, a importância de investigar o efeito da dependência no 

desempenho das equipes de trabalho. Entre os pontos fracos tem-se como primeiro 

aspecto o número baixo de equipes em relação às unidades do segundo nível. A 

segunda desvantagem diz respeito às fontes e mecanismos de informação 

adotados. Usou apenas o questionário e não adotou outros mecanismos como 

entrevistas ou observações. E a terceira desvantagem diz respeito à linearidade das 

relações investigadas, que pode ser considerada uma futura hipótese de pesquisa 

(Puente-Palacios, 2002). 
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O estudo sobre o efeito da interdependência na satisfação do trabalho (Puente-

Palacios & Borges-Andrade, 2005) investigou a interdependência de tarefas, de 

resultados e crenças na efetividade das equipes. O fator considerado indicador da 

efetividade foi a satisfação dos membros. O estudo foi realizado com uma amostra 

composta por 113 indivíduos agrupados em 28 equipes. Os autores construíram o 

modelo explicativo multinível da satisfação em equipes de trabalho, conforme 

apresentado na Figura 8: 

 

 

Figura 8 
Modelo explicativo multinível da satisfação em equipes de trabalho.  
Fonte: Puente-Palacios & Borges-Andrade Puente-Palacios, K. E., & Borges-Andrade, J. E. (2005). O 
efeito da interdependência na satisfação de equipes de trabalho: um estudo multinível. Revista de 
Administração Contemporânea, 9(3), 57-78. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/S1415-
65552005000300004 (2005). 

 

Os autores utilizaram, para levantamento das informações, as escalas 

desenvolvidas por Van der Vegt et al. (1998; 1999; 2000), sendo, respectivamente, 

escala de satisfação com a equipe de trabalho, interdependência de resultados e 

interdependência de tarefas. Segundo Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005), os 

resultados revelaram a adequação do modelo proposto, devido a permitir 

compreender as diferenças entre indivíduos e equipes, observando-se que existe 

relação direta entre interdependência de resultados e satisfação. Já a 

interdependência de tarefas interveio modificando, em alguns casos, essa relação. 

 

Também se identificou mais satisfação de indivíduos que relataram depender dos 

seus colegas para atingir seus resultados; apenas para aqueles que acreditam que 
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as equipes de trabalho são efetivas. No caso daqueles que não acreditam na 

efetividade das equipes, a elevada dependência de resultados apresentou níveis 

mais baixos de satisfação. Entre os resultados atingidos a partir análise dos dados, 

percebeu-se que os membros das mesmas equipes têm percepções semelhantes 

quanto à dependência de tarefas. Em relação ao modelo multinível proposto, os 

resultados indicaram a sua pertinência por favorecer a compreensão da satisfação 

da equipe de trabalho (Puente-Palacios & Borges-Andrade, 2005). 

 

Outro estudo, realizado por Borba (2007), foi a potência em equipes: 

desenvolvimento de uma medida, que tem por objetivo oferecer um instrumento 

válido e consistente para mensurar a potência que é um atributo do nível das 

equipes. Inicialmente, foi feita pesquisa teórica e em seguida foi desenvolvido e 

validado um instrumento para mensurar esse fenômeno. Realizou-se também a 

validação discriminante entre as medidas de potência e autoeficácia, visando 

averiguar a distinção empírica entre elas com procedimentos estatísticos. A autora 

aplicou a pesquisa em 423 trabalhadores que formavam 63 equipes de três 

organizações de segmentos distintos. Os resultados da validação psicométrica da 

escala de potência revelaram uma solução bifatorial com índices de confiabilidade 

satisfatórios. Foram obtidos indicadores que justificaram a validade da escala para 

mensurar um fenômeno do nível das equipes. O estudo concluiu que essa escala é 

uma ferramenta válida para a avaliação da potência das equipes de trabalho, 

contemplando satisfatoriamente o objetivo dessa pesquisa (Borba, 2007). 

 

Puente-Palacios (2008) registra em seus estudos a validação da escala de 

interdependência de tarefas (EIT) e da escala de interdependência de resultados 

(EIR) desenvolvidas por pesquisadores holandeses e adaptadas para o contexto 

brasileiro. Têm como objetivo validar uma ferramenta que possa ser utilizada por 

estudiosos no campo e gestores organizacionais que precisam de suporte para a 

gestão do desempenho da sua equipe. A EIT é composta por cinco itens que 

questionam o respondente sobre a necessidade que ele tem de contar com a ajuda 

dos outros membros da equipe para realizar as suas tarefas. A EIR possui seis itens 

que focam as consequências negativas e positivas das ações de outros membros da 

equipe. Para a realização da pesquisa participaram 113 pessoas distribuídas em 28 

equipes de trabalho, de uma instituição financeira localizada em Brasília.  
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Em termos práticos os resultados obtidos constituem uma importante contribuição 

para o campo do desempenho de equipes. A autora demonstra que não existe um 

nível ótimo de dependência entre tarefas e resultados. Os resultados devem ser 

avaliados associados ao contexto de trabalho em que as equipes estão inseridas, 

levando-se em conta a natureza da tarefa e as pessoas envolvidas. As escalas de 

interdependência de tarefas e interdependência de resultados estão disponíveis no 

material anexo (Puente-Palacios, 2008). 

 

Contribuindo para a construção de instrumentos para mensurar atributos relativos às 

equipes, Puente-Palacios & Borba (2009) apresentam o artigo “Equipes de trabalho: 

fundamentos teóricos e metodológicos da mensuração de seus atributos”. Esse 

ensaio tem o objetivo de descrever as peculiaridades que devem ser observadas ao 

se desenvolver instrumentos para mensurar certos atributos relativos às equipes. O 

estudo apresenta as especificidades teóricas e metodológicas que caracterizam 

esses instrumentos. Com isso, espera-se contribuir para o avanço do conhecimento 

relativo às medidas desenvolvidas com o intuito de mensurar atributos das equipes. 

Os itens do instrumento de investigação foram construídos com base na revisão da 

literatura sobre potência com fator da efetividade de equipes. Foram definidos 25 

itens que foram respondidos por uma amostra de 423 sujeitos de 64 equipes de 

trabalho diferentes. As autoras esclarecem que, além de seguir todos os 

procedimentos metodológicos necessários para desenvolver instrumentos de 

avaliação de atributos relativos aos indivíduos, deve-se também certificar-se de que 

a escala proposta considera o grupo como um todo e que deve existir uma 

concordância entre os membros em relação ao constructo investigado. Também é 

importante lembrar a importância de equipes variadas para que se possa investigar 

se há variabilidade entre as equipes analisadas (Puente-Palacios & Borba, 2009) 

 

O estudo de Barbosa (2009) sobre Escala de Desempenho de Equipes: um estudo 

exploratório tem por objetivo construir e validar uma escala de desempenho de 

equipes, visto que não existe um instrumento como esse no Brasil. Participaram da 

pesquisa 399 funcionários, sendo uma rede de 38 farmácias, uma matriz e um call 

center. A validação psicométrica indicou uma solução de dois fatores com índices de 

confiabilidade satisfatórios: o desempenho de tarefa e o desempenho contextual. 
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Foram realizadas comparações entre avaliações dos gestores e de suas equipes, 

que não indicaram diferença estatística. A ferramenta desenvolvida é um 

instrumento válido para mensurar o desempenho de equipes. O estudo ora relatado 

foi precursor da mensuração do fenômeno-alvo no âmbito nacional, construindo uma 

escala apropriada ao contexto organizacional brasileiro. A autora conclui registrando 

a necessidade de validar o instrumento para diferentes tipos de equipes e também 

refere a possibilidade de as respostas terem sido influenciadas pela percepção dos 

respondentes de que os dados coletados poderiam ser compartilhados com os 

gestores da organização (Barbosa, 2009) 

 

Segundo Silva (2009), foi desenvolvido estudo sobre os conflitos intragrupos: 

preditores e consequentes no cenário de equipes de trabalho. O principal objetivo 

desta pesquisa é desenvolver e testar empiricamente um modelo teórico explicativo 

do papel do conflito na efetividade de equipes de trabalho. A efetividade foi 

mensurada por meio de critérios afetivos: a satisfação e o comprometimento com a 

equipe. A autora apresenta dois estudos: o primeiro buscou construir e validar a 

escala de mensuração de conflitos intragrupos, em que foram coletados dados em 

uma amostra de 200 trabalhadores, estudantes de cursos de graduação e pós-

graduação do Distrito Federal. O segundo testou a escala validada no primeiro e 

investigou a relação entre interdependência de tarefas, resultados e conflitos. Para a 

análise das relações entre conflitos, satisfação e o comprometimento, foram 

pesquisados 125 policiais pertencentes a 25 equipes da Polícia Federal de Brasília. 

Os resultados comprovaram que a escala de conflitos intragrupos mostrou-se teórica 

e estatisticamente válida. Já a relação entre as variáveis do modelo proposto no 

estudo 2 mostrou que a interdependência de tarefas e resultados contribui para 

explicação tanto do conflito de tarefas, quanto do conflito de relacionamento. 

Verificou-se que o conflito de tarefas está negativamente relacionado à satisfação e 

ao comprometimento. Por fim, o conflito de relacionamento não teve impacto 

significativo sobre os indicadores de efetividade de equipes (Silva, 2009). 

 

O estudo sobre a relação entre a potência e o desempenho de equipes se propõe a 

buscar mais compreensão dessa relação direta. Para realizar a pesquisam Silva 

(2011) lançou mão de duas medidas: uma subjetiva, com base na percepção dos 

membros sobre o desempenho da equipe; outra objetiva, com base em um indicador 
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duro, o desempenho financeiro. Também busca investigar o efeito moderador de 

outras variáveis sobre essa relação. No modelo proposto, os moderadores são o 

comprometimento afetivo da equipe e o suporte organizacional, duas variáveis 

tradicionalmente teorizadas no nível individual que passam por um processo de 

emersão, tornando-se variáveis do nível grupo. Os resultados obtidos reforçam a 

relação de predição direta da potência com o desempenho percebido da equipe e 

também com seu desempenho financeiro, resultado poucas vezes demonstrado na 

literatura. Na hipótese de moderação, evidenciaram que o comprometimento afetivo 

com a equipe, quando compartilhado entre os membros, exerce influência 

significativa sobre a relação entre a potência e o desempenho financeiro da equipe, 

neutralizando os efeitos negativos da variável antecedente sobre esse tipo de 

desempenho (Silva, 2011). 

 

Na Figura 9 apresenta-se o modelo proposto pelo autor sobre a influência do 

comprometimento afetivo compartilhado entre os membros e o suporte 

organizacional a respeito do desempenho da equipe. 

 

Figura 9  
Modelo preditivo proposto na pesquisa.  
Fonte: Silva, R. A. C. D. (2011). Acreditar é poder ? Investigação sobre a relação entre a Potência e o 
desempenho de equipes. Dissertação (Mestrado em Psicologia) -, Universidade de Brasília. 
Recuperado de: http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/ 10482/10039/1/2011 (2011, p. 77). 

 

A pesquisa foi aplicada em 188 equipes de uma empresa financeira de capital misto. 

Foram aplicadas a EIT (Van der Vegt et al., 2000) e a EIR (Van der Vegt et al., 

1998), traduzidas e validadas para a língua portuguesa (Puente-Palacios & Borges-

Andrade, 2005). 

 

De acordo com Silva (2011), a presente pesquisa teve duas limitações. Apesar da 

quantidade de pesquisados atenderem à necessidade para fins de estatística, maior 
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número de entrevistados daria mais consistência à pesquisa. Outro fator é relativo à 

pesquisa acontecer em uma única organização. A autora também ressalta a 

importância de aprofundar na investigação da relação de predição entre a potência e 

o desempenho financeiro da equipe. 

 

Uma conclusão importante é que “a confirmação da hipótese de moderação pelo 

comprometimento afetivo no nível da equipe sobre a relação entre a potência e o 

desempenho da equipe levanta boas perspectivas para esta variável do nível grupal 

que acaba de ser proposta” (Silva, 2011, p. 126). 

 

O papel da identidade social na efetividade de equipes de trabalho é um estudo 

realizado por Reis (2015) com o objetivo de verificar a influência dos componentes 

afetivo, cognitivo e avaliativo da identidade com equipes de trabalho para a 

efetividade de equipes de trabalho. Já a efetividade foi representada pela satisfação 

com equipes de trabalho, avaliação de desempenho feita pelos gestores e 

indicadores duros de desempenho. A coleta de dados foi feita com 367 membros de 

131 equipes de trabalho de diferentes áreas de uma organização pública brasileira. 

Como método de análise foi utilizada a regressão. Não apresentou resultados 

significativos para os indicadores duros de desempenho e demonstrou a 

contribuição de diferentes componentes da identidade com equipes de trabalho na 

explicação da efetividade das equipes de trabalho. O avanço registrado foi a 

construção de uma escala de identidade com equipes de trabalho nas medidas que 

se propõem a mensurar a identidade com equipes de trabalho (Reis, 2015). 

 

Foram apresentados 10 estudos sobre efetividade de equipes e as variáveis que 

influenciam o desempenho das equipes de trabalho. Na década atual, porém, 

tivemos somente dois estudos na área, o que mais uma vez justifica a importância 

do presente trabalho. 

 

No próximo tópico apresentam-se as contribuições do referencial teórico para esta 

pesquisa. 
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2.7 Contribuições do referencial teórico 

 

O referencial teórico estudado contribuiu para a compreensão e contextualização 

desta pesquisa, com vias a alcançar os seus resultados objetivados. Todo o 

conteúdo teórico respaldou a construção metodológica, a elaboração dos 

instrumentos e a elaboração de conteúdos e suas análises.  

 

Para avaliar a efetividade da equipe em projetos sociais, tornou-se necessário 

compreender primeiro o funcionamento e as particularidades dos projetos, que é o 

contexto em que se encontra a equipe do estudo de caso. Os estudos do PMI (2013) 

sobre projetos contribuíram para entender as bases da estrutura, funcionamento e 

processos de gestão de projetos. 

 

Após compreender o que é um projeto e como ele funciona, foi necessário fazer 

mais um recorte e entender a particularidade dos projetos sociais. Os objetivos dos 

projetos sociais são bem distintos dos demais projetos, é um conjunto organizado de 

ações que busca transformar uma realidade social e em sua maioria trabalham com 

assistidos em estado de vulnerabilidade (Carvalho et al., 2014) Os autores 

acrescentam que a gestão dos projetos sociais possui dificuldades específicas no 

processo de gestão e na busca pela eficiência. 

 

Para avaliar a efetividade de equipes era preciso entender primeiro como se 

desenvolve a avaliação dos projetos sociais. Segundo Rego e Silva (2012), é 

importante não somente avaliar os resultados alcançados pelo projetos, mas 

também identificar o impacto social causado no público-alvo. Para entender os 

resultados alcançados, vários recortes poderiam ser feitos, sendo que no atual 

projeto buscou-se entender a equipe que desenvolveu o trabalho, identificando os 

fatores preditores e mediadores para a efetividade de equipes. 

 

O entendimento de equipes como um conjunto de pessoas que trabalham de forma 

integrada, em função de um objetivo comum (Albuquerque & Puente-Palacios, 

2004), é base que sustenta o processo de efetividade de equipes. Entre os diversos 

autores que estudam a efetividade de equipes, um fator é fortemente ressaltado, a 
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interdependência como predominante para o desempenho da equipe de trabalho 

(Puente-Palacios, 2008). 

 

As escalas aplicadas na pesquisa seguem o modelo validado no Brasil por Puente-

Palacios (2008). As escalas de interdependência de tarefas e interdependência de 

resultados foram elaboradas por Van Der Vegt, Emans e Van De Vliert (1998) com 

base no modelo de Guzzo e Shea (1992). Os questionários aplicados foram 

construídos a partir do conteúdo estudado, tomando como referência o modelo 

parcimonioso de Guzzo e Shea (1992) e pesquisas desenvolvidas por Puente-

Palacios (2002, 2005, 2008, 2009) assim como as relações e as análises dos 

conteúdos encontrados na pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo relata a metodologia de pesquisa utilizada na investigação do 

problema proposto em busca da compreensão dos fatos que o influenciam. Segundo 

Barros e Lehfeld (2007, p. 67), métodos científicos são “as formas mais seguras 

para controlar o movimento das coisas que cerceiam um fato e montar formas de 

compreensão adequada dos fenômenos”. 

 

Assim, são descritos a caracterização da pesquisa, o método utilizado na 

investigação, as unidades de análise e de observação, população e amostra e 

procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, que tem como cerne a avaliação da 

efetividade da equipe do projeto Reciclando, utilizou-se a pesquisa do tipo descritiva.  

Na definição de Gil (2008) os estudos descritivos envolvem a descrição de 

características de um fenômeno, população, grupo ou a associação entre variáveis, 

a fim de compreender melhor a problemática.  

 

Figueiredo (2007) preleciona que o principal objetivo das pesquisas descritivas é 

descrever as características de determinados fenômenos e estabelecer as relações 

entre variáveis obtidas por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Nesse sentido, a pesquisa foi direcionada para verificar os fatores que influenciam a 

equipe no alcance dos resultados objetivados pelo financiador do projeto em 

questão. Também, segundo Collis & Hussey (2005), esse tipo de pesquisa é 

utilizado quando há pouco ou nenhum estudo anterior sobre a questão estudada e 

seu foco é obter dados sobre o comportamento da equipe na área do assunto 

analisado. 

 

É importante ressaltar que a metodologia científica utilizada na realização deste 

estudo permitiu investigar o tema proposto de forma neutra, objetiva e sem juízo de 

valores por parte do pesquisador. Conforme preconizado por Goldenberg (2007, p. 

17), “a pesquisa busca descobrir regularidades ou leis em que o pesquisador não 
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pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem 

os resultados”. 

 

A pesquisa apresenta abordagem qualitativa que vai possibilitar explorar o problema 

proposto reunindo ampla gama de dados e impressões que permitirão analisar a 

interação de suas variáveis. Para Lakatos e Marconi (2017) a metodologia qualitativa 

está ligada à análise e interpretação de aspectos mais profundos do problema em 

estudo, como também de variáveis mais complexas do comportamento humano. As 

abordagens qualitativas são importantes para buscar significância dos eventos e, 

nesse caso, permitiu identificar as percepções de todos os beneficiários e gestores 

do projeto Reciclando relativas aos resultados alcançados até o momento. 

 

Quanto ao método investigativo, foi realizado o estudo de caso por meio de pesquisa 

de campo e documental. Yin (2010) preconiza que o estudo de caso permite 

investigar fenômenos contemporâneos em ambientes reais, conduzir a coleta e 

análise de dados a partir da proposição teórica sobre o tema e comparar dados de 

várias fontes de evidências sobre o problema investigado. Ainda segundo o mesmo 

autor, o estudo de caso é muito utilizado quando se quer responder “como” e “por 

que”, quando existe pouco controle sobre os eventos.  

 

Quanto ao meio, a pesquisa documental foi uma das estratégias adotadas, pela sua 

importância no processo de levantamento dos dados, justificada pelos relatórios de 

gestão existentes na organização pesquisada. Gil (2008) acredita que a pesquisa 

documental utiliza-se de fontes de materiais que podem fornecer dados importantes 

para a elucidação dos objetos da pesquisa. Os documentos podem apresentar 

informações primárias, que ainda não receberam tratamento analítico e que podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa, ou também apresentar 

informações já processadas, como relatórios, tabelas, etc., mas que podem receber 

outras interpretações por parte do pesquisador. 

 

Essa estratégia foi fundamental para o alcance dos objetivos propostos, 

principalmente devido à especificidade da pesquisa, que buscou entender o 

desempenho da equipe com os beneficiários do projeto Reciclando. De acordo com 

Gil (2008), é fundamental aprofundar o conhecimento sobre a realidade analisada. 
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Para isso, torna-se necessária a observação direta das atividades do grupo 

estudado e a aplicação de entrevistas com os membros participantes do processo, 

para se obter as explicações e interpretações daquela realidade.  

 

3.2 Unidade de análise e observação e/ou população e amostra 

 

No próximo subitem serão abordadas a unidade de análise e a unidade de 

observação do projeto. 

 

3.2.1 Unidade de análise 

 

A unidade de análise pesquisada foi o projeto social Reciclando Oportunidades do 

Norte de Minas Gerais, sob responsabilidade da organização não governamental 

Centro de Educação (CEDUC) para o Trabalho Virgilio Resi, com sede em Belo 

Horizonte, MG. 

 

O projeto Reciclando Oportunidade teve como áreas de atuação a região norte do 

estado de Minas Gerais, abrangendo 17 municípios ao longo do Vale do Rio São 

Francisco.   

 

3.2.2 Unidade de observação 

 

A unidade de observação foi constituída pelos seguintes atores: colaboradores 

diretos do projeto, que compõem a equipe técnica; coordenadora administrativa do 

projeto; direção do CEDUC; consultores externos contratados; e 10 representantes 

das comunidades atendidas (beneficiários do projeto). 

 

A unidade de observação é formada por um grupo de atores que constituem o 

universo da pesquisa. Um dos atores desse universo é o beneficiário direto do 

projeto, formado por uma população de mais de 200 artesãos que estão localizados 

em 17 municípios da região norte de Minas Gerais. As características geográficas e 

dimensionais dessa população inviabilizaram a aplicação da pesquisa na totalidade 

dos artesãos. Por essa razão optou-se trabalhar com uma amostra que pudesse 

representar a realidade desse grupo da unidade de observação. A amostra é uma 
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parte do todo ou o subconjunto da população e que apresenta as mesmas 

características da população pesquisada; Seu tamanho refere-se ao número de 

indivíduos que necessitam ser estudados. Assim, uma eficiente técnica de 

amostragem pode levar a um custo reduzido e mais rapidez na coleta dos dados 

sem perder na exatidão e qualidade da pesquisa.  

 

Para dimensionar a quantidade da amostra de beneficiários pesquisados, utilizou-se 

a técnica de amostragem não probabilística, que tem como característica principal 

não fazer uso de formas aleatórias de seleção. Gil (2008) considera que os 

indivíduos da amostra são selecionados por meio de critérios subjetivos do 

pesquisador.  

 

Entre os tipos de amostragem não probabilística mais usados, escolheu-se a 

amostra por acessibilidade ou por conveniência, que não tem qualquer rigor 

estatístico. Nesse caso a pesquisadora selecionou os elementos da pesquisa em 

função dos indivíduos a que teve acesso, admitindo que estes pudessem 

representar a população de artesãos. Foram então selecionados 10 beneficiários de 

sete municípios participantes do projeto Reciclando Oportunidades. 

 

Para os demais atores da unidade de observação não houve a aplicação de 

amostragem, pois o universo foi considerado pequeno e permitiu examinar todos os 

indivíduos da população de interesse. 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em quatro etapas: autorização para levantamento 

dos dados, pesquisa documental, entrevista e aplicação de questionários. 

 

Primeiramente foi solicitada ao CEDUC, por meio de carta, autorização para a 

realização da pesquisa (Apêndice A). Mediante a liberação, foi solicitada a listagem 

dos membros participantes do projeto: equipe técnica, gestor, direção, consultores e 

beneficiários diretos.  

 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas. Na primeira realizou-se pesquisa 
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documental por meio dos relatórios gerenciais do projeto Reciclando Oportunidade, 

que permitiu o levantamento dos seguintes pontos: caracterização histórica do 

projeto, objetivos e metas, metodologias utilizadas e resultados alcançados.  

 

Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com o grupo de gestores, formado 

pela direção do CEDUC, coordenadora do projeto e consultores externos. Foi 

elaborado um roteiro semiestruturado com perguntas abertas (Apêndice B) com o 

objetivo de identificar a percepção do gestor e consultores quanto aos fatores 

preditores e mediadores para efetividade de equipe do projeto. Marotti, Galhardo, 

Furuyama, Pigozzo, Campos & Laganá (2008) definem a pesquisa semiestruturada 

como uma técnica estruturada, em formato de perguntas para o entrevistado, para 

coleta de dados.  

 

Em seguida, na terceira etapa, também foram realizadas entrevistas com roteiros 

semiestruturados (Apêndice C) com a equipe técnica executora do projeto. Buscou-

se nessa etapa coletar dados na equipe que pudessem levar à análise comparativa 

com os dados das entrevistas dos gestores.   

 

Por fim, a quarta etapa foi caracterizada pelas entrevistas in loco com os 

representantes dos beneficiários do projeto. Baseada no mesmo formato das 

pesquisas anteriores essa etapa consistiu de uma pesquisa semiestruturada  

(Apêndice D) aplicada na amostra de artesãos, com vistas a mensurar suas 

percepções sobre a condução e efetividade da equipe do projeto. Segundo Gil 

(2008) a pesquisa semiestruturada objetiva conhecer opiniões, sentimentos, 

expectativas e percepções vivenciadas por pessoas.  

 

As pesquisas semiestruturadas com o gestor, consultores e equipe técnica do 

projeto foram realizadas por meio de skype e a pesquisa com os representantes 

dos beneficiários aconteceu por contato pessoal.  

 

Também foram aplicadas nos técnicos a EIT e a EIR adaptadas por Puente-

Palacios (2008) para o contexto brasileiro, conforme Anexos A e B, 

respectivamente. 
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A EIT é composta de cinco afirmativas e o indivíduo tem que responder 

considerando o que sente em relação à equipe na qual exerce suas atividades, de 

acordo com a escala: 

 

1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

parcialmente 

3 
Nem concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

parcialmente 

5 
Concordo 
totalmente 

 

Como a escala tem valor máximo de média aritmética de cinco e mínimo de 1, 

Puente-Palacios (2008) considera elevados os valores quatro e cinco e baixos entre 

um e dois. A EIT deve ser avaliada em conjunto com a EIR. 

 

A EIR é composta de seis afirmativas, respondidas em escala bipolar, e o indivíduo 

tem que responder obedecendo às seguintes instruções: quanto mais perto de um, 

mais o respondente concorda com a palavra à esquerda; quanto mais perto de sete, 

mais o respondente concorda com a palavra à direita. Puente-Palacios (2008) 

estabelece que os valores próximos de um denotam dependência positiva e os 

valores ao redor de sete significam dependência negativa. Caso a média aritmética 

esteja próxima de quatro, pode-se dizer que o desempenho dos outros não os afeta.  

 

Assim, as técnicas de coleta utilizadas nesta pesquisa permitiram a obtenção da 

percepção dos atores do projeto, bem como de dados documentais que 

viabilizaram atingir os objetivos propostos neste estudo. 

 

3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

A técnica de análise dos dados da pesquisa utilizada foi a de análise de conteúdo. 

Os dados obtidos a partir do levantamento documental e das entrevistas, com suas 

características qualitativas, foram analisados fazendo a triangulações das 

informações obtidas. Assim, pode-se concluir que as técnicas de pesquisa utilizadas 

neste estudo facilitaram o entendimento dos dados e permitiram a compreensão dos 

fatos que elucidaram o entendimento e atingimento de todos os objetivos propostos 

neste estudo.  
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Tabela 2  

Síntese da metodologia 

 
Objetivos 

 

Autores 
 

Técnica de 
coleta de 

dados 

Instrumento de  
Pesquisa 

Identificar os pressupostos 
do projeto Reciclando; 
 
 
 

 Pesquisa 
documental 
Pesquisa de 

campo 
 

Documento do projeto 
Reciclando Oportunidades 
Roteiro de entrevista com 
gestores e equipe técnica 
(apêndices B e C) 

Verificar quais os 
requisitos para o trabalho 
em equipe no projeto; 

 

 

 

 

 

 

Campos (2014), Carvalho et 
al. (2014), Coelho (2004), 
Cohen e Franco (2013), 
Buchele et al. (2015) Frasson 
(2001), Jeunon e Souza 
(2014), Kerzner (2006), 
Maximiano (2010), PMI (2013), 
Pontes et al. (2015), Rego e 
Silva (2012), Robbins (2015) 
Tenório (2009), Teodósio 
(2002) 

Pesquisa 
documental 

 

Pesquisa de 
campo 

 

 

 

 

Documento do projeto 
Reciclando Oportunidades 

Roteiro de entrevista com 
gestores e equipe técnica 
(apêndices B e C) 

 

 

 

 

Identificar os fatores 
preditores para a 
efetividade da equipe e 
sua aplicabilidade nos 
requisitos do projeto; 
 
 
 
 
 
 
 

Albuquerque e Puente-
Palacios (2004), Barbosa 
(2009), Borba (2007), 
Glasdstein (1984), Guzzo e 
Shea (1992), Guzzo e Dickson 
(1996), Machado (1998), 
Puente-Palacios (2002; 2008), 
Puente-Palacios e Borba 
(2009), Puente-Palacios e 
Borges-Andrade (2005), Reis 
(2015), Silva (2009), Silva 
(2011), Sundstrom et 
al.(1990). 

Pesquisa de 
campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
Interdependência de 
Tarefas (Anexo B) 
Escala de 
Interdependência de 
Resultados (Anexo A) 
Roteiro de entrevista com 
gestores e equipe técnica 
(apêndices B, C e D) 
 
 
 

Identificar os fatores 
mediadores para a 
efetividade da equipe e 
sua aplicabilidade nos 
requisitos do projeto; 
 
 
 
 
 
 
 

Albuquerque e Puente-
palacios (2004), Barbosa 
(2009), Borba (2007), 
Glasdstein (1984), Guzzo e 
Shea (1992), Guzzo e Dickson 
(1996), Machado (1998), 
Puente-Palacios (2002, 2008), 
Puente-Palacios e Borba 
(2009), Puente-Palacios e 
Borges-Andrade (2005), Reis 
(2015), Silva (2009), Silva 
(2011), Sundstrom et 
al.(1990). 

Pesquisa de 
campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
Interdependência de 
Tarefas (Anexo A) 
Escala de 
Interdependência de 
Resultados (Anexo B) 
Roteiro de entrevista com 
gestores e equipe técnica 
(apêndices B, C e D) 
 
 
 

Identificar a existência de 
processos de avaliação e 
monitoramento da equipe. 
 
 

Barbosa (2009), Frasson 
(2001), Jeunon e Souza (2014, 
PMI (2013)  
 
 

Pesquisa 
Documental 
Pesquisa de 

campo 
 

Documento do projeto 
Reciclando Oportunidades 
Roteiro de entrevista com 
gestores e equipe técnica 
(apêndices B e C) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os resultados da pesquisa são demonstrados no capítulo 4. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo apresenta-se o resultado obtido na pesquisa, bem como a análise e 

discussão desses resultados.  

 

4.1 Caracterização do projeto Reciclando Oportunidade 

 

O projeto foi uma iniciativa do CEDUC, organização não governamental localizada 

em Belo Horizonte, para fortalecimento das associações e grupos de artesãos, bem 

como da potencialização das relações familiares e comunitárias de seus membros, 

tendo como consequência a redução do trabalho infantil nessas famílias. Implanta-

se uma incubadora social com a finalidade de formação, capacitação, organização e 

comercialização desses empreendimentos, cujo trabalho coletivo constitui a principal 

fonte geradora da complementação da renda familiar. 

 

Atuando em 17 municípios do norte de Minas Gerais, o projeto teve como grupo-alvo 

260 crianças/adolescentes envolvidos em trabalho infantil; 18 associações/grupos 

produtivos; 360 pessoas envolvidas em trabalho coletivo (sendo 252 mulheres 

empreendedoras); e como beneficiários finais, 540 famílias protagonistas do trabalho 

infantil e envolvidas em formas associativas de trabalho. 

 

No geral, o projeto definiu como principais objetivos: melhorar a capacidade de 

autogestão das associações e grupos produtivos, favorecendo a inserção de seus 

produtos no mercado consumidor; contribuir para a redução do trabalho infantil no 

âmbito das famílias participantes do projeto; reduzir a vulnerabilidade social, gerar 

trabalho e renda e promover o desenvolvimento econômico, humano e social das 

famílias. 

 

No específico, isso se traduz em fomentar e organizar a incubação das associações 

e grupos produtivos formados por famílias em situação de vulnerabilidade social e 

protagonistas do trabalho infantil. 

 

A partir do desenvolvimento de suas ações o projeto buscou alcançar os seguintes 

resultados: aumento da renda das famílias participantes das associações e grupos 
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produtivos; erradicação do trabalho infantil no âmbito das famílias atendidas pelo 

projeto; melhoramento das relações familiares e comunitárias como suporte ao 

trabalho coletivo; estruturação da rede de colaboradores dos empreendimentos 

solidários; criação da marca de referência do artesanato da região norte de Minas 

Gerais. 

 

Considerando o potencial das associações e grupos produtivos como alternativa de 

geração de renda para as famílias em vista da escassez de oportunidades de 

trabalho nos municípios e levando-se em conta a fragilidade desses 

empreendimentos no tocante à organização, planejamento e gestão de seus 

negócios, a estruturação da incubadora denominada Incubadora Social do Norte de 

Minas Gerais pôde garantir assessoramento sistemático a esses empreendimentos. 

Dessa maneira, proporcionou-lhes conhecimentos gerenciais, mercadológicos e 

melhoramento na qualidade e processo de produção, colocando-os em condições de 

interagir com o mercado consumidor. 

 

Para alcançar os resultados propostos, o projeto definiu quatro eixos de atuação 

com atividades distintas e complementares sobre os quais construiu a sua 

sustentação. 

 

a) Eixo 1: processo de incubação de grupos produtivos - buscar garantir a 

qualidade dos serviços prestados pelos seus associados, a partir de 

capacitações contínuas, em diversas áreas de conhecimento, voltados para a 

autogestão da cooperativa/ associação, como também da produção. 

b) Eixo 2: rede de parceiros - constituição de uma comissão estratégica da 

incubadora, composta por diversos atores sociais e empresas públicas e 

privadas e representantes das associações e grupos produtivos, com a 

finalidade de discutir os rumos, propor estratégias, acompanhar e monitorar o 

funcionamento da mesma. 

c) Eixo 3: apoio às famílias - promover a participação dos membros das 

associações/ grupos produtivos e respectivas famílias nas ações do projeto, 

fomentar as relações, fortalecer os vínculos e monitorar a situação das 

crianças e adolescentes das famílias atendidas pelo projeto, sobretudo no 

que se refere à participação destes no trabalho infantil. O propósito é incutir 
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no âmbito da família a cultura de valorização da criança e do adolescente e 

do combate ao trabalho infantil.  

d) Eixo 4: inserção dos produtos no mercado - criação da marca de referência 

para disseminação da cultura do norte de Minas Gerais por meio da 

comercialização dos produtos artesanais no mercado, Utilizando o forte apelo 

social o qual o projeto tem como missão, ou seja, o combate ao trabalho infantil e 

o desenvolvimento sustentável da região. 

 

No eixo 1, a metodologia de incubação das associações foi baseada em 

conhecimentos científicos existentes no campo da Administração, utilizando-se a 

ferramenta de gestão denominada Balanced Scorecard (BSC)2. Nos demais eixos, a 

metodologia de atuação do projeto foi ancorada no princípio da participação coletiva 

e da cooperação social como tecnologias sociais capazes de aglutinar esforços, 

agregar valores e ampliar as modalidades de ação. 

 

A estrutura organizativa do projeto foi composta por uma equipe de gestão e 

consultorias especializadas, discriminada da seguinte forma: a) um gestor geral - 

responsável pela condução de todo o projeto; b) um coordenador local - articulador 

social e político do projeto na região; c) um assistente social e um psicólogo - para 

mobilização social, acompanhamento social das famílias, acompanhamento das 

crianças e adolescentes; d) três administradores de empresas - condutores dos 

processos de incubação, articuladores/organizadores da rede de colaboradores, 

acompanhamento/monitoramento do plano de marketing da incubadora; e) dois 

consultores especializados - com suporte em gestão empresarial, gestão de pessoas 

e processos motivacionais, designer e desenvolvimento de produtos, relações 

públicas e marketing. 

 

A principal missão do projeto é promover a sustentabilidade socioeconômica das 

famílias, tornando, assim, desnecessário o trabalho infantil como forma de 

complemento de renda familiar. Dessa forma, a estruturação da incubadora social 

                                            
2 O BSC constitui-se em um aperfeiçoamento do sistema de planejamento e controle gerencial 
desenvolvido por Kaplan e Norton (2000), que nas últimas décadas tornou-se uma ferramenta 
amplamente difundida entre as organizações. Ela reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e 
longo prazo, entre as medidas financeiras e não financeiras, indicadores de desempenho internos e 
externos. O BSC traduz a visão e a estratégia em quatro perspectivas de desempenho da 
organização, a saber: financeira, do cliente, dos negócios internos e da aprendizagem e crescimento. 
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tornou-se um instrumento essencial para a geração de trabalho e renda dos pais e 

para o desenvolvimento humano, social e econômico de toda a região do norte de 

Minas Gerais. 

 

Como método de avaliação dos resultados o projeto usou um instrumento definido 

pela financiadora União Europeia denominado de quadro lógico. Trata-se de um 

modelo de monitoramento em forma de quadro contendo quatro variáveis (colunas) 

relacionadas a cada objetivo do projeto: lógica de intervenção, indicadores 

objetivamente verificáveis (metas), fontes e meios de verificação e hipótese (Anexo 

C). 

 

Como resultado, o projeto conseguiu a retirada de 80% do trabalho infantil nos 

lixões; a redução de 68% das outras modalidades de trabalho infantil no âmbito das 

famílias atendidas; a inserção de 80% das crianças em atividades socioeducativas 

complementares à escola, entre outros avanços. A Tabela 3 apresenta o resumo dos 

principais números alcançados pelo projeto. 

 

Tabela 3  

Principais resultados do projeto Reciclando Oportunidades 2011 - 2014 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Diagnósticos realizados nos diversos municípios 18 

Total de famílias atendidas 444 

Adultos atendidos 1.054 

Crianças atendidas 1.211 

Recursos sociais mapeados 233 

Técnicos municipais formados em acompanhamento familiar 31 

Técnicos municipais participantes das assessorias educacionais e intermunicipais 80 

Elaboração de cartilhas metodológicas de acompanhamento familiar 18 

Crianças identificadas no trabalho infantil 219 

Crianças resgatadas do trabalho infantil 147 (῁70% de 
efetividade) 

Adultos capacitados em gestão de negócio (grupo produtivo) 385 

Cursos específicos de técnicas produtivas 09 

Assessorias técnicas administrativas aos grupos produtivos 115 

Planos municipais de enfrentamento do trabalho infantil realizados 18 

Planos municipais de geração de trabalho e renda realizados 11 

Planos de negócios para grupos produtivos realizados 19 

Fonte: CEDUC. Centro de Educação para o Trabalho Virgilio Resi (2016, p. 41). Relatório de 
monitoramento do projeto Reciclando Oportunidades. 
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4.2 Entrevista com gestor e consultores 

 

No próximo subitem serão abordadas as entrevistas realizadas com os gestores e 

consultores (Apêndice A), incluindo a caracterização dos respondentes e seus 

resultados. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes 

 

Na Tabela 4 constam todos os elementos da caracterização do gestor e consultores. 

 

Tabela 4  

Caracterização do gestor e consultores 

Respondentes Sexo Idade Estado 
civil 

Formação Tempo no 
projeto 

Tempo com trabalho 
em projetos 

Gestor Feminino 56 Solteira Assistente Social 3 anos 30 anos 

Consultor 1 Masculino 49 Casado Administrador 3 anos 20 anos 

Consultor 2 Feminino 42 Casada Psicologia 1,6 anos 18 anos 

 

Entre os entrevistados, dois são do sexo feminino e um do sexo masculino, todos 

com mais de 40 anos, sendo uma solteira e dois casados. Todos possuem curso 

superior com formações variadas: Assistência Social, Administração e Psicologia. Os 

dois primeiros entrevistados estão no projeto desde o seu começo e um iniciou no 

meio. Os respondentes possuem boa experiência na área de projetos, atuando há 

30, 20 e 18 anos, respectivamente.  

 

4.2.2 Resultados 

 

Seguem-se os resultados das entrevistas com o gestor e consultores. 

 

A Tabela 5 representa como iniciou o projeto Reciclando Oportunidades segundo os 

consultores e gestor. 
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Tabela 5  

Como iniciou o projeto Reciclando 

Gestor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projeto Reciclando ele é uma continuidade do Reciclando Oportunidade para 
Crianças que a gente desenvolveu nesses 18 municípios do norte de Minas. Desde a 
concepção do Reciclando Oportunidade para Crianças já se tinha um desejo, já se 
vislumbrava a possibilidade de que pudesse desenvolver e de se criar uma 
incubadora, porque a gente já percebia que teria também que estar fortalecendo as 
famílias para poder reduzir essa questão do trabalho infantil. Quando finalizou o 
projeto surgiu uma oportunidade de participar de um edital da União Europeia, e aí 
nesse edital a gente levou para frente aquela ideia inicial de dar continuidade, e o 
recorte da continuidade era exatamente o trabalho de empreendedorismo e 
fortalecimento das famílias para que elas pudessem levar avante o negócio de 
artesanato que elas tinham. A continuidade do projeto passou a focar a geração de 
renda como um viés para o combate ao trabalho infantil.  

Consultor 1 

 

 

 

 

 

 

O projeto começou em, se não me engano, 2008 com o edital do governo estadual 
para trabalhar combatendo o trabalho infantil nos lixões do norte de Minas. O 
CEDUC fez um projeto, concorreu o edital e ganhou a licitação para combater as 
crianças que trabalhavam nos lixões a céu aberto em 21 municípios a primeiro 
momento. A partir daí começou a trabalhar tirando as crianças dos lixões para 
mandar para a escola. Só que as crianças geravam renda para os pais e quando elas 
saem do trabalho infantil os pais tendem a forçá-las a voltar para o trabalho infantil. 
Aí a gente começou a fazer um trabalho de geração de renda para os pais, por isso 
que se chamou Reciclando Oportunidades para as Crianças. 

Consultor 2 

 

 

O projeto Reciclando vem dando continuidade ao primeiro projeto que trabalhou a 
erradicação do trabalho infantil e aí veio essa segunda etapa do projeto com recursos 
da União Europeia. 

 

Pelas falas dos entrevistados, o projeto iniciou como continuidade do projeto 

Reciclando Oportunidades para as Crianças, que tinha como objetivo tirar as 

crianças que trabalhavam no lixão. Quando desenvolvido o primeiro projeto de tirar 

as crianças do lixão, surgiu um problema em relação à renda que essas crianças 

geravam para suas famílias. Então, surgiu a oportunidade de participar de um edital 

da União Europeia. O projeto estava focado no empreendedorismo como forma de 

gerar renda para as famílias que tinham crianças que foram retiradas do trabalho do 

lixão, em vias a sustentar a ação inicial do projeto, que era a erradicação do trabalho 

infantil no norte de Minas. Os três entrevistados responderam de maneira 

semelhante, porém o gestor e o consultor 1 forneceram riqueza de detalhes devido a 

participarem da elaboração do projeto e do projeto anterior a que o atual dá 

continuidade. 

 

A Tabela 6 mostra como foi o planejamento, e a implantação do projeto. 
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Tabela 6  

Como foi planejado e implementado o projeto 

Gestor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na verdade ele foi planejado. O projeto desde o início estava pensado de trabalhar 
sobre esses quatro eixos, que eram sempre os quatro eixos do projeto que era 
trabalhar a formação das pessoas e do acompanhamento e assessorias. Tinha toda 
uma parte que a gente entendia que precisava criar uma rede de colaboradores, 
então elas precisariam de uma rede para dar essa sustentação depois ao trabalho. 
Toda a parte da comercialização, abrir mercado para que elas pudessem vender os 
produtos. A gente entendeu que tinha toda uma outra parte do projeto, que a gente 
chamou de apoio às famílias, que precisaria dar esse suporte e que depois no 
desenvolvimento a gente foi entendendo que esse apoio às famílias era voltado 
muito para o apoio à própria pessoa, o fortalecimento de cada pessoa e depois essa 
pessoa na relação com ela mesma e com seus pares. 

Consultor 1 

 

 

 

 

 

Como eu disse, o projeto foi planejado para que a gente pudesse trabalhar todo o elo 
do projeto, ou seja, trabalhar a pessoa, o foco era o indivíduo, o foco eram os pais 
(os adultos), trabalhar o laço familiar para que pudesse dar sustentabilidade na 
produção do artesanato, trabalhar qualificação, capacitação para gerar produtos com 
qualidade e colocar no mercado e trabalhar a rede social local, a rede local de 
parceiro que pudesse sustentar o projeto depois que ele terminasse. Construir essa 
rede de parceiros local foi realmente muito trabalhoso. 

Consultor 2 

 

Eu não participei no início do projeto. Entrei já tinha um ano que o projeto estava 
acontecendo, então não sei falar sobre como foi a implantação e o planejamento. 

 

Em relação ao planejamento, foi mencionado pelo gestor e consultor 1 que o projeto 

descrito possui toda uma metodologia de planejamento, embasado em quatro eixos. 

São eles: fortalecimento de vínculos (familiares, pares e consigo mesmo) para que 

pudesse fortalecer o trabalho desenvolvido, qualificação e capacitação para gerar 

produtos com qualidade, comercialização dos produtos com abertura de mercado e 

construção de uma rede social local e rede de parceiro local que pudessem 

sustentar o projeto após sua finalização. Também foi aludido pelo gestor que o 

trabalho aconteceria por meio de formações e assessorias. O consultor 1 também 

citou o trabalho que tiveram para construção da rede local. O consultor 2 não soube 

falar sobre a implantação e planejamento do projeto, devido a ter iniciado seus 

trabalhos após um ano do começo do projeto. 

 

A Tabela 7 exibe quais eram os objetivos do projeto Reciclando Oportunidades. 
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Tabela 7  

Quais eram os objetivos do projeto 

Gestor O objetivo do projeto nessa segunda etapa era exatamente fortalecer as famílias e 
ajudá-las a transformar aquele trabalho que elas estavam fazendo em um 
empreendimento e, criar uma marca para o artesanato do Norte de Minas e, criar 
possibilidade de mercado, abrir essa perspectiva de gerar renda para as famílias. 

Consultor 1 Os objetivos eram dar sustentabilidade econômica financeira para as famílias. Sair do 
grau de vulnerabilidade social que elas se encontravam de extrema pobreza. O 
projeto tinha quatro eixos, um eixo era a família, o fortalecimento do vínculo familiar. 
O outro eixo era comercial, a produção de artesanato e venda. O terceiro eixo era 
parceiros, trabalhar a rede de parceiros. O quarto eixo era a gestão dos artesanatos 
das associações. 

Consultor 2 Apesar de eu não ter tido acesso ao projeto e aos objetivos do projeto, eu trabalhei 
com a equipe técnica. Os objetivos estavam ligados à emancipação dos grupos de 
artesãos, a geração de renda e capacitação desses grupos de artesãos e também, se 
não me engano, tinha alguma coisa a ver com o empoderamento da mulher, a 
emancipação da mulher em relação ao trabalho, geração e renda. 

 

O gestor relatou como objetivos do projeto: fortalecer as famílias; desenvolver o 

atual empreendimento; criar uma marca para o artesanato do norte de Minas; abrir 

possibilidades de mercado; e gerar renda para as famílias. O consultor 1 referiu 

como objetivos: dar sustentabilidade econômico- financeira para as famílias e retirá-

las do alto grau de vulnerabilidade social; fortalecer o vínculo familiar, no eixo 

comercial a produção de artesanato e venda; e trabalhar a rede de parceiros e a 

gestão das associações. O consultor 2 descreveu como objetivo: emancipar os 

grupos de artesãos; gerar renda; capacitar esses grupos; e emancipar a mulher. 

Percebe-se que o gestor geral do projeto e o consultor 1 tinham total domínio dos 

objetivos do projeto. Já a consultora 2, que entrou após o início do projeto, tem 

menos conhecimento dos seus objetivos. 

 

A seguir, a Tabela 8 disponibiliza os motivos que levaram o gestor e os consultores 

a entrarem no projeto. 
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Tabela 8  

Quais os motivos para entrar no projeto 

Gestor O primeiro motivo inicial foi fruto de uma amizade da pessoa que propôs para a gente 
ir para o norte de Minas que na época era gestora pública e tinha essa oportunidade 
de fazer esse trabalho no norte de Minas no combate ao trabalho infantil. 

Consultor 1 Eu já trabalhava nessa área de geração de renda há alguns anos, inclusive no 
CEDUC como consultor e quando saiu o edital o CEDUC me convidou para escrever 
o projeto junto lá no governo do estado na primeira etapa para que eu pudesse 
trabalhar essa questão do cooperativismo, associativismo de artesãos, economia 
solidária que é minha experiência, minha expertise.  

Consultor 2 Eu especificadamente entrei em função de um conflito que a equipe técnica de 
Montes Claros estava tendo e eu fui convidada a fazer um trabalho junto com essa 
equipe. 

 

O gestor indicou como motivo para a entrada no projeto do norte de Minas um 

convite da gestora da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Minas 

Gerais, que tinha como objetivo do primeiro projeto o combate ao trabalho infantil. O 

projeto atual é continuidade do primeiro projeto. O consultor 1 entrou no projeto a 

partir do convite da gestora do projeto. Ele já trabalhava na área de geração e renda 

e também já havia sido consultor do CEDUC (instituição que desenvolve o trabalho) 

e foi convidado para ser o responsável técnico do projeto em função da sua 

experiência profissional. Já o consultor 2 recebeu o convite, juntando-se à equipe 

para trabalhar os conflitos existentes na equipe técnica. Então, o gestor entrou no 

projeto por uma afinidade pessoal e os dois consultores passaram a fazer parte da 

equipe por causa da experiência profissional e necessidades técnicas do próprio 

projeto. 

 

Na Tabela 9 são listadas as respostas sobre a atenção dada à equipe técnica no 

início do projeto. 

 

Tabela 9 

Como você avalia a atenção dada no início do projeto 

Gestor Eu sempre ia para acompanhar, eu também participei do processo de seleção.  

Consultor 1 Nesse primeiro momento eu reconheço que a equipe não foi muito preparada, ela foi 
aprendendo a trabalhar sozinha, até por causa da nossa distância, então tivemos 
alguns problemas de gestão de pessoas por causa dessa distância. 

Consultor 2 Como não participei diretamente eu não vou falar, mas algumas coisas a gente 
percebia, quando eu entrei, que os meninos se sentiam muito sozinhos, muito 
largados, porque a equipe de gestores estava em Belo Horizonte e eles em Montes 
Claros, então eles sentiam falta desse suporte maior. 
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Quando perguntado ao gestor e consultores quanto à atenção dada no início do 

projeto à equipe técnica, foram feitas as seguintes ponderações. O gestor considera 

que esteve presente na equipe no início do projeto, participando até mesmo da 

seleção dos técnicos que foram contratados. Já o consultor 1 reconhece que a 

equipe não foi muito preparada e não foi oferecida a atenção necessária no início do 

projeto, atribuindo a principal causa à distância física. O consultor 2 não participou 

da implantação do projeto, porém diz perceber que os membros da equipe técnica 

se sentiam muito sozinhos, largados pela gestão de Belo Horizonte, sentindo falta de 

mais suporte. Percebe-se que a resposta do gestor destoa das respostas fornecidas 

pelos consultores. 

 

A Tabela 10 exibe as informações coletadas da explicação sobre o trabalho que 

seria desenvolvido. 

 

Tabela 10  

Explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido 

Gestor No início houve uma capacitação que quem deu fui eu, para essa equipe entender a 
história do projeto, qual que era a proposta do projeto. Houve essa capacitação 
depois de dois em dois meses eu sempre ia lá para poder encontrar e fazer esse 
planejamento do desenvolvimento das atividades era feito junto comigo mesmo tendo 
a coordenação em campo.  

Consultor 1 Foi feita uma reunião em Montes Claros com essa equipe. O treinamento que houve 
foi um treinamento sobre o projeto, sobre os objetivos, as metas, o que deveria ser 
cumprido, quais produtos deveriam ser entregues e aí a coisa foi andando mais no 
sentido dentro só de objetivos.  

Consultor 2 Eu acho que foi explicado, mas como não era um projeto que estava pronto e que 
não se sabia o que fazer, muita coisa foi sendo construída com o grupo juntamente 
com os gestores, então as coisas não foram dadas todas prontas no início do projeto. 
E não tinha muita coisa escrita, muita coisa era conversado verbalmente. 

 

O gestor declarou que ele mesmo fez a capacitação da equipe em relação à história 

do projeto. Também comparecia a Montes Claros a cada dois meses para fazer o 

planejamento do desenvolvimento do trabalho. O consultor 1 reafirmou a questão de 

treinamento no início do projeto para apresentar os objetivos, metas e os produtos 

que deveriam ser entregues. Já a consultora 2 comentou que não foi informado no 

início do projeto como as coisas seriam desenvolvidas. Como o projeto não estava 

pronto, as ações foram construídas ao longo do seu desenvolvimento. Quanto à 

orientação sobre o trabalho que seria desenvolvido pela equipe técnica, faltou 

suporte mais efetivo por parte do gestor e consultor de Belo Horizonte. Foram 
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passadas as orientações sobre os objetivos do projeto e não houve direcionamento 

sobre como o trabalho seria desenvolvido. 

 

Na Tabela 11 é apresentada a forma como a equipe técnica foi treinada para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Tabela 11  

Forma como a equipe técnica foi treinada 

Gestor Teve o treinamento inicial que, inclusive, foi dado por mim, mais para eles 
entenderem qual era a metodologia do CEDUC que eles nem conheciam. Com essa 
distância geográfica tinha essa dificuldade mesmo, então demorou um pouco para 
eles entenderem quem era a instituição, qual era o nosso método e o que a gente 
queria desenvolver dentro dessa proposta do projeto que era financiado pela União 
Europeia, qual era nosso escopo. Depois o próprio planejamento, porque o próprio 
projeto ele tinha margem para ser... Esse é método CEDUC também dele ir. E a 
União Europeia também nos permitia essa flexibilidade... Ele foi construindo à medida 
que nós fomos encontrando as pessoas. Até porque nós estávamos trabalhando em 
vários grupos, cada grupo tem a sua realidade, o norte de Minas tem a sua realidade, 
então ele foi construindo aos poucos. 

Consultor 1 O processo de treinamento ele foi avançando, a gente tentou fazer alguns 
planejamentos estratégicos no projeto, porque o projeto foi ganhando uma dimensão 
maior. Então eles vieram para Belo Horizonte e nós fizemos dinâmicas de 
planejamento estratégico, várias reuniões nesse sentido. Tentando delegar mais para 
a equipe, cada um assumindo uma responsabilidade por área do projeto devido ao 
perfil de liderança de cada um, então a gente separou as funções. Então o 
treinamento era bastante participativo, não era um treinamento de repasse de 
conhecimento, mas era um treinamento de construção conjunta. Isso ao longo do 
projeto, porque o projeto na verdade ele era um aprendizado para todo mundo.  

Consultor 2 Eles foram treinados à medida que as demandas foram surgindo, mas não teve um 
treinamento inicial, um treinamento introdutório, à medida que foram surgindo as 
demandas dos projeto eles foram sendo treinados.  

 

O gestor afirmou que o treinamento inicial foi mais voltado para conhecer a forma de 

trabalhar do CEDUC e a distância dificultou um pouco o processo de compreensão 

da equipe técnica. O CEDUC tem o método de ir construindo junto e ao longo do 

processo e a União Europeia permite flexibilidade ao projeto. O gestor também 

destacou a questão de os grupos serem muito diferentes e o norte de Minas ter uma 

realidade específica, sendo, então, tudo construído aos poucos. Segundo o 

consultor 1, o processo de treinamento foi avançando ao longo do projeto, 

principalmente após uma dimensão maior. Os treinamentos não eram de repasse e 

sim de construção coletiva. As ações de treinamento aconteceram ao longo do 

projeto, porque na verdade ele era um aprendizado para todo mundo. O consultor 2 

informou que os treinamentos aconteceram à medida que as demandas foram 

surgindo e não houve treinamento inicial. Não houve capacitação para preparar os 
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profissionais para o desenvolvimento do trabalho, o que é muito necessário diante 

de um projeto novo e em construção, principalmente por ser uma equipe jovem e 

recém-formada. Os treinamentos passaram a acontecer durante o andamento do 

projeto. 

 

Na Tabela 12 apresentam-se os dados dos respondentes em relação a quais são os 

fatores importantes para o trabalho da equipe técnica no início do projeto. 

 

Tabela 12  

No início do projeto, quais os fatores importantes para o trabalho da equipe técnica 

Gestor Eu entendia que os fatores importantes tinham que ter essa abertura de querer 
aprender porque se não conseguiria dialogar entre eles, uma humildade era 
fundamental, uma disposição, essa coragem de correr riscos, pessoas audaciosas. 
Tinha que ser de um lado audacioso do outro lado tinha que ter uma humildade para 
poder aprender com o outro, abertura para poder fazer isso, essas três características 
eram muito importantes para a coisa funcionar.  

Consultor 1 Acredito que não. A gente precisava de pessoas proativas, pessoas com autonomia 
para tomar decisões, porque a direção do projeto estava em Belo Horizonte então a 
gente precisava de pessoas mais autônomas, mas isso gerou um certo conflito entre 
eles que eram pessoas de características muito parecidas de liderança forte. 

Consultor 2 Eu fui contratada exatamente para resolver alguns conflitos da equipe técnica, então 
houve muita conversa com a gestão do projeto e com a própria equipe do projeto e eu 
acabei identificando algumas coisas que eram essenciais. Além de alguns 
conhecimentos técnicos que foram posteriormente desenvolvidos com o grupo, 
também a parte de relacionamento e de integração dos membros dessa equipe 
técnica. 

 

Quando questionados o gestor e consultores, ambos identificaram características 

que consideram importantes a partir da vivência profissional de cada um. O 

consultor 1 respondeu que não e depois salientou o que ele achava que precisava. 

O gestor mencionou os fatores abertura para aprender, humildade, audácia, saber 

correr risco. Já o consultor 1 sugeriu os fatores autonomia e proatividade. O 

consultor 2 entende como fator importante o bom relacionamento, integração e 

conhecimento técnico. Todos apresentaram fatores diferentes para o 

desenvolvimento do trabalho da equipe técnica. Pode-se dizer que um fator 

completa o outro. 

 

A Tabela 13 traz as informações dos respondentes em relação à informação dada à 

equipe técnica sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do trabalho. 
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Tabela 13  

Foram informados sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho 

Gestor Não, porque na verdade nem tinha regra de convivência. Essa era uma coisa que 
tinha que ser criada, até porque, como era uma equipe nova e uma aprendizagem 
nova para todo mundo, então eu fui entendendo que as regras de convivência elas 
foram surgindo da necessidade da própria equipe. Não tinha uma regra, tinha aquelas 
coisas básicas de todo trabalho, você foi contratado para trabalhar x horas. À medida 
que foram surgindo as necessidades das viagens aí foi entendendo que se tinha que 
criar umas regras de convivência e umas dinâmicas próprias daquele projeto, pela 
particularidade do projeto. À medida que isso foi acontecendo é que se foi dentro da 
equipe tentando criar essas normas.  

Consultor 1 Não, eu acredito que eles foram treinados só para questões técnicas do projeto, 
questões dos objetivos do projeto e não de relacionamento interpessoal entre eles. 
Quando gerava conflito entre a equipe, Belo Horizonte a CEDUC e eu, a gente 
tentava sanar, resolver, solucionar o problema de forma pontual, mas eu não me 
lembro de ter tido nenhum trabalho específico de desenvolvimento de pessoas, 
somente depois que a consultora entrou e fez um trabalho específico sobre isso, mas 
até então não tinha. 

Consultor 2 Em relação ao desenvolvimento do trabalho não foi. O que teve, e foi até pontuado 
pelo grupo, foi uma cartilha que a ONG aqui em Belo Horizonte tinha que era quase 
que um manual de quem entra na ONG, mas em termos das regras de convivência 
de relacionamento foi algo muito construído pelo grupo. Não foi apresentado, não foi 
falado. 

 

O gestor enfatizou que não tinha regra de convivência, era uma equipe nova e uma 

aprendizagem nova para todos. Tinha apenas regras básicas de qualquer contrato 

de trabalho, horário de trabalho. As regras foram construídas a partir da necessidade 

do grupo e entre seus componentes. Já o consultor 1 revelou que não houve 

treinamentos sobre as regras de relacionamento interpessoal. Quando surgia o 

conflito, a equipe de Belo Horizonte procurava resolver. Somente após a entrada do 

consultor 2 começou um trabalho específico nesse sentido. O consultor 2 mostra 

que não houve um trabalho para falar das regras de convivência. Teve uma cartinha 

do CEDUC para o novo funcionário, mas não tratava das regras de convivência. As 

regras de convivência foi algo construído pelo grupo. Existe consenso entre os 

respondentes de que não foram apresentadas as regras de convivência. 

 

A Tabela 14 mostra como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos antes 

do início do projeto. 
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Tabela 14  

Como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos 

Gestor Tinha alguns grupos que estavam mais estruturados no sentido de que eles 
trabalhavam em grupo há mais tempo. Tinha outros que também já estavam 
trabalhando, mas tinha muitas dificuldades internas no grupo. Tinha outros grupos 
que não trabalhavam, então chegou a montar esses grupos, tinha as atividades 
parecidas, mas cada uma fazia individual. Então se tinha que colocar essas pessoas 
para trabalhar em grupo. Era muito diverso, esse universo e a situação de cada 
comunidade e dos grupos. 

Consultor 1 No primeiro momento o CEDUC fez um diagnóstico sociofamiliar. Tinha grupo de todo 
jeito, como eram 21 municípios, tinha grupos mais estruturados, tinha já grupos nas 
cidades maiores já até com associação registrada formalmente, associação de 
artesãos onde já vinha trabalhando juntos, produzindo, comercializando. Como 
também tinha cidades que não tinha ninguém trabalhando de forma conjunta, tinha 
artesãos trabalhando em casa de forma isolada que a prefeitura acompanhava de 
alguma forma. Então nesses casos a gente fez trabalhos de criar uma associação de 
artesãos para que eles pudessem produzir em conjunto. 

Consultor 2 Tínhamos diversos grupos, grupos que já estavam estruturados e mais organizados 
que já tinham um trabalho sendo desenvolvido e grupos também desfragmentados 
que a cada ida tinha pessoas novas e tinha que se construir conceitos novamente, 
então era bem variável em termos dos grupos. Grupos mais integrados, outros com 
mais conflitos. 

 

Segundo o gestor, os grupos eram muito diversos, havia pessoas trabalhando 

sozinhas com produtos parecidos e formaram um grupo. Existiam grupos com as 

pessoas trabalhando sozinhas e tinham grupos que já estavam mais estruturados. 

Também o consultor 1 mencionou a diversidade dos grupos, em que os mais 

estruturados já tinham associações registradas formalmente. Nas cidades onde não 

havia grupo foi feita a criação de uma associação de artesãos para que pudessem 

trabalhar em conjunto. O consultor 2 realçou a variedade dos grupos e acrescenta a 

existência de grupos mais integrados e grupos mais conflituosos. Os três 

respondentes afirmaram a diferenças entre os grupos, o que gera a necessidade de 

uma condução diferente com cada grupo. 

 

Na Tabela 15 são exibidos os dados referentes ao relacionamento entre os 

membros do grupo de artesãos. 
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Tabela 15  

Como era o relacionamento do grupo de artesãos 

Gestor Eu vejo que em alguns grupos, não em todos, tinha alguns que tinha diferenças de 
temperamento, mas até porque eles moram numa comunidade pequena e muitas 
vezes você traz para dentro do grupo situações que não se referem só ao grupo, mas 
situações que referem dentro da própria comunidade de situações que vai refletir ali 
dentro. Alguns tinham muitos conflitos que conseguiram se resolver, outros nem 
conseguiram dentro desses conflitos internos, alguns grupos saíram e depois 
voltavam, tinha essas intercorrências e ficava um tempo sem vir e o grupo não existia 
mais aí depois uma ou duas pessoas que ficaram retomavam o grupo de novo. Então 
tinha essa situação, mas tinha situação de grupos que as pessoas também tinham 
uma visão mais individualista e que começou a ter uma visão mais de grupo, de 
trabalhar integrado. 

Consultor 1 Aqueles que já existiam era um relacionamento mais harmonioso. Esses que a gente 
criou no início ele teve conflitos de interesses, é a questão cultural. A gente teve que 
criar uma cultura para que eles pudessem trabalhar em conjunto, se reunir. Então 
esses aí tiveram mais dificuldades de se tornar um grupo. 

Consultor 2 Alguns grupos eram integrados, outros tinham muitos conflitos, outros com uma 
gestão muito centralizadora, então tinha bastante atrito. Outros tinham uma 
integração, mas o conflito quando se fala de pessoas convivendo com pessoas com 
valores, com criação diferente então o conflito permeava muito esses grupos. 

 

A respeito do relacionamento dos grupos de artesão, tinha-se a mesma diversidade 

da pergunta anterior. Alguns grupos eram mais integrados e harmônicos e outros 

com relações mais conflituosas. A gestora levantou a questão de os grupos estarem 

inseridos em comunidades pequenas e sofrerem interferências externas. 

Verificaram-se grupos que em função dos conflitos saíram e outros em que algumas 

pessoas saíram e depois o grupo reestruturou-se novamente. Também havia grupos 

mais individualistas e que depois do trabalho passaram a ter uma visão de grupo. O 

consultor 1 acredita que os grupos já existentes tinham um relacionamento mais 

harmonioso e os grupos que foram formados a partir do projeto tinham mais 

dificuldade em implantar a cultura do coletivo. O consultor 2 também ressaltou a 

existência de grupos mais harmônicos e outros mais conflituosos e citou a questão 

de uma gestão mais centralizadora, que gerava bastantes atritos. Ainda comentou 

que onde existem pessoas o conflito é inerente. 

 

Na Tabela 16 são apresentados os dados de como era o trabalho da equipe técnica. 
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Tabela 16  

Como era o trabalho da equipe técnica 

Gestor No início, à medida que o projeto foi ficando claro os eixos do projeto. No início, 
quando estava na primeira etapa de identificação mesmo do grupo, não tinha divisão, 
porque a gente estava tentando identificar os grupos, aplicar os questionários para 
conhecer, então todo mundo fazia praticamente a mesma coisa. Tinha um 
coordenador só, para a equipe, inclusive, para poder fazer não só o diálogo também 
com o escritório aqui central. Na segunda etapa do projeto a gente tentou dividir a 
equipe dentro desses quatro eixos do projeto. Um grupo iria se ocupar mais com a 
questão da formação, com o apoio às famílias, da comercialização e da rede de 
relacionamentos, pelo menos como referentes, referência dos eixos. Apesar de ter as 
referências como responsabilidades, mas na prática na execução disso a equipe tinha 
que se entrelaçar entre esses eixos, onde cada um depois ficou como referente para 
aquele eixo ali. 

Consultor 1 A metodologia que foi criada tinha um diagnóstico familiar, então cada membro do 
grupo de artesãos dentro da associação tinha esse diagnóstico da família dele com 
as dificuldades e tinha o diagnóstico de gestão da associação. Ali esse diagnóstico de 
gestão, alguns dos indicadores em que nos mediamos eram o de relacionamento, de 
convivência, de comprometimento entre eles, o grau de união entre eles ali. Então a 
equipe a partir desse diagnóstico identificava quais eram as fragilidades maiores, 
quais eram os potenciais e trabalhavam direcionados nesses indicadores, nesses 
pontos específicos. Então a equipe monitorava constantemente. Tinha encontros, a 
equipe ia a campo, trabalhava com eles capacitando, fazendo dinâmicas para atender 
a essas fragilidades mapeadas. 

Consultor 2 A equipe técnica tinha o trabalho de desenvolver esse grupo de artesãos, de 
acompanhar esse grupo de artesãos. Existia um trabalho que era feito no escritório 
de preparação do trabalho que seria desenvolvido e eles tinham uma rota aonde eles 
iriam replicando os treinamentos e as formações que eram programadas. 

 

Em relação ao desenvolvimento do trabalho da equipe técnica, o gestor reconhece 

que no começo todos desenvolviam o trabalho sem uma divisão de atividades, 

somente a gestora local tinha papel diferente, principalmente de interlocução com 

Belo Horizonte. Já na segunda etapa do projeto houve a divisão do trabalho por 

eixos e cada técnico ficou responsável por um eixo, porém na prática os eixos se 

entrelaçam. O consultor 1 apresentou como metodologia de trabalho o diagnóstico 

inicial dos grupos assistidos, identificando as maiores fragilidades e os potenciais, 

para conduzir o trabalho nos pontos específicos, de acordo com cada grupo. A partir 

do diagnóstico eram realizados os encontros, capacitações e dinâmicas para 

atender a essas fragilidades mapeadas. A consultora 2 indicou que a equipe técnica 

tinha o papel de acompanhar e desenvolver os grupos de artesãos. Os técnicos 

faziam toda a preparação no escritório, definiam uma rota e depois replicavam nos 

grupos os treinamentos e formações. O diagnóstico inicial é muito importante para a 

customização do trabalho para cada grupo dentro das suas particularidades. 

 

Na Tabela 17 notam-se os dados de como era o suporte técnico dado aos artesãos. 
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Tabela 17  

Como era o suporte técnico dado aos artesãos 

Gestor A gente primeiro aplicou esse diagnóstico para conhecer as necessidades, então foi a 
partir desse diagnóstico que a gente foi definindo que ações poderiam ser feitas. 
Tanto que uma das primeiras ações a partir do diagnóstico foi a devolução do 
diagnóstico e a partir disso fazer um plano de ação para cada grupo a partir daquela 
sua necessidade. Foi tentando construir um modelo que pudesse ser mais atrativo 
para os artesãos, então assim a gente começou antecipar algumas experiências de 
comercialização, participação de feiras, porque quando você ia falar de atendimento, 
ia falar de precificação a pessoa já fez uma experiência para entender por que que eu 
tenho que colocar o preço. Tentar trazer o conhecimento que é o mais teórico mais 
para perto de uma experiência de vivência. A formação foi dentro de um aprender 
fazendo seja para a equipe, seja também para os artesãos lá na ponta, porque a 
formação em si tem muito conhecimento teórico que você pode ir lá e aplicar o 
conhecimento e pronto, mas isso não resolve. Depois a gente foi entendendo que as 
oficinas de fortalecimento de vínculo elas eram fundamentais para poder entender, 
porque muitas vezes quando as pessoas chegavam lá, para você dar uma formação 
mais teórica de precificação. 

Consultor 1 O trabalho foi desenvolvido com oficinas dentro das fragilidades identificadas em 
cada grupo. As oficinas eram planejadas pela equipe técnica e desenvolvidas nos 
grupos. A partir da vivência com cada grupo eram ajustados os modelos para atender 
de forma eficiente cada grupo. 

Consultor 2 É um pouco do que eu falei na anterior. Eles preparavam, o trabalho era feito de 
modo muito integrado, no escritório suporte desde questão de cooperativismo, de 
gestão, de relacionamento, técnicas de produção e replicavam isso e trabalhavam e 
acompanhavam isso nos grupos. 

 

Conforme o gestor opinou, a partir do diagnóstico foi feita a devolução e elaborado 

um plano de ação para cada grupo. Buscou-se um modelo mais atrativo para os 

artesãos, até mesmo antecipando experiências de comercialização, facilitando as 

oficinas de precificação. O modelo facilitou a apresentação dos conceitos teóricos 

por meio da vivência. As formações eram um aprender fazendo, tanto para os 

técnicos como para os artesãos. A gestora, porém, explica que as oficinas de 

vínculos eram essenciais para o desenvolvimento do trabalho. O consultor 1, 

reafirmando as informações do gestor, também entende que as oficinas foram 

preparadas com foco na fragilidade de cada grupo. Os técnicos planejavam as 

ações e a partir da aplicação em cada grupo ajustava o modelo para atender de 

forma eficiente cada grupo. O consultor 2 ainda acrescenta que eram feitas oficinas 

sobre cooperativismo, gestão, relacionamento e parte técnica da produção em todos 

os grupos. Como apresentado pelos respondentes, eram preparadas oficinas para 

todos os grupos, mas de acordo com suas necessidades. 

 

Acompanham-se na Tabela 18 as informações em relação à interação entre os 

membros da equipe técnica. 
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Tabela 18  

Como era a interação entre os membros da equipe técnica 

Gestor Era muito interessante porque como eles ficavam muito tempo juntos em função das 
viagens, criou-se uma relação até afetiva grande entre eles, era inevitável que isso 
acontecesse pelo tempo de convivência. Era uma situação de amizade e de conflitos.  
Porque também é uma relação que foi construída dentro do ambiente de trabalho, e o 
ambiente de trabalho você querendo ou não ele é um ambiente competitivo. 
Considero também que tinha uma necessidade de autoafirmação muito grande, 
porque era praticamente a primeira experiência profissional de todos eles. Eu acho 
que tinha integração sim, ainda que houvesse essas relações conflituosas entre eles 
também. Tinha dificuldade de seguir algumas normas que eles mesmos criaram, de 
infligir aquilo que eles mesmos criaram. Dificuldade de diálogo, era uma equipe muito 
nova e eles tinham uma dificuldade muito grande de se deixar corrigir, pelo 
coordenador com certeza porque eram praticamente todos do mesmo nível. Eu 
acredito que eles trabalhavam por um resultado comum. Na verdade a equipe era 
muito boa, muitas coisas foram além daquilo que estava previsto no projeto. No geral 
eu acho que eles tinham uma visão comum e eles estavam trabalhando para o 
crescimento daquelas pessoas lá na ponta. Isso ele tinham em comum esse desejo 
que aqueles artesãos realmente pudessem crescer, e que eles pudessem fazer uma 
diferença na vida deles. Todos eles tinham esse desejo de fazer a diferença na vida 
daquelas pessoas. 

Consultor 1 No início era mais tranquilo, porque a gente foi desenvolvendo o trabalho em 
conjunto, mas eu entendo que a partir do momento em que a gente dividiu por área, 
cada um assumiu uma área no projeto (um assumiu a área comercial, outro assumiu 
a área de gestão de pessoas, outro assumiu a área de relacionamento com os 
parceiros) aí a gente percebeu que houve uma disputa entre eles. Eles começaram a 
um querer aparecer mais do que o outro para que pudesse talvez ser promovido e 
assumir um cargo dentro do próprio projeto de supervisão ou algo parecido. Como a 
gente estava em Belo Horizonte, a gente só sabia o que estava acontecendo quando 
tinha algum conflito. Então a gente só sabia que tinha algum atrito entre eles quando 
eles ligavam relatando essa questão. Quando surgia algum atrito entre eles e a gente 
tinha que intermediar, intervir e tomar decisão. A gente percebe que havia essa 
disputa muito forte entre eles, pelo perfil de cada um perfil de liderança que cada um 
tinha. Eu percebia um relacionamento normal, integrado, mas dessa forma também. 
Tinha uma competição para ver quem ficaria depois que o projeto fosse finalizado. 
Em alguns momentos eu acho que eles trabalhavam de forma integrada. No sentido, 
por exemplo, quando estavam com o grupo em campo com os artesãos eles tinha 
realmente essa questão. Agora não eram para fazer a parte de gestão interna do 
projeto, não, nisso a gente teve dificuldade. Em alguns momentos trabalhavam por 
um objetivo comum, mas não era 100%. 

Consultor 2 Os meninos trabalhavam muito juntos, a equipe técnica trabalhava muito junto, mas 
existiam vários conflitos no relacionamento deles. As pessoas acabaram se juntando 
por afinidade, criando meio que “panelinhas”. Quando existia alguma questão que um 
não concordavam surgiam os conflitos, um tomando partido do outro. Apesar de 
serem bem unidos porque viajavam muito, estavam muito juntos, existia uma 
integração muito grande entre eles, mas também quanto mais integrado eu vejo que 
existiam mais conflitos. Cada um tinha seu interesse pessoal, mas todos trabalhavam 
focados no resultado comum do projeto, em concluir o trabalho. Eles eram bastante 
unidos nesse sentido, apesar de existirem conflitos por entenderem que tinha que 
acontecer de modo diferente e tudo mais. 

 

No tocante à interação entre os membros da equipe técnica, para o gestor existia um 

vínculo muito forte entre eles, até mesmo afetivo, em função das viagens, cujo 

tempo de convivência era longo. Era uma relação de amizades, conflitos e, como 

estava no ambiente de trabalho, também competitivo, mas integrado. Percebia-se 
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também uma necessidade de autoafirmação muito grande, por ser a primeira 

experiência de trabalho. Existia dificuldade para seguir regras, problemas de 

comunicação e também não se permitiam ser corrigidos pelo gestor local, por 

estarem praticamente no mesmo nível. Considera que trabalhavam por um resultado 

comum, era uma equipe muito boa que foi além do que estava previsto no projeto. 

Os técnicos tinham em comum o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas 

assistidas. 

 

O consultor 1 considera que no início era mais tranquilo, quando tudo era feito em 

conjunto, porém quando foi separada por eixos a disputa aumentou entre eles. Um 

queria aparecer mais do que o outro para oportunizar uma promoção. Em função da 

distância, só ficavam sabendo dos conflitos quando precisavam deles (equipe de 

BH) para intermediar os mesmos. Ele via um relacionamento normal, integrado e 

conflituoso também. Em alguns momentos trabalhavam de forma integrada, 

principalmente quando estavam desenvolvendo o trabalho na ponta, mas quando 

estavam no escritório surgiam as dificuldade. Em alguns momentos trabalhavam por 

um objetivo comum. 

 

O consultor 2 também comunga da opinião de que eles trabalhavam muito juntos, 

porém com muitos conflitos e com alguns grupinhos que se formaram por afinidade. 

Cada um tinha seu interesse pessoal, mas todos trabalhavam focados no resultado 

comum do projeto - concluir o trabalho. Tinham muitas diferenças em relação à 

forma de conduzir o trabalho. 

 

Todos os respondentes manifestaram a percepção de que trabalhavam de forma 

integrada, porém com diversos conflitos. Trabalhavam em função de um objetivo 

comum. 

 

Segue-se a Tabela 19 com as informações dadas pelo gestor e consultores em 

relação à percepção do grupo em se achar competente para desenvolver o trabalho 

do projeto. 
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Tabela 19  

O grupo se achava competente para desenvolver o trabalho 

Gestor Acho que até demais, acho que esse, por exemplo, era até um fator dificultador de 
integração da equipe. Como eles achavam que eles eram autossuficientes, 
praticamente muito competentes. Eu acho que esse foi um fator de sofrimento para a 
equipe, porque em algumas ocasiões a gente tinha quase que impor esse 
aprendizado. Porque eles achavam que eram muito competentes e não precisava 
disso. 

Consultor 1 Sim, acho que o que era mais forte neles era a autoestima de cada um. Todos, talvez 
um menos que o outro, mas todos se achavam muito competente. Acredito que até 
de forma exagerada, mais do que eram realmente, se achavam muito bons. 

Consultor 2 Eu acho que esse foi um fator determinante do resultado que o grupo atingiu. Apesar 
de não estarem totalmente preparados para o trabalho que eles desenvolveram, eles 
se achavam extremamente competentes e foi isso que trouxe o resultado que a gente 
consegue ver hoje. 

 

Segundo o gestor, a equipe se sentia competente até demais, considerando um fator 

que dificulta a integração da equipe. Eles achavam que eram muito competentes e 

não precisavam aprender. Às vezes precisávamos impor esse aprendizado. O 

consultor 1 também acha que tinham autoestima muito elevada, achavam-se muito 

competentes, de forma exagerada. O consultor 2 também tinha a mesma percepção, 

tendo-se que esse fator foi determinante para o resultado do trabalho. De modo 

unânime, os respondentes perceberam que o grupo se achava extremamente 

competente para desenvolver o trabalho. 

 

Na Tabela 20 são descritos os dados sobre a efetividade do trabalho da equipe 

técnica. 

 

Tabela 20 

Você via efetividade no trabalho da equipe 

Gestor Sim. O resultado que a gente alcançou dentro desse projeto teve muito em função 
dessa efetividade da equipe, mesmo que talvez exatamente por esse ímpeto grande 
de querer fazer muitas coisas que eles queriam mesmo, muitas vezes ultrapassava 
limites. E depois para você entender que não é aqui, aqui a gente errou, aqui não 
pode ser e tal. Mas acho que isso faz parte de um processo. A equipe era uma equipe 
muito efetiva sim, tanto que o trabalho teve um resultado muito bom, acima daquilo 
que a gente tinha previsto no projeto. 

Consultor 1 Sim, tanto que a gente conseguiu atingir os objetivos. A área de formação dos 
artesãos, a área comercial, a gente conseguiu avançar bastante nessa questão. Na 
área mais interna de gestão administrativa do projeto em si foi menos. 

Consultor 2 Eu via, eu acho que eles conseguiram atingir os objetivos, apesar de às vezes as 
questões dos conflitos de visão do que era o trabalho, de forma de trabalhar. Eles 
conseguiram trabalhar de forma integrada, o trabalho era interdependente, o 
resultado, então eu consigo ver efetividade no projeto, no trabalho deles. 
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O gestor captou efetividade no trabalho da equipe técnica, a vontade da equipe de 

buscar os resultados gerou a efetividade. A equipe era muito efetiva, tanto que o 

trabalho teve um resultado muito bom, acima daquilo que a gente tinha previsto no 

projeto. O consultor 1 também acredita que a equipe foi efetiva. Houve grandes 

avanços na formação dos artesãos e na área comercial. Já na área administrativa do 

projeto foi menos. O consultor 2 reconhece que mesmo diante dos conflitos a equipe 

conseguiu atingir os objetivos. Eles trabalhavam de forma integrada, 

interdependente em relação aos resultados, com efetividade no trabalho. Os três 

respondentes acreditam que a equipe era efetiva e conseguiu atingir os objetivos do 

projeto. 

 

Quanto a quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da equipe 

técnica, seguem-se as informações levantadas na Tabela 21. 

 

Tabela 21  

Quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da equipe técnica 
Gestor Eu acredito que um fator que interferiu positivamente foi depois o trabalho que a 

gente foi fazendo com a equipe técnica, até junto com a consultora. Esse trabalho de 
acompanhamento mais de perto, porque realmente chegou um momento da equipe 
que estava quase que inviável de manter. Só que também era um momento do 
projeto que não podia ficar trocando toda a equipe, já estava quase que na metade do 
projeto então aquela equipe teria que aprender a conviver entre eles. Muitas vezes o 
que eu via ali, como eles eram muito jovens e a primeira experiência de trabalho, 
então o eu deles estava revestido de muitas ideias que eles tinham deles mesmos, de 
muita vaidade que é bem próprio de jovem. À medida que eles vão batendo com a 
própria realidade foi aparecendo para cada um deles aspectos do seu eu que eles 
talvez nem se dessem conta, ou então era o contrário da imagem que eles faziam 
deles mesmo. Ter um lugar onde eles pudessem se revestir disso e se revestir 
novamente foi muito importante para que eles pudessem encontrar o próprio 
equilíbrio pessoal. Teve um momento que a equipe estava cada um desequilibrados, 
a equipe toda estava desequilibrada, então um lugar onde eles pudessem encontrar 
esse equilíbrio. 

Consultor 1 Motivação que o projeto proporcionava, que era construir algo novo, algo diferente, 
então tinha um desafio de construir uma metodologia inovadora que pudesse ser 
replicada depois. Essa perspectiva de criar algo novo e depois ter chance de replicar 
em outro lugar. A proatividade da equipe, eu acho que também ajudou muito no 
andamento do projeto. 

Consultor 2 Eu acho que o ir além do relacionamento de trabalho, apesar de ter sido positivo e 
negativo, mas eu acho que isso contribuiu. O querer muito fazer as coisas darem 
certas, uma rede de contatos que acho que eles já tinham por ser da região de 
Montes Claros. Eu acho que isso interferiu positivamente no projeto. E um querer 
muito dar certo, aprender, fazer as coisas diferente eu acho que contribuiu 
positivamente para o projeto. 

 

Os fatores que interferiram positivamente no resultado da equipe técnica foram 

acentuados pelo gestor. O trabalho da consultora 2 de desenvolvimento de equipe 
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contribuiu bastante. No meado do projeto existiam muitos conflitos, uma equipe 

jovem e vaidosa, porém não era possível trocar, decidindo-se a manter a equipe e 

desenvolvê-los. O trabalho da consultora foi voltado para o desenvolvimento pessoal 

e da equipe e foi a partir dele que a equipe encontrou equilíbrio. Para o consultor 1 a 

perspectiva de trabalhar com algo novo e diferente era motivador e desafiador, com 

possibilidade de reaplicar a metodologia depois. A proatividade da equipe contribuiu 

muito. O fator positivo que muito contribuiu, para o consultor 2, foi o forte 

relacionamento entre os membros da equipe, a vontade de fazer a diferença e a 

rede de contatos que cada um tinha por pertencer à região de Montes Claros. Os 

três citam fatores diferentes que interferiram positivamente no resultado do trabalho 

da equipe, porém eles se complementam para a busca da efetividade. 

 

Na Tabela 22 são apresentados outros fatores que interferiram negativamente no 

resultado do trabalho da equipe técnica. 

 

Tabela 22  

Quais outros fatores interferiram negativamente no resultado da equipe técnica 

Gestor A meu ver, foi a própria imaturidade pessoal, de saber lidar no início com esses 
conflitos, com essas dificuldades. Acredito que talvez a pessoa que a gente colocou 
que já veio desde o início na coordenação do projeto também tinha certa 
inexperiência, nessa segunda parte do projeto, não é nem na questão técnica, talvez 
uma inexperiência em lidar com uma equipe tão vaidosa. Porque era uma equipe 
vaidosa, os meninos eram uma equipe de jovens e cada um tinha uma. Eles eram 
autorreferenciais e cada um se achava melhor que o outro, mais capaz, mais 
competente. Se pega uma coordenadora para lidar com uma equipe assim, realmente 
foi muito difícil tanto que ela não deu conta. Tinha essa imaturidade própria da 
juventude, talvez precisaria de um coordenador com pouco mais de experiência de 
vida. De fato, depois tinha até um pouco mais de experiência, mas que também 
precisava de ajuda, pois era uma equipe que não é qualquer pessoa que daria conta 
de administrar aquela equipe. Era uma equipe de pessoas novas e queriam uma 
proposta pronta para executar e a metodologia foi construído ao longo do projeto. 

Consultor 1 A perspectiva de crescimento dentro do próprio projeto, então foi passando o tempo e 
eles foram percebendo que não tinha condições de ser promovido, ter aumento 
salarial, ter uma melhoria de renda, a questão do desgaste de viagens. Foi passando 
o tempo e eles foram ficando mais cansados de ir a campo, porque é penoso eram 
distâncias longas entre cidades em situações precárias, então isso foi cansando a 
equipe também aliado a perspectivas de promoção que não existia. 

Consultor 2 Como eu já falei anteriormente, acho que o ir além do trabalho interferia também 
negativamente, misturava as coisas esse relacionamento muito próximo deles por 
causa do volume de viagens. O afastamento da equipe de gestores daqui de BH, 
então eu acho que os meninos ficavam muito sozinhos e precisavam do suporte 
maior, então essa distância entre a equipe técnica e a equipe de gestores aqui de BH. 
Também a falta de maturidade profissional, eram novos e eu acho que isso acabou 
interferindo negativamente, apesar da vontade de trabalhar essa coisa da idade 
também ter interferido positivamente, acho que isso interferiu negativamente. 
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Já os fatores que interferiram negativamente, segundo o gestor, foram a imaturidade 

pessoal dos membros da equipe e a coordenadora local inexperiente para lidar com 

uma equipe tão vaidosa e prepotente em termo de acharem muito bons. Depois, a 

coordenadora local foi substituída e novo gestor também precisou de ajuda. A 

ausência de uma metodologia pronta prejudicou devido à equipe ser muito nova. O 

consultor 1 sublinhou a falta de perspectiva de crescimento no projeto e o desgaste 

com o volume de viagens muito distantes, que foi cansando a equipe. O consultor 2 

mostrou que o relacionamento muito próximo fazia com que a equipe misturasse as 

coisas, causando diversos conflitos. A distância entre os gestores de BH e a equipe 

técnica fazia com que eles precisassem de mais acompanhamento. Verificou-se a 

falta de maturidade da equipe para desenvolver o trabalho. Os entrevistados 

aludiram-se a fatores diferentes, somente a falta de maturidade profissional, por ser 

uma equipe jovem, apareceu tanto para o gestor como para o consultor 2. 

 

Na Tabela 23 são exibidos os dados do tipo de avaliação do trabalho da equipe e 

dos membros da equipe técnica. 

 

Tabela 23  

Que tipo de avaliação vocês tinham do trabalho da equipe e individual 

Gestor A avaliação que se tinha da equipe era assim: você tinha uma equipe, que era uma 
equipe que tinham algumas características que eram interessantes para aquele tipo de 
projeto, aquela estrutura do projeto. Eles tinham uma audácia que para desenvolver 
aquele projeto precisava de gente que tinha essa audácia, pessoa com medo de 
arriscar não daria certo naquele projeto. O projeto era um projeto desafiador, nesse 
aspecto a gente tinha uma avaliação que tínhamos uma equipe comprometida com o 
trabalho, eles eram comprometidos. Agora a equipe, eles tinham isso. Era esse fator de 
comprometimento lá na ponta com o artesão que fez com que a coordenação geral do 
projeto fizesse todo um trabalho para manter essa equipe, em função do artesão. A 
avaliação da equipe era feita por meio de reuniões, avaliávamos os resultados através 
do quadro lógico (método da União Europeia). 

Consultor 1 A avaliação era por objetivo, por resultados. Tinha objetivos do projeto a ser entregue e 
a avaliação era feita na entrega daquele resultado, mas era por equipe, não individual 
não. Então a equipe tinha que prestar conta dos objetivos a serem entregues para a 
União Eeuropéia, que era a financiadora. Não formal com metodologia de avaliação de 
desempenho, não tinha não. Era informal, mas em reuniões, encontros que a equipe de 
Belo Horizonte reunia com eles para discutir o andamento dos objetivos, o cronograma, 
tempo, resultados alcançados lá na ponta, era uma avaliação participativa. 

Consultor 2 Eu acho que a equipe fez um bom trabalho, conseguiu fazer coisas dentro de um prazo 
muito curto com resultados legais, existia essa integração, acho o resultado da equipe 
muito bom. Mas, individualmente algumas pessoas prejudicaram o trabalho, a forma de 
trabalhar, a forma de conduzir, a própria gestão num segundo momento eu acho que 
interferiu até negativamente, algumas pessoas também que participaram do projeto 
interferiram negativamente. Às vezes o trabalho individual prejudicava o trabalho do 
todo. Mas, eu considero que foi um bom trabalho desenvolvido pela equipe. Não tinha 
uma avaliação formal, nem individual ou coletiva. 
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Os entrevistados foram perguntados sobre que tipo de avaliação era feita sobre o 

trabalho individual e da equipe. Para o gestor era feito por meio de reuniões e do 

quadro lógico, que é um método da União Europeia. Segundo o consultor 1, a 

avaliação era por objetivo, por resultados, porém a avaliação era em grupo e não 

individual. A avaliação era informal, por meio de reuniões, para discutir o andamento 

dos objetivos, cronograma e resultados alcançados de forma bastante participativa. 

O consultor 2 falou do desempenho da equipe e finalizou que não existia uma 

avaliação formal, seja individual ou coletiva. Todos reconhecem que não existia uma 

avaliação formal do grupo ou individual. Existia o quadro lógico, que acompanhava 

os resultados e reuniões com avaliações sem um método. 

 

A seguir, a Tabela 24 destaca a percepção do gestor e consultores em relação à 

crença do atingimento dos objetivos do projeto. 

 

Tabela 24  

Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos 

Gestor Eu acredito que sim. Na verdade, o objetivo do projeto era você criar algumas 
perspectivas e possibilidades para que aquele grupo de pessoas pudesse vislumbrar 
uma possibilidade de geração de renda para eles. Muitos grupos foram além daquilo 
que estava previsto no projeto, alguns grupos. Teve vários resultados, porque não se 
pode uniformizar isso. Teve grupos que teve avanços muito maiores do quê aquilo 
que a gente pensava, mas eu vejo que todos os grupos tiveram avanços, sobretudo 
nas relações entre eles. Chegou até extrapolar, porque chegou até nas relações das 
famílias, também no entendimento do seu negócio, na melhoria da sua produção, na 
qualidade da produção. Teve gente que avançou 80%, outros 90, outros 50, todos 
eles tiveram avanço. 

Consultor 1 Sim, acredito. Todos os grupos desenvolveram diversas habilidades. Alguns mais e 
outros menos. 

Consultor 2 Eu acho que os objetivos do projeto foram atingidos, as metas do quadro lógico da 
União Europeia foram atingidas. Talvez a questão da emancipação dos grupos ficou 
um pouco a desejar, mas eles conseguiram atingir isso com alguns grupos, não com 
todos os grupos, mas eu acho que foi um trabalho que foi positivo. 

 

Em relação ao projeto ter atingido os objetivos propostos, o gestor declara que foram 

atingidos e alguns foram além do que estava previsto no projeto. Todos os grupos 

avançaram no relacionamento entre eles e também nas relações familiares, avanços 

no entendimento do negócio, processo de produção e qualidade dos produtos. O 

consultor 1 também acredita que os objetivos foram atingidos, sendo que alguns 

grupos desenvolveram mais e outros menos. O consultor 2 diz que os objetivos 

foram atingidos, inclusive as metas do quadro lógico. E que talvez a emancipação 
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dos grupos tenha deixado um pouco a desejar. Enfim, os objetivos em termos de 

metas foram atingidos, sendo que alguns grupos evoluíram mais do que os outros. 

 

Os dados sobre os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos 

artesãos assistidos encontram-se na Tabela 25. 

 

Tabela 25  

Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos 

continua 

Gestor Como impacto mais na vida pessoal eu vi, seja na conversa com alguns que eu 
encontrei e fiz essa pergunta, seja nos grupos locais vendo os resultados. Houve uma 
grande parte daquelas pessoas, a maior parte era mulher, elas tiverem um 
empoderamento sim. Elas começaram a ter uma visão diferente delas mesmas, do 
seu papel na própria família, na sua comunidade, elas ficaram mais proativas. Houve 
um crescimento pessoal grande, em função disso nas relações dentro da própria 
família, algumas inclusive na própria comunidade. Eu vi que em muitas delas houve 
uma melhoria muito grande, não só na qualidade do produto, mas no entendimento 
do seguimento que eles querem dar ao seu negócio. Começou a ter um entendimento 
melhor do quê que eles podem fazer e o quê que eles querem fazer, em termos de 
seguimento daquilo que eles podem estar fazendo, desse entendimento do 
artesanato como cultura. É um bem cultural e eles cresceram muito nessa 
consciência. Também de ocupar, ainda precisaria ser mais fortalecido, a questão das 
redes sociais, todos os grupos, a maioria tem o seu “face”, tem a sua marca, criaram 
a sua própria marca. Outra coisa que eles cresceram muito foi de trabalhar em 
equipe, não só dentro do próprio grupo, mas como eles. Aquela rede de 
relacionamento entre eles, em alguns grupos é muito fortalecida, tanto que a marca 
Norte de Minas continua. Tem grupo que tem o “face” que eles têm o “zap” que 
chama Norte de Minas e eu acompanho pelo “zap” eles postando, dá para ver que 
tem vai numa feira e leva o produto do outro, divulga para vender para o outro. Esse 
trabalho coletivo de solidariedade, de economia solidária digamos assim, isso foi 
introjetado entre eles. Hoje os grupos eles são amigos entre eles, eles não são 
competidores, mas são grupos de artesãos cada um no seu município que um 
acompanha o trabalho do outro e vibra com os sucessos e eles acompanham, porque 
eles têm uma rede entre eles e um acompanha o que o outro faz. O impacto 
financeiro via em alguns grupos sim. Agora a questão desde o início que a gente 
esteve na União Europeia o próprio consultor nos chamou muito a atenção para a 
gente não colocar como resultado do projeto, a questão financeira, porque isso aí é 
muito complexo e depende de N situações, ainda mais como falar de financeiro com o 
país na crise que está. Hoje, quem vai comprar artesanato? As pessoas não estão 
tendo dinheiro nem para comer. Então é sempre muito complexo você falar do ganho 
financeiro nessa situação, mas em alguns grupos eu acredito que houve ganho 
financeiro também. Porque como eles melhoraram a produção eles aprenderam um 
pouco no atendimento, o quê que é o mercado e algumas noções das relações de 
mercado, então alguns grupos avançaram e eu acredito que melhorou um pouco a 
sua possibilidade de venda, de trabalhar por encomendas. Embora esse não fosse o 
objetivo principal do projeto, não todos os grupos, mas alguns grupos... Agora 
evidentemente o ganho ainda de renda do artesanato é muito pouco, não é aquela 
renda que vai sustentar a família. O artesanato sempre vai, para essas mulheres, ele 
sempre vai servir como um complementar da renda da família. Mas, que alguns teve 
melhoria, inclusive de renda, com certeza. 
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Tabela 25 

Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos 

conclui 

Consultor 1 É lógico que um projeto dessa dimensão extensa, 21 cidades, a gente não conseguiu 
100% de resultado, mas a gente conseguiu implantar em cada município, cada 
prefeitura, a cultura da organização de associação. Criamos o fórum municipal, então 
nós deixamos esse legado essa conscientização em cada município. Alguns grupos 
se desfizeram ao longo do caminho, principalmente depois que o projeto encerrou, 
por questões estruturais mesmo da cidade, cidades muito precárias, as prefeituras e 
parceiros locais que deveriam dar continuidade não deram, então esse não foram 
para frente. Em vários municípios as associações se estruturaram, se fortaleceram, e 
estão até hoje organizadas, produzindo junto e comercializando. O grande legado que 
nós deixamos foi a construção de uma cooperativa central para atender todos os 
municípios, em Montes Claros, que é gerido por artesãos. O maior ganho foi a 
transformação humana dos artesãos. Nós tivemos artesãos, principalmente mulheres, 
que não saíam nem de casa, e nós chegamos a transformar essa pessoa em uma 
cidadã que sabia os seus direitos, sabia comercializar o seu produto, então ela 
descobriu uma outra realidade social. Isso para mim foi um grande legado, ou seja, 
um grande resultado, o grande impacto que esse projeto gerou foi a transformação 
humana de várias pessoas, tirando elas de situação de estrema vulnerabilidade, de 
situação de autoestima e autoconhecimento no sentido profissional. 

Consultor 2 Eu não participei disso, eu não estava na ponta. Pouquíssimos foram eventos que eu 
estive com eles, mas eu acho que interferiu na vida de todos, alguns mais na vida 
pessoal de se fortalecer enquanto pessoa, na questão social de relacionamento com 
o grupo, de convivência de amadurecimento nesse sentido. Alguns na vida financeira, 
eu acho que o impacto financeiro foi menor do que pessoal e o social, mas acho que 
todos os grupos de uma forma ou de outra atingiram esse objetivo. 

 

O gestor fala primeiro do impacto na questão pessoal. Como em sua maioria os 

artesãos eram mulheres, houve o empoderamento delas Elas adquiriram uma visão 

diferente delas mesmas, do seu papel na própria família, na sua comunidade e 

ficaram mais proativas. Houve acentuada melhoria na qualidade do produto, no 

seguimento que eles querem dar ao seu negócio, melhor entendimento do que eles 

podem e querem fazer e do entendimento do artesanato como cultura. Perceberam 

também a necessidade de fortalecer mais o uso das redes sociais, porém os grupos 

já tinham página no facebook e tinham sua própria marca. Os grupos aprenderam a 

trabalhar em equipe e até vendem os produtos de outros grupos, algo da economia 

solidária foi introjetado entre eles. O impacto financeiro aconteceu em alguns 

grupos. Alguns grupos cresceram em relação ao atendimento, produção, mercado e 

comercialização e passaram a vender mais e ter ganhos financeiros.  

 

De acordo com o consultor 1, por ser um projeto muito grande, não é possível ter o 

mesmo resultado em todos os grupos. Ele destaca a criação dos fóruns municipais 

como um legado deixado. Alguns grupos desfizeram-se após o encerramento do 
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projeto, por falta de estrutura. Em vários municípios as associações ficaram mais 

fortes e estruturadas e até hoje estão produzindo e comercializando seus produtos. 

Foi muito importante a construção de uma cooperativa em Montes Claros, porém os 

maiores ganhos foram a transformação humana dos artesãos e a emancipação de 

algumas mulheres, tirando as da extrema vulnerabilidade. 

 

Apesar de o consultor 2 não participar das ações, na ponta acompanhou o trabalho, 

o qual ele considera que interferiu na vida dos artesãos, alguns mais no 

fortalecimento pessoal, outros no relacionamento com o grupo e alguns na vida 

financeira, mas menos. 

 

Os três identificaram que o maior ganho foi na vida pessoal e social dos artesãos. 

Os ganhos financeiros ficaram em segundo plano. 

 

4.3 Entrevistas e aplicação de escala com equipe técnica 

 

As entrevistas realizadas com a equipe técnica são abordadas neste item (Apêndice 

B), bem como resultados das escalas de interdependência de tarefas (Anexos A e 

B), incluindo a caracterização dos respondentes e seus resultados. 

 

4.3.1 Caracterização dos respondentes 

 

Na Tabela 26 apresentam-se todos os elementos da caracterização da equipe 

técnica que conduziu o trabalho. 

 

Tabela 26  

Caracterização da equipe técnica 

Respondentes Sexo Idade Estado 
civil 

Formação Tempo no 
PROJETO 

Tempo com trabalho 
em projetos 

Técnico 1 Masculino 30 Casado Assistência Social  2 anos 7 anos 
Técnica 2 Feminino 33 Casado Psicologia 3 anos 5 anos 
Técnico 3 Masculino 33 Casado Administração 3 anos 3 anos 
Técnico 4 Feminino 27 Solteira Administração 3 anos 3 anos 
Técnico 5 Feminino 32 Solteira Administração 3 anos 3 anos 

 

Entre os técnicos, têm-se dois do sexo masculino e três do sexo feminino, todos na 

faixa etária de 30 anos. Em relação ao estado civil, três são casados e dois solteiros. 
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Na formação acadêmica, três são administradores, um assistente social e uma 

psicóloga. Quatro dos técnicos participaram de todo o projeto, somente um iniciou 

após um ano do projeto. Somente dois técnicos tiveram experiência anterior com 

projeto, os outros 3 foram sua primeira experiência. Pode-se dizer que se tratava de 

uma equipe jovem com pouca ou nenhuma experiência em projetos. 

 

4.3.2 Resultados da entrevista 

 

Segue a apresentação do resultado das entrevistas com a equipe técnica que 

desenvolveu o trabalho com os artesãos no projeto do norte de Minas. 

 

Acompanham-se, na Tabela 27, os dados de como os membros da equipe técnica 

ficaram sabendo do projeto. 

 

Tabela 27 

Como ficaram sabendo do projeto 

Técnico 1 
 
 
 

Na época eu fiquei sabendo por terceiros, na verdade minha orientadora da 
graduação da UniMontes. Então fiquei sabendo do edital e também aconteceu um 
pouco de indicação, dela me indicar porque na época o CEDUC procurou entidades e 
pessoas que trabalhavam com economia solidária na região. 

Técnica 2 
 
 
 

Quem entrou em contato comigo foi a Michele (gestora local do projeto) falou que 
estava tendo um processo seletivo do projeto. Eu já tinha participado do primeiro 
projeto Reciclando Oportunidade para as Crianças como técnica municipal, então eu 
já conhecia desde o início.  

Técnico 3 Eu vi uma publicação na internet da vaga para enviar o currículo. 

Técnico 4 
 

Fiquei sabendo através de uma divulgação da vaga para trabalhar no projeto numa 
rede social. 

Técnico 5 
 
 

Eu já era voluntária do projeto anterior e quando saiu o processo seletivo o Reinã, 
colaborador do projeto, publicou no perfil do “face” dele e eu vi a publicação e enviei o 
meu currículo. 

 

O técnico 1 ficou sabendo do projeto pela sua orientadora da faculdade. O técnico 2 

tomou conhecimento por meio da coordenadora local, que já conhecia por ser um 

técnico do município assistido no primeiro projeto. Os três outros técnicos ficaram 

sabendo por meio da divulgação da vaga nas redes social. Todos souberam da vaga 

em função de processo seletivo para contratação de técnicos para o 

desenvolvimento do projeto. 

 



 

 

106 

Vejam-se na Tabela 28 as informações de como cada técnico conseguiu entrar no 

projeto. 

 

Tabela 28  

Como conseguiu entrar no projeto 

Técnico 1 
 

Foi um processo seletivo aberto público, com edital público. Então foi um processo 
seletivo aberto com analise de currículo e posteriormente entrevista. 

Técnica 2 

 

A Michele (gestora do projeto) me chamou e eu me candidatei à vaga e fui 
selecionada. 

Técnico 3 

 

 

O primeiro passo foi o envio do currículo por e-mail, a partir daí fizeram a convocação 
e houve uma pré-seleção. Nós passamos pelo processo fazer um questionário e 
dinâmica em grupo e depois uma entrevista individual com a banca e em seguida, 
dois dias depois no máximo houve a ligação com o convite para assumir o cargo. 

Técnico 4 Foi um processo seletivo normal teve o currículo, dinâmica, que eu lembre foi isso. 

Técnico 5 
Foi um processo seletivo com envio de currículo, entrevista, dinâmica de grupo e 
apresentação do projeto. Depois eles ligaram e chamaram os selecionados. 

 

Todos os técnicos entraram no projeto por meio de um processo seletivo amplo que 

foi aberto no início dele e após a saída de dois técnicos, no decorrer do projeto. 

Todos passaram por dinâmica de grupo, entrevista técnica e comportamental. Após 

seleção foram escolhidas as pessoas que melhor atendiam ao perfil do projeto.  

 

Na Tabela 29 são apresentados quais eram os objetivos do projeto segundo as 

pessoas que formarão a equipe técnica do projeto. 
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Tabela 29  

Quais eram os objetivos do projeto 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi uma das primeiras coisas que solicitei da então coordenadora, que era a Michele. 
Ela forneceu o projeto e eu fui ler tanto os objetivos como as metas, qual era a 
proposta real que tinha sido feita. O que tinha sido escrito e o que estava sendo 
praticado estava defasado, e só depois nas reuniões posteriores que fui ter mais 
acesso ao que seria executado. O projeto que tive acesso foi o que tinha sido escrito 
para a união europeia, e teve algumas divergências no que foi realmente executado.  
Por estar ligado ao projeto anterior, que era o reciclando e depois o reciclando 
gerando trabalho e renda, era um pouco da prevenção e erradicação do trabalho 
infantil, algumas coisas ligadas ao empoderamento feminino, gerar renda para as 
famílias, capacitação técnica na parte de artesanato, formação tanto na parte de 
administração quanto dos processos de gestão quanto na qualidade de produto, de 
resgate da cultura.  

Técnica 2 

 

 

 

 

 

 

Falou que no final seria criada essa incubadora e tinha outras propostas. Eu participei 
da última, quando eu entrei eu vi que não era totalmente a incubadora, e que tinha 
outros objetivos também, que era fortalecer o grupo. Principalmente na minha área, 
porque fizeram uma proposta que era trabalhar com terapia comunitária e eu fui 
construindo outra metodologia que não era o que estava escrito, então eu comecei do 
zero. A comercialização não estava previsto a gente iniciaria esse processo somente. 
E foi ai que nós fizemos outro projeto para incluir eles no comércio e que não era 
previsto, era somente um showroom que era para ser feito e também um showroom 
na internet que era o que estava escrito no projeto. 

Técnico 3 

 

 

 

 

 

 

Não havia objetivos muito claros, ainda era uma construção do que era a proposta do 
projeto, tinha as metas indicadoras do projeto mais da forma prática da execução 
ainda não era muito clara. Não tínhamos acesso ao projeto, não tinha acesso a essas 
metas e indicadores e só depois de algum tempo que nós passamos a conhecer o 
projeto e aí começou a dar um norte diferente ao processo que estava se fazendo 
naquele momento. Eu lembro que dentre os objetivos havia a questão da criação de 
uma incubadora, existia a questão da marca de referência do artesanato, existia um 
número quantitativo de pessoas atendidas e de curso de capacitação, jogos de 
capacitações que deveriam ser trabalhadas a eficiência e três ou quatro 
competências que seriam trabalhados no início do projeto.  

Técnico 4 

 

 

 

Não. Fiquei conhecendo após o período de seleção, durante o processo de seleção 
da vaga. Eu me lembro que era construir uma incubadora de empreendimentos 
sociais, falava-se muito da União Europeia, de expandir o artesanato do Norte de 
Minas e levar esse artesanato ao conhecimento do mercado de forma geral, acho que 
esse era o objetivo que mais se falava, que eu me lembro. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

Não, não conhecia. Hoje a gente tem alguns objetivos que ficaram claros e outros que 
não ficaram tão claros, ficaram meio que nas entrelinhas, digamos assim. Eu sei que 
tinha a parte de fomentar a cadeia do artesanato de empreendimentos econômicos 
solidários. Não foi tão bem trabalhada como deveria foi a parte da erradicação do 
trabalho infantil, acho que deixou a desejar. Eu acho que era o objetivo maior do 
projeto, quando eles entraram nesse trabalho levando em consideração o trabalho 
anterior, era o objetivo principal essa questão da erradicação do trabalho infantil. 
Inserção do produto no mercado, criação da marca, criar um espaço comunitário, 
valorização da cultura e das tradições.  

 

O técnico 1 definiu como objetivos: prevenção e erradicação do trabalho infantil, 

empoderamento feminino, geração de renda para as famílias, capacitação técnica, 

formação dos processos de gestão e qualidade de produto e resgate da cultura. O 

técnico 2 visou à criação da incubadora e ao fortalecimento do grupo. O técnico 3 

apresentou a marca de referência do artesanato, um número determinado de 
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pessoas a serem atendidas e curso de capacitação. O técnico 4 respondeu que os 

objetivos eram a incubadora de empreendimentos sociais, expansão do artesanato 

do norte de Minas e a condução desse artesanato ao conhecimento do mercado de 

forma geral. Por fim, o 5ª técnico ressaltou o fomento da cadeia do artesanato de 

empreendimentos econômicos solidários, erradicação do trabalho infantil, inserção 

do produto no mercado, criação da marca, criação de um espaço comunitário e 

valorização da cultura e das tradições. Foram apresentados objetivos diferenciados 

entre os técnicos, os que se repetiram foram: erradicação do trabalho infantil, 

capacitação dos grupos, incubação dos empreendimentos, valorização da cultura e 

a criação de uma marca de referência para o artesanato do norte de Minas. O 

técnico 1 e 5 tiveram maior número de objetivos em relação aos demais.  

 

A Tabela 30 demonstra os motivos que levaram os técnicos a entrarem no projeto. 

 

Tabela 30  

Quais os motivos para entrar no projeto 

Técnico 1 
 
 
 
 
 

A princípio, eu estava recém-formado, então foi pelo caráter de emprego mesmo, pela 
questão de renda e perspectiva de trabalho muito interessante porque era uma área 
que eu já tinha algum domínio pelos quatro anos que passei na universidade e foi 
dentro de projeto de extensão nessa perspectiva. Então pra mim era dar continuidade 
ao que eu já tinha domínio e tinha alguma familiaridade e na minha região uma 
oportunidade de transformação que acaba sendo nosso motivador. 

Técnica 2 

 

 

Trabalhar com pessoas do público que eu já trabalhava, na área da Ciência Social. 
Eu já tinha experiência com grupos, com mulheres que eu já trabalhava. Crescimento 
profissional, aumento da rede de contatos porque íamos trabalhar em duas 
prefeituras. Também conhecer a região a cultura as pessoas. 

Técnico 3 

 

 

 

Foi a oportunidade de trabalhar na área da gestão. Eu tinha acabado de chegar em 
Montes Claros, havia dois ou três meses que eu tinha voltado de São Paulo e atuado 
no mercado financeiro. Foi então que pude trabalhar, em especial pela causa e pelo 
projeto que era geração de renda, mudança de vida dos artesãos, me chamou muito 
a atenção e me atraiu muito. 

Técnico 4 

 

 

 

Tinha uma boa perspectiva de eu trabalhar na área que eu tinha me formado, que é 
na área de Administração, e trabalhar um pouco com o conhecimento que eu tinha na 
área social. Foi o que mais me encantou quando fui apresentada ao projeto, que era 
trabalhar com Administração de Empresas, porém na área social que era algo que eu 
queria fazer também. 

Técnico 5 

 

 

 

 

Primeiro foi a oportunidade de desenvolvimento profissional que eu iria ter, para mim 
era uma grande porta que estava se abrindo e eu estava recém-formada na faculdade 
não tinha experiência nenhuma e é uma área que eu tenho afinidade muito grande. O 
principal motivo foi a questão de me proporcionar trabalhar numa área que eu tinha 
afinidade, que eu gostava, que eu acreditava e em contrapartida eu iria ter 
desenvolvimento profissional também. 

 

O técnico 1 teve como motivo a questão do emprego e ter uma renda, mas também 

a possibilidade de continuar atuando com projetos sociais e oportunidade de 
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contribuir para a transformação da sua região. O técnico 2 falou da motivação em 

continuar trabalhando na área de ciências sociais com grupos, crescimento 

profissional, aumento da rede de contatos e possibilidade de conhecer a região e a 

cultura de outras pessoas. O técnico 3 disse da oportunidade de trabalhar na área 

de gestão, pela causa do projeto de geração de renda e a possibilidade de mudança 

na vida dos artesãos. Já para o técnico o projeto era uma boa perspectiva, pois tinha 

acabado de se formar e era muito interessante trabalhar com Administração na área 

social. O técnico 5 refere a oportunidade de desenvolvimento profissional, pois 

estava recém-formada e não tinha experiência na área do projeto. A equipe técnica 

foi motivada pela perspectiva de uma oportunidade de emprego e crescimento 

profissional e alguns que já atuavam na área social tinham interesse em continuar 

desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho. 

 

Na Tabela 31 seguem-se os dados sobre como os técnicos avaliam a atenção dada 

no início do projeto. 

 

Tabela 31  

Como você avalia a atenção dada no início do projeto 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 

Muito fraca na época, meu contato com eles foi bem depois, inclusive a coordenação 
local não via com bons olhos a gente ter contato direto com a coordenação de BH, 
então tinha esse processo hierárquico mesmo de passar primeiro pela coordenação 
local para chegar até a coordenação em Belo Horizonte. Com o passar do tempo 
isso, até na questão de telefonemas, poder conversar, e-mails diretos e tudo mais no 
começo foi mais complicado, depois foi ficando mais tranquilo em relação às 
comunicações, de ter acesso e ter essa recepção. 

Técnica 2 

 

Ao mesmo tempo em que é bom essa autonomia que ela dava, a cúpula daqui deixou 
a gente muito no executar e teve horas que não deram o devido andamento e 
norteamento para gente. 

Técnico 3 

 

 

Eu acredito que houve muita falha. Apesar do CEDUC ser muito organizado, 
aparentemente, mas ainda havia uma divisão muito grande entre quem cuidava das 
ações do norte e como era cuidado as ações gerais do CEDUC. 

Técnico 4 

 

 

 

 

Foi razoável, eu acho que a distância física atrapalhou um pouquinho. A gente foi 
primeiro recebido pela coordenação local e aí a gente não entendia muito bem como 
que funcionava o todo, o projeto, a ONG que organizava o projeto. Só depois aos 
poucos que foi sendo esclarecido. Foi razoável, por isso acho que no início eu deveria 
ter sido esclarecida para evitar dúvidas e problemas. E as coisas só aconteceram 
com o tempo. 

Técnico 5 

 

 

 

 

No início acho que foi muito falha. Como a gente estava com problemas com a 
coordenação local do projeto, então o quê que acontece, a gente ficava sem ter essa 
ligação com eles. Os demais da equipe não tinha como se reportar a coordenação 
geral do projeto que era de BH, porque tinha essa barreira que era a coordenação 
local que eles não sabiam e a gente não conseguia um retorno. Acho que no início foi 
bem complicada essa relação. 
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Em relação à atenção dada no início do projeto, o técnico 1 achou muito fraco, só 

teve contato muito tempo depois e a coordenadora local não via com bons olhos o 

contato com Belo Horizonte. Com o tempo foi melhorando a comunicação e teve-se 

mais acesso à gestão de BH. A técnica 2 achou a autonomia boa, porém a gestora 

local deixou a equipe muito na execução e muitas vezes não houve o devido 

andamento e a necessária orientação. O técnico 3 achou que houve muitas falhas. 

Apesar de considerar o CEDUC organizado, não registrou que foi dado o mesmo 

tratamento para a equipe de Montes Claros. A técnica 4 declarou que a atenção foi 

razoável, a distância física atrapalhou um pouco. Só depois, aos poucos, é que 

foram sendo esclarecidas as informações sobre os objetivos do projeto e a 

instituição CEDUC. A técnica 5 opinou que foi muito falha no início.Teve problema 

com a coordenação local, não permitindo o contato com Belo Horizonte. A relação 

foi muito complicada no começo. Em sua totalidade, os técnicos reconheceram que 

a atenção e a orientação oferecidas pelo gestor e consultor prejudicaram o início do 

trabalho. Talvez o principal motivo fosse a distância física, a equipe técnica estava 

em Montes Claros e o gestor e consultor estavam em Belo Horizonte. 

 

Na Tabela 32 são exibidas as explicações que os técnicos receberam sobre o 

trabalho que seria desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

Tabela 32 

 Explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 

No que me recordo eu solicitei várias vezes o projeto e tive até um pouco de 
dificuldade em receber. As ações foram construídas durante o desenvolvimento do 
projeto. Mesmo a distribuição dessas funções, o dia a dia, durante os anos foram 
vários formatos. Vejo um lado muito negativo nisso por não ter e ficar bem solto, e ao 
mesmo tempo o lado positivo que foi um processo aberto para a construção, até 
mesmo porque nós enquanto equipe levantamos muitas questões que foram 
atendidas e na medida do possível isso foi se desenhando de forma coletiva, não só 
de cima para baixo, foi construído. 

Técnica 2 

 

 

 

 

 

A minha parte eu debati com a Elenice, aí eu vi que era terapia comunitária, aí eu 
falei com ela que isso eu não dominava e não sabia essa técnica e perguntei se eu 
poderia fazer da forma que eu já trabalhava. Aí ela deixou a cargo e me falou que eu 
poderia desenvolver. Isso a partir do momento que eu tive acesso a minha área, 
porque no início a gente fez mais aquela parte de ligar para os municípios. 
Começamos a fazer coisas que era mais do administrativo do que realmente na área 
da gente. 

Técnico 3 

 

 

 

 

 

Na verdade não houve uma explicação do cargo. Quando eu entrei praticamente não 
havia diferença entre meu cargo e o das outras pessoas. A única diferença é que eu 
dirigia. Depois de uns meses a equipe começou a questionar um pouco mais sobre a 
questão das efetividades das ações, porque a gente não sabia muito o que fazer. Nós 
não tínhamos acesso ao projeto, aos indicadores, as metas, não tínhamos nada. Foi 
acontecendo essa mudança com a participação da equipe na ideia de como era o 
projeto e deveria acontecer. 

Técnico 4 

 

 

Para falar a verdade não me lembro, se foi feito para mim não ficou claro. Eu me 
lembro que coordenação local falava muito que ela também ainda não sabia muito 
bem como se daria o projeto. Foi tudo construído durante o decorrer do projeto. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

A orientação, na verdade, ela veio da coordenação local do projeto. A gente não 
recebeu uma orientação da coordenação geral, então quem foi falando o que tinha 
que fazer e o como tinha que ser feito foi à coordenação local. Não tinha clareza de 
função, não tinha clareza de papeis, foi bem complicado. No início foi bem conturbado 
justamente por isso. Não teve aquela coisa assim que já tinha desenhado o que era 
para fazer e a gente foi seguindo o projeto, ele foi construído ao longo do seu 
desenvolvimento.  

 

O técnico 1 solicitou o projeto por várias vezes e teve até dificuldade para recebê-lo. 

As ações foram construídas durante o desenvolvimento do projeto. Isso foi negativo, 

pois ficou solto, mas também positivo, devido à abertura para construir de forma 

coletiva. A técnica 2 disse que teve oportunidade de discutir com a gestora de BH 

sobre o trabalho que iria desenvolver e até mesmo dar um novo direcionamento. O 

técnico 3 não recebeu uma explicação sobre o cargo. Quando entrou, não havia 

diferença entre o seu cargo e o das outras pessoas. A única diferença é que ele 

dirigia. Não tinham acesso ao projeto, aos indicadores e às metas. Somente depois 

foram acontecendo as mudanças. Para o técnico 4, não ficou claro, nem a 

coordenação local sabia falar sobre o projeto. Foi tudo construído ao longo do seu 

desenvolvimento. De acordo com o técnico 5, as orientações iniciais foram passadas 
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pela coordenação local, mas não fora desenhado o que era para ser feito, foi 

construído ao longo do desenvolvimento.  

 

Em relação à orientação sobre o trabalho que seria desenvolvido pela equipe 

técnica, faltou suporte mais efetivo por parte do gestor e consultor de Belo 

Horizonte. Foram passadas as orientações sobre os objetivos do projeto e não 

houve um direcionamento sobre como o trabalho seria desenvolvido. Os técnicos 

sentiram-se perdidos e com dificuldades para desenvolver o trabalho. Principalmente 

porque a coordenadora local também não estava preparada para conduzir e orientar 

a equipe. O direcionamento do trabalho foi feito ao longo da execução do projeto. 

 

A Tabela 33 apresenta a forma como a equipe técnica foi treinada. 

 

Tabela 33 

 Forma como a equipe técnica foi treinada 

Técnico 1 
 
 
 

No começo não tivemos treinamento. Ao longo do processo tivemos as consultorias 
externas com algumas formações. Alguns treinamentos mais técnicos da equipe de 
Belo Horizonte. A própria equipe técnica, dentro do seu conhecimento, capacitava 
uns aos outros. Tivemos também a contratação de uma formação externa. 

Técnica 2 

 

 

 

 

 

Teve as capacitações com o Osvaldo lá no bairro sobre coletagem, a gente construiu 
o questionário. Teve a Hélia, que foi um dia e deu uma formação também. Teve a 
Renata falando sobre a economia solidária, sobre produto, sobre produção. Tivemos 
também as formações entre a gente. Eu dei a formação na área social, o Christian 
falou sobre economia solidária, os três administradores passaram para a gente 
algumas coisas da área deles, como que faz e como trabalha a gestão de produção a 
gestão administrativa, aquelas questões todas que um foi repassando para o outro. E 
tudo que a gente fazia havia treinamento entre a gente, e também cada um falava de 
forma a melhorar a assessoria e as oficinas, entre nós fazíamos isso. 

Técnico 3 

 

 

 

 

Não, inicialmente não houve nenhuma preparação. Eu lembro que depois de 
aproximadamente uns três meses teve algumas situações mais complicadas aí foi 
quando o Osvaldo, consultor do projeto, veio a Montes Claros e fez um organograma 
e onde apresentou uma divisão das tarefas. Foi aí que começou a tentar dividir o 
projeto, realmente, em termos de ações e entender o que era e houve uma clareza 
melhor das ações. Isso começou ocorrer em dezembro, considerando que o projeto 
começou em fevereiro, perdeu-se muito tempo nesse processo. 

Técnico 4 

 

A gente foi construindo junto, eu não me lembro de treinamento. Ao longo do 
processo teve, nós tivemos capacitações, reuniões, treinamento de formação, mas no 
início não. 

Técnico 5 

 

 

 

No início não teve treinamento. Depois que teve a troca de coordenação, o trabalho 
da consultora externa. A coordenação geral começou a perceber precisava também 
investir em capacitação para a equipe fazer o trabalho e aí a gente começou a 
participar de alguns outros eventos de equipe que havia com parceiros, contratamos 
alguns cursos e algumas outras capacitações que foram muito importantes para 
terminar o trabalho que a gente estava fazendo. 
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Segundo o técnico 1, no começo não tiveram treinamento. Ao longo do processo, 

tiveram consultorias externas com algumas formações, também alguns treinamentos 

mais técnicos da equipe de Belo Horizonte. A própria equipe técnica, dentro do seu 

conhecimento, capacitava uns aos outros, treinavam os outros membros. Houve a 

contratação de uma formação externa. O técnico 2 teve treinamento com os 

consultores de BH. Renata falou sobre a economia solidária, sobre produto, sobre 

produção. Houve, também, as formações entre eles. O técnico 3 também não 

recebeu formação no início. O primeiro treinamento foi depois de alguns meses, com 

o consultor 1, perdeu-se muito tempo nesse processo. A técnica 4 não lembra de 

treinamento no início, só ao longo do processo das capacitações, reuniões, 

treinamento de formação. A técnica 5 declara que não recebeu treinamento no 

início, somente depois da troca da coordenação local e início do trabalho do 

consultor 2. Depois, começou a participar de eventos com parceiros e contratar 

algumas formações externas, que foram muito importantes para o trabalho. Segundo 

quatro técnicos, no início não houve capacitação para preparar os técnicos para o 

desenvolvimento do trabalho, o que seria essencial, por ser uma equipe jovem e 

recém-formada diante de um projeto novo e em construção. Para a realização de um 

bom trabalho é essencial que a equipe esteja treinada e preparada. 

 

Na sequência, Tabela 34, são enumerados os fatores importantes para o trabalho da 

equipe técnica no início do projeto. 

 

Tabela 34  

No início do projeto, quais os fatores importantes para o trabalho da equipe técnica 

Técnico 1 
 
 
 

Entre aspas, talvez sim. No sentido de trabalho em equipe, mais nesse sentido de 
experiência como eu já tinha trabalhado antes, por exemplo, em incubadora e tinha 
equipe multidisciplinar e alguma coisa nesse sentido conceitual e também pratico na 
vivência que tive, mas especificadamente para o projeto, não. 

Técnica 2 

 

Sabia. Era o trabalho em grupo, o respeito pelo próximo, pelo trabalho do outro, pela 
área, porque a gente iria trabalhar com várias formações. A importância do diálogo.  

Técnico 3 

 

 

No início não, porque igual eu falei houve uma confusão e acredito que todos vão 
falar as mesmas coisas. Nós não tínhamos sequer a clareza, por exemplo, de quem 
estávamos buscando para ser atendido pelo projeto.  

Técnico 4 Não. 

Técnico 5 

 

 

Não, acho que não. A gente faz uma ideia, tipo relacionar bem na equipe, mas a 
gente não sabia. O trabalho da consultora externa ajudou a separar a relação pessoal 
da relação profissional.  
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Conforme o técnico 1, não foram apresentados os fatores importantes para o 

desenvolvimento do trabalho da equipe técnica. Ele considera importante o trabalho 

em equipe e a experiência. O técnico 2 salienta o trabalho em grupo, o respeito ao 

próximo e diálogo. Os técnicos 3 e 4 não receberam informação. O técnico 5 diz que 

não, porém considera importante o trabalho em equipe. Apesar de quatro membros 

da equipe técnica não terem tido conhecimento dos fatores importantes para o 

desenvolvimento do trabalho, foram lembrados alguns fatores a partir de suas 

experiências pessoais: trabalho em equipe, experiência, respeito ao próximo e 

diálogo.  

 

A Tabela 35 mostra como os técnicos foram informados sobre as regras de 

convivência para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Tabela 35  

Foram informados sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho 

Técnico 1 Não, depois de muita “pancada” é que elas foram aparecendo. 

Técnica 2 

 

 

 

 

Como a gente estava em um ambiente que era emprestado, a Michele repassou para 
a gente o horário de funcionamento, o que podia ou não fazer dentro da sala, o que a 
gente compartilharia com a assistência social, até no lanche se a gente podia e a que 
horas. Foram as regras da instituição, lá dentro. E também das outras instituições 
aqui dentro, também recebemos uma cartilha do CEDUC. Quais são nossos direitos, 
nossos deveres, e eu a tenho até hoje. 

Técnico 3 

 

 

Não existiu. Eu lembro que foi um dos questionamentos da equipe e depois de um 
tempo a gente até criou um material com essas regras, mas isso foi bem depois, 
quase um ano e meio. O mais próximo que a gente teve foi um manual do CEDUC, 
mas que era da realidade de Belo Horizonte e não a nossa. 

Técnico 4 

 

Não. Durante o projeto, conforme fosse seguindo o projeto foram acontecendo 
algumas situações que levaram a existir, mas não teve regras, informações iniciais 
para que não pudesse gerar problemas. 

Técnico 5 

 

 

 

 

A Michele me falou algumas coisas meio por alto. Não me recordo muito direito, mas 
me parece que ela deu uma passada e falou de algumas normas, regras, pra gente 
evitar algumas situações, algumas coisas nesse sentido. Algumas outras coisas 
foram passadas para gente ao longo do projeto, quando a gente estava na 
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, Montes Claros/MG (AMAMS) 
a gente recebeu as regras do local. Eu me lembro que no começo a Michele passou 
sim algumas coisas sim de relacionamento.  

 

O técnico 1 respondeu que não foram informados sobre as regras de convivência 

para o desenvolvimento do trabalho. A técnica 2 comunicou que só foram 

informadas sobre a regra de convivência da instituição, que estavam instalados por 

empréstimo. Também receberam uma cartinha com os direitos e deveres do 
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CEDUC. Os técnicos 3 e 4 alegaram que não receberam durante o processo, o 

próprio grupo construiu as regras de convivência. A técnica 5 recebeu algumas 

orientações da gestão local e também sobre o local onde trabalhavam, a AMAMS. 

Percebe-se que não foram apresentadas no início do projeto as regras claras de 

convivência que são essenciais para o desenvolvimento do trabalho e a minimização 

de conflitos. 

 

No Tabela 36 é exibida a percepção dos técnicos de como era desenvolvido o 

trabalho do grupo de artesãos. 

 

Tabela 36  

Como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 

Na grande maioria desarticulados, os que tinham uma liderança geralmente eram 
centralizadora e acabavam direcionando as coisas só para ela. Muito fragilizado em 
todos os aspectos tanto na questão técnica do fazer e do produto que eles 
produziam, como questão de organização e de pensar na saída e de ter uma mínima 
organização dos processos de um controle interno, desde o que produz, quantidade, 
o que entra e o que sai. Na grande maioria eles estavam muito mais pelo prazer de 
produzir alguma coisa e às vezes até para sair de casa e estar reunindo, do que ter 
um fim comercial. Muito, muito precário mesmo. 

Técnica 2 

 

 

 

 

Primeiro não existia grupo, a maioria não era grupo. Tinha as associações, mas 
também não funcionava como associação, ou eram artesãos que trabalhavam de 
forma individual. Nas associações tinham muitos problemas de relacionamento, não 
tinha produção em conjunto. Existia a comercialização em conjunto, mas não a 
produção. Cada um comprava o seu, a divisão também não tinha nenhum controle de 
vendas, nenhum controle administrativo. Estava tudo no papel, mas nada funcionava. 
Foi o que nós percebemos. 

Técnico 3 

 

Encontramos artesãos praticamente semianalfabetos, até com nenhuma capacidade 
técnica na arte em si, com uma situação de vulnerabilidade muito alta, mas com uma 
receptividade e um calor humano muito grande, acolhedores. 

Técnico 4 

 

 

De modo geral, eles se reuniam informalmente, até como forma de lazer mesmo, 
distração e para produzir. A maioria cada um produzia sua peça e se reuniam mais 
para trocar informações e ter um momento de lazer entre elas, que a maioria eram 
mulheres. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gente viu pessoas que estavam unidas para fazer um trabalho, mas eles não 
tinham percepção de que poderiam ganhar dinheiro com isso. Eles faziam os 
trabalhos como forma de passar o tempo, e de ter uma renda extra, mas não era lá 
essas coisas. Eles mesmos não valorizavam muito o trabalho deles. Falando 
especificadamente do produto em si, era um ou outro o grupo que tinha o produto 
muito bom, a maioria tinha produtos ruins. A confecção, o acabamento, faltava muito 
para melhorar, eram poucos que tinham trabalhos muito bons e já prontos com 
padrão de mercado. Com relação aos grupos, relações comunitárias (digamos assim) 
era praticamente zero, teve grupos que começaram a partir do trabalho que a gente 
fez. Todos já existiam, mas não tinham características mesmo de grupos, eles só se 
reuniam para fazer o produto, mas cada um vendia separado, produzia separado e 
não tinham característica de empreendimento de economia solidária. 
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Sobre como era o desenvolvimento do trabalho do grupo de artesãos, o técnico 1 

argumenta que a maioria dos grupos era desarticulada e fragilizada em muitos 

aspectos. Entre os que tinham liderança, a mesma era centralizadora. Parece que 

as pessoas estavam unidas para saírem de casa e reunirem-se com pessoas. A 

técnica 2 discorre que a maioria não era grupo, tinha algumas associações, porém 

com problemas de relacionamento. Outros grupos tinham a comercialização em 

conjunto, mas a produção era individual, sem qualquer controle administrativo. O 

técnico 3 reporta que os grupos eram formados por pessoas semianalfabetas, sem 

capacidade técnica, muito vulneráveis, porém muito receptivas. Os grupos, segundo 

o técnico 4, eram formados em sua maioria por mulheres que reuniam de modo 

informal, mais como forma de lazer e distração. A produção era individual. E, por 

último, o técnico 5 relata que as pessoas reuniam para desenvolver o trabalho e não 

estavam preocupadas em ganhar dinheiro, era apenas uma renda extra. Não 

valorizavam o trabalho deles e na maioria dos grupos o trabalho não era bom. Os 

grupos existiam, mas não tinham características de grupo, produziam e vendiam 

separados. Percebe-se que os grupos estavam pouco estruturados, as pessoas que 

pertenciam a ele tinham alto grau de vulnerabilidade. 

 

Na sequência, com a Tabela 37 é apresentado, a partir das informações dos 

técnicos, como era o relacionamento do grupo de artesãos. 
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Tabela 37  

Como era o relacionamento do grupo de artesãos 

Técnico 1 
 
 
 

Como eu comecei a citar, nesse processo continha uma figura normalmente era essa 
mais centralizadora. Muitos conflitos, em alguns grupos na questão de um ano já 
haviam mudado de coordenação três ou quatro vezes, já tinham mudado o presidente 
e tudo. Acho que é isso, tem uma palavra: perdidas.  

Técnica 2 

 

O relacionamento era difícil, tinha uns que manipulavam o grupo porque estavam lá a 
muito tempo e dominava tudo, técnica, as pessoas. Uns grupos tinham liderança 
outros não tinham. Liderança informal e tinha conflitos internos. 

Técnico 3 

 

 

 

Eu posso dizer que na maioria dos grupos existiam bastantes diferenças e atritos. 
Geralmente esses grupos são formados sempre em torno de um líder com uma 
postura mais forte, mais impositiva, e as outras pessoas com certa fragilidade. Apesar 
de não gostar da forma como era conduzida pelo líder, mas ela sente a necessidade 
de estar ali e também não se posicionam nessa situação de tomar a frente. 

Técnico 4 

 

A maioria dos grupos tinha um bom relacionamento, quando envolvia algum ganho, 
quando tinha algum momento que precisavam se organizar e que envolvia liderança 
gerava alguns conflitos. 

Técnico 5 

 

 

 

 

Eles tinham os problemas deles lá, mas era um relacionamento até bom. Lógico que 
eles tinham problemas de relacionamento ficava visível para a gente, tinha a questão 
dos ciúmes, de quem era líder de quem não era, de quem fazia o trabalho melhor 
acabado e quem não fazia, quem conseguia vender mais, então sempre tinha essa 
questão. As relações de quem frequentava às vezes as reuniões do grupo e isso 
gerava um desconforto muito grande, no restante participava. 

 

Os técnicos 1, 2 e 3 asseguraram que o relacionamento entre os grupos de artesãos 

era muito conflituoso, em sua maioria existia uma liderança centralizadora. Já no 

entendimento dos técnicos 4 e 5 os grupos tinham bom relacionamento, apesar de 

existirem conflitos em relação a gestão, participação em reuniões e comercialização. 

Percebe-se que todos os técnicos comungam da opinião da existência de conflitos 

no grupo, principalmente em relação à gestão. 

 

O trabalho da equipe técnica está comentado na Tabela 38. 
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Tabela 38  

Como era o trabalho da equipe técnica 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ela foi dividida em várias etapas, mas basicamente seria o processo de pré-
incubação, incubação e emancipação. Essa pré-incubação seria um processo de 
diagnóstico, reconhecimento, de conhecer esses grupos. Esse segundo processo de 
incubação que de acordo com o que foi levantado, construir junto com esses grupos 
um plano de ação para poder atingir alguns pontos e modificá-los junto com esses 
grupos, sendo sempre nesse aspecto assessoria e fomento. A equipe técnica não 
fazia, quem tinha que fazer era o grupo, então o oferecimento era de conhecimento e 
formação. A prática e vivência tinham que partir do grupo, então esse era o período 
de incubação. Posteriormente o tema do projeto é a perspectiva emancipação, o 
grupo depois desse processo de transformação fomentado pela equipe técnica e pelo 
projeto, mas executado e vivido por eles, culminando numa emancipação.  

Técnica 2 

 

 

 

No início a gente fez quase todo o planejamento, discutiu o quê íamos trabalhar nas 
assessorias. Fazíamos todas essas modificações antes de ir e depois organizava 
tudo essa volta, ligava para os municípios, isso tudo a gente fazia no início, ligava e 
marcava onde que era e arrumava o carro e íamos fazer a aplicação. Uns aplicavam 
e outros observavam a aplicação. 

Técnico 3 

 

 

Durante muito tempo fizemos trabalhos mais técnicos com mais apresentações, o que 
nem sempre atendiam às expectativas das pessoas. Mais para o final a gente 
conseguiu melhorar bastante essa capacidade e conseguiu fazer coisas mais 
acertadas. Eu diria que 60 ou 70% do tempo do projeto foi desperdiçado por falta 
dessa capacidade técnica da coordenação local e também da equipe técnica.  

Técnico 4 

 

 

 

A forma de trabalhar foi sendo desenvolvida ao longo, no decorrer do projeto. Então 
primeiro a gente tinha que definir o que a gente iria fazer e como, para pegar as 
ações em cima desse mapa do projeto e toda a equipe se reunia e fazia esse 
planejamento. Depois planejava a forma de executar aquela ação e executávamos a 
consultoria junto aos artesãos. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro, eu acho que a parte fundamental foi o diagnóstico, a partir do diagnóstico a 
gente viu como teria que abordar e o que precisava mais trabalhar. A partir desse 
diagnóstico a gente ia montando assessorias, a gente começou a pesquisar e ler 
material. Então a gente pesquisou, fez essa parte de estudo, de pesquisa, estudo 
científico, estudo de campo, de ir para conhecer, analisar, e a gente começou a 
montar as consultorias e planejamento de trabalho, uma vez que a gente fazia com 
base no diagnóstico que foi feito com eles. O Osvaldo também passou muito material 
para a gente, do projeto anterior, e passou algumas orientações e a gente sempre 
fazia e mandava para ele para dar um feedback para a gente, então foi muito nesse 
sentido. A gente treinava entre a gente na equipe e ia a campo e fazia a aplicação, 
todo trabalho com eles e depois a gente começou a desenvolver ferramentas para 
monitorar esse trabalho que a gente estava fazendo, para saber se estava surtindo 
efeito ou não.  

 

Quando abordados em relação a como era o trabalho da equipe técnica, o técnico 1 

apresentou que foi dividido em várias etapas, mas basicamente seria o processo de 

pré-incubação, incubação e emancipação. O técnico 2 sublinha que primeiro eles 

faziam o planejamento, preparavam as assessorias, faziam os ajustes, preparavam 

a parte operacional e partiam para a prática. O técnico 3 mostra que preparavam 

assessorias mais técnicas com apresentações e nem sempre atendiam às 

expectativas dos artesãos. Já no final conseguiram melhorar bastante essa 

capacidade e fazer intervenções mais acertadas. Grande parte do projeto foi 
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desperdiçada por falta de capacidade técnica da coordenação local e também da 

equipe técnica. O técnico 4 afirma que a forma de trabalhar foi desenvolvida no 

decorrer do projeto. O primeiro passo era definir o que se iria fazer, pegar as ações 

em cima desse mapa do projeto e toda a equipe se reunia e fazia esse 

planejamento. Depois, planejava-se a forma de executar aquela ação e executava-

se a consultoria aos artesãos. O técnico 5 reconhece que o diagnóstico inicial foi 

fundamental para organizar as assessorias e planejamento do trabalho. Eles 

treinavam antes de fazer a aplicação para realizar os ajustes. Também criaram 

ferramentas para monitorar o trabalho desenvolvido. Os técnicos interpretam de 

forma diferente como era o trabalho da equipe técnica. O que existe de comum entre 

eles é a realização das assessorias com os artesãos assistidos. 

 

Na Tabela 39 é apresentado como era o suporte técnico dado aos artesãos pela 

equipe técnica. 
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Tabela 39  

Como era o suporte técnico dado aos artesãos 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era um processo de formação, tinha oficinas, assessorias que era no local nos 
grupos, encontros regionais porque são três microrregiões, e reunir esses grupos na 
intenção de colocá-los em rede pensando nesse processo de emancipação futuro e 
também de empatia entre eles, saída do seu local para parceiras e outro processos, 
pensando em comercio, marketing e outros aspectos que também fossem 
interessantes. Na época foi dividido em eixos pelos profissionais da equipe técnica, 
atuando mais relacionado ao indivíduo e o relacionamento dentro do grupo, atingindo 
as finanças, atingindo marketing e a questão da comercialização, os controles 
internos. Diferentes aspectos do grupo e das pessoas que faziam a composição do 
grupo, mas todos tendo em vista essa emancipação, essa evolução do grupo. 

Técnica 2 

 

 

 

 

 

Começamos a trabalhar a partir do resultado do diagnóstico e do plano de ação. 
Trabalhamos todos aqueles processos de gestão e também do fortalecimento de 
vínculo. No começo fazíamos como uma assessoria, levava todo o conteúdo formal. 
A partir do momento em que vimos que eles não estavam absorvendo, começamos a 
mudar. Colocamos mais coisas práticas e começamos a falar menos em teoria, fomos 
mais à prática do dia a dia deles. A partir do momento em que se leva de uma forma 
mais acessível até a participação deles melhorou. Também começamos a avaliar 
mais, sempre que a gente voltava avaliava.  

Técnico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início ele acontecia muito de forma automática, preparávamos um tema e todo 
mundo estudava um tema, preparava uma apresentação no PowerPoint e 
chegávamos no grupo e colocava todo mundo sentado na frente e durante uma hora 
e meia a gente explanava sobre aqueles temas e havia mínimas intervenções dos 
artesãos, sempre tinha uma dinâmica ou outra em especial no trabalho da Ellen. Mais 
para o meio e para o final do projeto a gente percebeu que era para se fazer com, aí 
já se utilizava bem menos os equipamentos técnicos e havia mais uma utilização do 
conhecimento aplicado ao dia a dia ou às necessidades dos artesãos. Tivemos 
muitos casos na hora de falarem assim: foi bom vocês estarem aqui sentados com a 
gente vendo a peça e falando do nosso produto e não mais expondo na tela e falando 
sobre uma realidade que não é nossa.  

Técnico 4 

 

Eram em formas de assessorias e contatos frequentes, preparar eles para feiras. 
Demos assessorias em todas as áreas de gestão, preparando e organizando para 
formarem uma empresa mesmo, uma microempresa um pouco mais organizada. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro foi feito o diagnóstico. Depois que a gente fez esse trabalho a gente já foi 
com assessorias e foi trabalhar com eles. Num determinado ponto percebemos que 
estávamos indo de uma forma muito impositiva, e chegava com as coisas muito 
prontas e eles não estivessem assimilando muito bem. A gente começou a perceber 
mais o que o grupo estava demandando, qual era o problema do grupo e o que mais 
que o grupo queria, a gente começou a envolver mais ali. Percebemos também, por 
exemplo, no diagnóstico a gente identificou que a maior dificuldade deles era com a 
comercialização, e quando a gente começou a proporcionar isso, eles começaram a 
dar respostas muito bacanas para gente e ficar mais abertos e se interessaram muito 
mais pelo projeto. Quando a gente começou a incluir eles mais no processo os 
resultados foram melhores. 

 

Segundo o artesão 1, foi um processo de formação com oficinas, assessorias e 

encontros regionais. Os técnicos foram distribuídos por eixos, todos buscando a 

emancipação dos grupos. O artesão 2 diz que começaram a trabalhar a partir do 

diagnóstico e plano de ação, trabalharam os processos de gestão e o fortalecimento 

de vínculo. Trabalhavam com as oficinas e avaliavam o andamento do projeto. O 

artesão 3 fala das assessorias que, no primeiro momento, eram mais técnicas e 
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depois passaram a ser mais práticas. O técnico 4 aborda as assessorias e contatos 

frequentes com o grupo, buscando organizá-los. O técnico 5 discorre sobre o 

diagnóstico e depois as assessorias. Inicialmente as assessorias eram mais técnicas 

e depois passaram a ser mais participativas. 

 

Conforme os técnicos 2 e 5, o trabalho partiu do diagnóstico e depois se iniciaram as 

assessorias especificadas por todos os técnicos. Os técnicos 2, 3 e 5 explicitam que 

as assessorias eram mais teóricas e depois passaram a ser mais práticas. 

 

No Tabela 40 confirmam-se os dados coletados sobre como era a interação entre os 

membros da equipe. 
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Tabela 40  

Como era a interação entre os membros da equipe técnica continua 

Técnico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi criada a empatia com algumas pessoas e mais proximidade nesse sentido. Eu 
trabalhava mais a parte humana mais social, então acabava envolvendo em mais 
trabalhos com a Helen, que era psicóloga. No começo às vezes era uma semana 
viajando, a gente viajava de segunda à sexta-feira e às vezes fazia isso durante duas 
ou três semanas seguidas, então a gente convivia mais com o colega de trabalho do 
que com os nossos familiares, criando envolvimento para além do só profissional. A 
aproximação também tinha muitos choques, tinha muitas questões nesse sentido. No 
meio do caminho culminou até num processo de saída, de mudança da coordenação. 
O relacionamento acho que foi isso, foi intenso, muito intenso e tenso em muitos 
momentos. Aconteceu muito de grupinhos de pessoas que se aproximavam mais 
aqui, outras se aproximavam mais ali. Isso no começo dificultou bastante o trabalho, 
porque quando acontece isso, acontece uma fofoquinha, e tem um leva e traz e 
chegam umas coisas pela metade e por causa de todo esse aspecto de viagens 
intensas e de ser um processo em construção. Hoje eu entendo, olhando e vendo, 
que era uma equipe jovem, ansiosa que queria as coisas e a comunicação que às 
vezes era difícil, tinha que esperar as respostas que às vezes demorava um mês. 
Tinha tantos aspectos que deixava uma efervescência que atenuava muito mais a 
questão desses choques e embates de possíveis grupos de pessoas que tenham 
divergências de opinião. Eu sentia isso por causa da experiência que tinha em 
determinada área e outras pessoas que não tinha, então isso também dava muito 
embate. Em muitos momentos eu duvidei de que trabalhavámos para um objetivo 
comum por causa da interpretação de cada um. Eu acho que todo mundo queria o 
bem das pessoas, e disso eu não tinha dúvida, a busca pela transformação poderia 
ser comum. O método de cada um é que era diferente. Com certeza era importante 
que cada membro da equipe técnica tivesse êxito, inclusive a ideia de ser uma equipe 
multidisciplinar é para cada um trazer as suas experiências e casando com as metas 
e objetivos a serem alcançadas. Até na divisão que foi pensada nos eixos era muito 
nesse sentido que cada um chegando ao seu ponto, porque também a gente tinha 
metas específicas. O equilíbrio por êxito de todos faria com que essa emancipação e 
os resultados finais fossem alcançados. O não êxito de qualquer um com certeza 
dificultaria ou poderia até impedir. 

Técnica 2 

 

 

No início não tinha as “panelinhas”, depois foram criando as “panelinhas” por 
afinidades. Depois nos aproximamos muito, mas Laiza e eu éramos mais caladas e 
não expúnhamos nossas coisas. E ficou Christian, Laíne e Jean que eram mais 
impositivos, queriam falar mais, queriam dar mais opinião e queriam que todo mundo 
ficasse a favor deles. No final ficou Christian, Laíne e eu e Jean e Laiza. Acho que 
também por afinidades. Acho que isso prejudicou um pouco, e nós tivemos problemas 
no final que acabou afastando. Foi uma experiência muito boa, porque também teve 
muito respeito no final. Eu percebi a gratidão de um pelo outro, possibilitou o 
crescimento profissional e pessoal de cada um. De respeitar o próximo, de respeitar a 
área de cada um, de ver a importância no outro e o crescimento. Porque se não 
tivesse acontecido essa confusão toda que foi, nós não teríamos aprendido. Tinha dia 
que estava ótimo, era brincadeiras, era muito bom viajar. Passávamos mais tempo 
juntos do que com nossa família. Trocávamos experiências ou até coisas pessoais e 
cada um dava opinião na vida do outro. Tinha alguns desentendimentos, mas 
conseguíamos resolver nossos problemas. Alguns trabalhavam por um objetivo 
comum e outros não. Alguns queriam aparecer mais que os outros e queriam estar 
mais em ênfase que os outros. Tinha muito objetivo individual, teve gente que utilizou 
daquilo ali para outras coisas. Se todo mundo tivesse êxito poderíamos ter alcançado 
mais coisas e seria bem melhor se às vezes deixássemos nosso Ego. Acredito que 
ficaríamos felizes se todo mundo tivesse êxito, mas não aconteceu com todos. 
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Tabela 40 

Como era a interação entre os membros da equipe técnica conclui 

Técnico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um turbilhão de emoções. Justamente porque éramos todas pessoas competentes, e 
muito próximos, e jovens, e com muita energia. Faltava uma coordenação local com 
mais experiência para poder equilibrar um pouco isso e saber dosar. Também faltou 
muito da coordenação de Belo Horizonte para poder fazer que nós entendêssemos 
que a liberdade que era dada não significava que éramos autônomos. Cada um 
queria fazer o projeto conforme seus olhos e as divergências de ideias e de vontades.  
Teve pouco apoio e isso pode ter deixado a gestão confusa. Era conflituoso. Apesar 
de ter em alguns momentos muitas expectativas de unir a equipe e se solidarizar, 
mas sempre existiam as “panelas” e pessoas que davam certas um com o outro e 
outras fechavam isoladamente. Algumas vezes havia integração, mas em grande 
maioria havia uma disputa de espaço. Creio que trabalhávamos para um resultado 
comum. Todos ainda tinham como objetivo transformar a vida das pessoas e 
conseguir alcançar os objetivos que estavam no projeto, mas em especial os 
objetivos que tinham como vontade de fazer a diferença na vida deles. Sim, era 
importante que cada um tivesse êxito. Quando foi atribuído que cada um tivesse 
determinadas metas, acho que se cada um tivesse preocupado com isso aconteceria 
resultados bons, como aconteceram alguns. O grande problema é que um dependia 
do outro. Mas acho que aconteceu.  

Técnico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acho que todos os membros eram bem inteirados, tinham alguns conflitos acho que 
pela proximidade e acabavam surgindo, mas o trabalho geral do grupo era bem 
tranquilo, era muito boa a interação. O relacionamento já tinha conflitos, quem tinha 
mais afinidade com quem, mas de modo geral no trabalho era até bom o 
relacionamento. Aos poucos tínhamos que ficar próximos e visitar os polos, a forma 
de trabalhar 12 horas por dia ou mais juntos. Algumas vezes trabalhavam por um 
objetivo comum. Eu acho que muitos conflitos, muitos problemas se deram porque 
cada um entendia, apesar de ser descrito um único objetivo, as interpretações eram 
diferentes. Era importante que cada membro da equipe técnica tivesse êxito no 
trabalho, acho que isso foi até cobrado de cada membro da equipe de forma 
individual. Ou foi cobrado ou a gente se cobrava, não sei muito bem. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicado, a palavra que eu usaria. A gente tinha visões e pontos de vista muito 
diferentes. As pessoas que eu tive mais afinidade e a gente conseguia conversar 
mesmo pensando diferente era o Christian e a Helen. O restante eu acho que a gente 
pensava muito diferente e era visão muito diferente. A equipe no geral pensava muito 
diferente, eram pessoas muito diferentes, os tempos de cada um de respostas eram 
bem diferentes também. O que manteve a gente durante todo o projeto em trabalho 
em equipe foi justamente o foco no projeto, todo mundo ali era envolvido com o 
público do projeto. Todos eram envolvidos. Acho que faltou maturidade para todo 
mundo ali para lidar com o relacionamento interpessoal. Eu acho que era importante 
que cada membro da equipe técnica tivesse êxito, principalmente depois que cada 
um ficou responsável por uma área. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. É 
lógico que um resultado positivo em uma área vai surtir efeito em todas as outras, e o 
contrário também é verdade, o resultado negativo em uma área vai surtir efeito em 
todas as outras.  

 

Segundo o técnico 1, a interação entre os membros da equipe técnica foi construída 

por afinidade entre algumas pessoas. Como estava mais envolvido com a parte 

humana e social, tinha mais interação com o técnico formado em Psicologia. As 

viagens duravam muitos dias e ficavam mais com o colega de trabalho do que com a 

família, criando um envolvimento para além do profissional. A aproximação também 

gerou mais conflitos. O excesso de conflito culminou até no desligamento da 
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coordenação local. Foi um relacionamento muito intenso e tenso em muitos 

momentos. Hoje ele entende que era uma equipe jovem, ansiosa e com problemas 

na comunicação em função das diferentes. Em função das diferentes interpretações, 

achava que não trabalhavam por um objetivo comum, porém todo mundo queria o 

bem das pessoas, e disso tinha dúvidas, o método de cada um é que era diferente. 

Era importante que cada membro da equipe técnica tivesse êxito, inclusive a ideia 

de ser uma equipe multidisciplinar era para cada um trazer a sua experiência para 

atingir as metas e objetivos. O não êxito de qualquer um certamente dificultaria ou 

poderia até impedir. 

 

O técnico 2 também lembrou a questão das “panelinhas” por afinidades. Depois o 

grupo aproximou mais, porém dois técnicos eram mais calados e os outros mais 

impositivos. Acho que isso prejudicou um pouco o desenvolvimento do trabalho. Foi 

uma experiência muito boa e no final teve muito respeito e gratidão um pelo outro, 

possibilitou o crescimento profissional e pessoal de cada um. Passavam mais tempo 

juntos do que com suas famílias, trocavam muitas experiências pessoais e 

profissionais. Alguns trabalhavam por um objetivo comum e outros não, alguns 

queriam aparecer mais que os outros. Se todo mundo tivesse êxito, poder-se-iam ter 

alcançado mais objetivos. 

 

O técnico 3 caracteriza a interação como um turbilhão de emoções, porque todos da 

equipe eram competentes, muito próximos, jovens e com muita energia. Faltou 

coordenação local com mais experiência para poder equilibrar e dosar as 

características do grupo. Também faltou muito da coordenação mais próxima de 

Belo Horizonte. Cada um queria fazer o projeto conforme seus olhos e existiam 

muitas divergências de ideias e de vontades. Apesar de ter em alguns momentos de 

unir a equipe, sempre existiam as “panelas” e pessoas que davam certo umas com 

as outras. Acredita que trabalhavam para um resultado comum, todos tinham como 

objetivo transformar a vida das pessoas e conseguir alcançar os objetivos que 

estavam no projeto, sempre, porém, pensando em seus objetivos pessoais. Ele 

pondera que era importante que cada um tivesse êxito. 

 

O técnico 4 achava que todos os membros da equipe eram bem inteirados, tinham 

alguns conflitos em função da proximidade, mas o trabalho geral do grupo era bem 
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tranquilo, era muito boa a interação. Existiam conflitos, grupos por afinidades, mas 

de modo geral o relacionamento era bom. Ficavam muito tempo juntos em função 

das viagens. Algumas vezes trabalhavam por um objetivo comum e muitos dos 

conflitos foram causados pelas formas diferentes de interpretar os objetivos 

estabelecidos. Era importante que cada membro da equipe técnica tivesse êxito no 

trabalho, foram até cobrados por esse êxito. 

 

Por fim, de acordo com o técnico 5, a interação era complicada e tinha conflitos. Os 

membros tinham visão e pontos de vista muito diferentes, tempo de respostas 

diferentes. As pessoas se uniam for afinidade de pensamento. O que manteve o 

grupo unido foi o foco no projeto, todos eram envolvidos com o público do projeto. 

Faltou maturidade de todos para lidar com o relacionamento interpessoal. Era 

importante que cada membro da equipe técnica tivesse êxito, principalmente depois 

que cada um ficou responsável por uma área. Acha importante que todas as áreas 

tivessem êxito, pois uma área interferia na outra. 

 

Todos mencionaram a questão dos conflitos, da forte interação, das “panelinhas” 

formadas por afinidades. E que cada um do seu jeito trabalhava em função de um 

objetivo comum e era importante que todos devessem êxito para atingir o objetivo 

final. 

 

A Tabela 41 apresenta a percepção da equipe técnica sobre o grupo se achar 

competente para desenvolver o trabalho do projeto. 

 

Tabela 41  

O grupo se achava competente para desenvolver o trabalho 

Técnico 1 
 

Até demais. Eu sempre achei a equipe muito boa nesse sentido, sempre todo mundo 
muito motivado e até se achando com muita experiência.  

Técnica 2 Achava até muito. Acho que tinha que “baixar a bola”. 

Técnico 3 Achava sim. A equipe acreditava que era extremamente competente. 

Técnico 4 Acredito que sim, até demais. 

Técnico 5 

 

Eu acho que sim. Todos se achavam. Eu via uma galera assim: nós somos muito top, 
a gente vai chegar e arrasar. 
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Quando os técnicos foram perguntados se o grupo se achava competente para 

desenvolver o seu trabalho, eles foram unânimes em dizer que achavam que eram 

competentes até demais. O técnico 2 disse que tinham que “baixar a bola”. 

Em seguida, registram-se na Tabela 42 as informações da percepção da equipe 

técnica sobre a efetividade do trabalho. 

 

Tabela 42  

Você via efetividade no trabalho da equipe 

Técnico 1 
 
 
 
 
 

Várias vezes a gente viu na prática. Nós fizemos uma ação e na hora ou pouco tempo 
depois teve uma repercussão muito positiva tanto qualitativa mesmo de depoimento 
ou da gente ver a mudança acontecendo ali na vida de uma pessoa, como em alguns 
casos quantitativos mesmo de recurso a mais que entrou para família, para aquele 
grupo. Então era efetivo. Em muitos pontos deixou a desejar por causa por falta de 
um método e processo definido. 

Técnica 2 

 

Eu vi, pelos resultados que foram alcançados percebi que sim. Apesar dos 
problemas, apesar de tudo eu acho que teve efetividade. 

Técnico 3 

 

 

 

Se você considerar que as metas foram batidas, porque quando você fala de projeto 
vai falar de indicadores, então cumprimos com todas as metas que estavam 
estabelecidas. Se você falasse para mim eficiência, aí eu já não poderia te dizer, mas 
eficácia sim. Não houve efetividade. 

Técnico 4 

 

 

Eu acho que as respostas que os grupos davam, os feedbacks que a gente tinha de 
outros parceiros, de outros grupos, com certeza a gente teve êxito, como também o 
trabalho por si falou. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

 

 

Eu via em todos os grupos, mudança de fala, mudança de comportamento, atitude, os 
próprios produtos que mudaram, a gente chegava e as meninas vinham falar com a 
gente que queria fazer faculdade e estavam estudando. Isso para a gente era o 
termômetro para saber se a gente estava no caminho certo e que a gente estava 
fazendo um bom trabalho e que o trabalho que a gente estava fazendo estava 
surtindo efeito. É lógico que, não só eu, mas como toda a equipe, saiu com a 
sensação de que faltaram alguns resultados a serem alcançados. Não só na proposta 
do projeto que foi a geração de renda, mas na percepção de mundo, percepção de 
vida, mudança de comportamento, ampliação de visão que essas pessoas tiveram e 
isso não tem como a gente medir. Teve muito resultado o projeto. 

 
O técnico 1 disse que era possível perceber na prática, tanto pelos depoimentos 

como pelas mudanças que aconteceram na vida das pessoas. Deixou a desejar em 

muitos pontos, por causa de não ter um método e processo definido. O técnico 2 

considera que teve efetividade pelos resultados que foram alcançados, apesar dos 

diversos problemas. Para o técnico 3 não teve efetividade, os objetivos foram 

atingidos e o projeto foi eficaz. O técnico 4 identificou efetividade por meio dos 

feedbacks que recebeu dos grupos e parceiros. O trabalho também fala por si. O 

técnico 5 identificou que houve efetividade por meio das mudanças no grupo em 

termos de fala, comportamento, atitude e produto. Faltou atingir alguns resultados, 
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porém os resultados do projeto foram muito bons. Foi afirmado por quatro técnicos 

que o trabalho foi efetivo e os resultados e impactos nas pessoas foram visíveis. 

Mas esse técnico 3 não reconhece que o trabalho foi efetivo. 

Na sequência, Tabela 43, encontram-se quais outros fatores interferiram 

positivamente no resultado da equipe técnica. 

 

Tabela 43  

Quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da equipe técnica 

Técnico 1 
 
 
 
 

Uma das coisas foram as consultorias externas, durante o processo tiveram algumas 
parcerias com universidades e outros parceiros. A aproximação com a equipe de Belo 
Horizonte ao longo do projeto. O próprio amadurecimento durante o tempo. A rede 
que cada membro da equipe técnica já tinha. Em relação à integração extra trabalho 
da equipe técnica, a empatia fortalecia. 

Técnica 2 

 

 

 

 

 

A disponibilidade de todo mundo de correr atrás, a adaptação a qualquer 
adversidade, respondíamos muito rápido a isso, se não deu certo vamos logo fazer 
outra. Essa motivação que tínhamos esse amor que tínhamos pelo que fazíamos, o 
amor pelas pessoas que criamos um vínculo muito grande e também até pela 
instituição, o respeito pela instituição. Preocupávamos muito com o nome, éramos 
conhecidos como meninos do CEDUC, a marca ficou e tínhamos o maior cuidado 
também. 

Técnico 3 

 

 

Algumas coisas foram positivas Achei bem positiva a intervenção da consultora 
psicóloga, ajudou a organizar e caracterizar a equipe quanto aos resultados que 
deviam alcançar. Essa capacidade de humildade dos artesãos de acreditarem no 
nosso trabalho. 

Técnico 4 

 

 

A diversidade de conhecimento das pessoas, a equipe técnica como um todo, quanto 
ao local, quanto ao CEDUC. Acho que a diversidade, ela fez crescer muito e também 
em certo momento atrapalhou. Diversos tipos de profissionais, idades e experiências 
e por aí vai. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

A bagagem de vida, o conhecimento e a rede de relacionamento que cada membro 
da equipe tinha contou muito. A formação de cada um eu acho que foi bem precisa 
essa questão de mesclar a equipe com psicólogo com sociólogo, com 
administradores, foi uma mistura muito positiva. O comprometimento que cada um 
teve com o envolvimento pessoal também, isso contou positivamente para o trabalho, 
então eu acho que foi um dos fatores que mais beneficiaram o trabalho nosso. O 
trabalho da consultora de desenvolvimento de equipe que foi realizado no projeto foi 
um diferencial grande e positivo. 

 

Analisando os fatores que interferiram positivamente no resultado da equipe técnica, 

o técnico 1 lista as consultorias externas, as parcerias, o amadurecimento do 

projeto, a aproximação da equipe de BH, a rede da equipe técnica e o forte 

relacionamento dos membros da equipe. O técnico 2 falou da disponibilidade dos 

membros para desenvolver o trabalho, da adaptação à adversidade, respostas 

rápidas às demandas, amor pelo que faziam, forte vínculo com os artesãos e o 

respeito ao CEDUC. O técnico 3 cita a intervenção da consultora 2, que ajudou a 

organizar e caracterizar a equipe quanto aos resultados que deveriam alcançar. 
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Também a humildade dos artesãos de acreditarem no projeto. Já para o técnico 4 os 

fatores positivos foram a diversidade de conhecimentos da equipe, formações 

diferentes, idade e experiências. A técnica 5 enumerou a bagagem de vida, o 

conhecimento, rede de relacionamento de cada membro, a equipe multidisciplinar, o 

comprometimento de cada um e também o trabalho do consultor 2. Os técnicos 

mencionaram fatores diferentes que influenciaram positivamente o trabalho da 

equipe, no entanto, as características participação da consultoria externa, rede de 

relacionamento dos técnicos, envolvimento com o trabalho e a equipe 

multidisciplinar foram lembrados por mais de um técnico. 

 

Vejam-se na Tabela 44 quais outros fatores interferiram negativamente no resultado 

da equipe técnica. 

 

Tabela 44 

Quais outros fatores interferiram negativamente no resultado da equipe técnica 

Técnico 1 
 
 

A questão de ser um projeto novo para o CEDUC e a distância física do local do 
projeto não estavam preparados. A integração extratrabalho da equipe técnica criou 
alguns grupinhos e prejudicou. 

Técnica 2 

 

 

A diversidade de personalidades, a questão do Ego inflado de alguns. Às vezes essa 
proximidade acabou atrapalhando, tanto entre nós quanto em relação ao público. Até 
gerar dependência um do outro. 

Técnico 3 

 

 

 

Primeiro a visão sobre os objetivos do projeto, segundo as lideranças fracas tanto em 
nível da diretoria quanto da local, a idade da equipe (hoje eu reconheço que alguns 
cabelos brancos na cabeça fazem muita diferença), essa falta de maturidade e 
conhecimento técnico foram os pontos que mais influenciaram negativamente. 

Técnico 4 

 

 

A diversidade da equipe tanto ajudou quanto prejudicou. Talvez se tivesse algo mais 
delimitado e não tivesse sido construído tudo junto com o grupo, talvez fosse mais 
assertivo. 

Técnico 5 

 

 

 

Eu acho que basicamente os mesmos, o que beneficiou também atrapalhou. Essa 
questão da percepção diferente de cada um, o tempo de resposta de cada um que 
era diferente e a gente não conseguia lidar muito bem com isso. Por a gente ter 
experiência de vida e bagagens diferentes às vezes a gente não conseguia 
compreender muito bem o comportamento do outro. Então eu acho que o que 
beneficiou também atrapalhou um pouco, mas no meu ponto de vista foi muito mais 
positivo do que negativo.  

 

Os fatores negativos fora: para o técnico 1, a questão de ser um projeto novo, 

distância física e os grupinhos dentro da equipe; para o técnico 2, a diversidade de 

personalidade, o Ego inflado e a proximidade muito grande entre os membros; para 

o técnico 3, as visões diferentes sobre os objetivos do projeto, liderança local e geral 

fraca, equipe jovem e imatura e falta de conhecimento técnico; para o técnico 4, a 
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diversidade da equipe e a questão de construir tudo no coletivo; e para o técnico 5, a 

percepção diferente de cada um, o tempo de resposta de cada um e as experiências 

diferentes. Vários fatores tidos como positivos também apareceram como negativos. 

E alguns fatores negativos foram citados por mais de um técnico: as diferenças 

pessoais e profissionais dos membros do grupo. 

 

A Tabela 45 exibe que tipo de avaliação a equipe técnica tinha do trabalho da equipe 

e individual. 

 

Tabela 45  

Que tipo de avaliação vocês tinham do trabalho da equipe e individual 

Técnico 1 
 
 
 
 
 

Tínhamos as metas e eram avaliadas nas próprias reuniões. Sempre tinha isso como 
avaliação. Com o passar do tempo com mais acompanhamento, inclusive com as 
consultorias. Depois foram tendo mais esses aspectos até de autoavaliação como 
nas próprias reuniões tinha a questão da avaliação do grupo, tanto do relacionamento 
do grupo quanto a avaliação dessas metas, tanto a parte técnica quanto a questão do 
relacionamento.  

Técnica 2 

 

 

 

 

Tinha o feedback entre nós, também as conversas e feedback da Elenice e dos 
outros consultores também. Com as intervenções da consultora de gestão de 
pessoas deu para perceber que não estava indo bem e tínhamos que melhorar em 
conjunto. Tinha o quadro que trabalhávamos em cima com as metas do projeto, no 
final do ano sempre fazíamos esse monitoramento e acabava que também fazia essa 
avaliação da equipe. 

Técnico 3 

 

 

 

Essa avaliação acontecia mais no trabalho do consultor 2 do que da própria gestão. 
Nós nunca sentamos com a coordenação para discutir quais eram os pontos de 
melhoria ou pontos positivos que, seja cada membro ou coordenação, tinha. Nós 
tentamos levar isso para a diretoria para falar de um ou outro e fomos quase que 
corridos, quase correram com a gente. 

Técnico 4 

 

 

A avaliação acho que também era feita conjuntamente com reunião e feedback, um 
retorno do que nós mesmos fazíamos. Tinham os relatórios que nós tínhamos que 
informar e tinha um acompanhamento com a psicóloga também, que norteava a 
gente e também dava essa resposta.  

Técnico 5 

 

 

 

 

A gente tinha essas reuniões que era para fazer essas avaliações, fazer os 
ponderamentos, mas uma ferramenta de avaliação mais específica era mais quando 
a gente tinha que fazer o quadro lógico e tinha que fazer o relatório para a união 
europeia, fazendo uma avaliação geral. Avaliação individual a gente fazia pessoal 
mesmo, cada um avaliava cada um de acordo com o que achava. Uma ferramenta 
específica de avaliação não me recordo. 

 

Sobre o tipo de avaliação que acontecia no trabalho da equipe técnica, o técnico 1 

respondeu que era avaliação das metas durante as reuniões. Com o passar do 

tempo, passaram a fazer a autoavaliação e a avaliação do grupo. O técnico 

ressaltou as reuniões de feedback entre o grupo, com o gestor e com os 

consultores. Tinha também a análise das metas do quadro lógico, que eram feitas no 

fim do ano. Para o técnico 3 foram as avaliações que aconteciam mais com a 
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consultora 2 do que com a gestão geral do projeto. O técnico 4 explicou que a 

avaliação acontecia por meio de feedback nas reuniões, também havia os relatórios 

e o acompanhamento do consultor 2. O consultor 5 cita as reuniões de avaliação, 

mas não existia uma ferramenta de avaliação específica. Tinham-se os relatórios e 

quadro lógico da União Europeia, que fazia uma avaliação geral. Todos 

reconheceram não existir uma avaliação formal individual ou da equipe. Tinham 

apenas as reuniões, relatórios e o quadro lógico. 

 

Em seguida, na Tabela 46, infere-se a crença da equipe técnica em relação ao 

atingimento dos objetivos do projeto. 

 

Tabela 46 

Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando eu entrei no projeto eu falei com a Michele que não iríamos conseguir atingir 
as metas. Depois a Elenice e o Osvaldo vinham e fazíamos juntos com a equipe os 
relatórios anuais, as coisas foram encaixando, as metas foram praticamente todas 
alcançadas, no sentido de trabalho realizado. Para mim no sentido de trabalho final, 
que seria a emancipação, ainda não foi alcançado. Os resultados de gestão de 
pessoas foram muito mais significativos do que da geração de renda. Até o próprio 
nome “Reciclando, gerando renda” e tal, por isso eu acreditaria que não foi atingido 
nesse sentido, apesar de todo o impacto que teve e várias coisas interessantes. Até 
pela audácia do que se pretendia eu acho que não. Até porque durante o processo 
mesmo o CEDUC se transformou na ideia de programa e iria dar continuidade, até 
porque entendeu que em três anos é quase impossível você conseguir trabalhar com 
o grupo para ele conseguir com as próprias pernas. 

Técnica 2 

 

 

 

Foram. Alguns que estavam escritos, modificamos muito o projeto, mas o objetivo que 
estava traçado realmente foi atingido. Que era o fortalecimento dos empreendimentos 
e também a inserção no mercado, acho que foi atingido. Criou a incubadora, que 
também estava escrito. 

Técnico 3 

 

 

 

 

 

Os números sim. Se for olhar a parte quantitativa foi atendida, atendemos grupos, 
fizemos tantas intervenções, atingimos tantas pessoas, mas se considerar que os 
objetivos macros eram grupos em condição de emancipação, nós não temos, talvez 
um ou dois mesmo depois do processo de um ano. A estrutura de uma incubadora 
com metodologia para o norte de Minas não foi deixado. Uma marca de referência foi 
só uma, logo, mas era para deixar essa marca em situação de condição de mercado 
com os grupos comercializando e funcionando, isso não foi. Os objetivos quando se 
fala qualitativos, eles não foram atingidos. 

Técnico 4 

 

 

Sim, alguns foram atingidos. A incubadora foi instituída. Talvez nem todos com tanto 
êxito, como o fato da incubadora não ter tido continuidade, ela foi instituída só não 
teve sustentabilidade. 

Técnico 5 

 

 

 

 

Não totalmente. Eu acho que a gente teve resultados muito bons, mas eu acho que 
faltando a parte de inserção no mercado ela deixou a desejar muito. Eu acho que no 
geral os outros objetivos foram alcançados e a gente conseguiu até objetivos que não 
estavam previstos. Eu diria que foi porque se a gente tivesse tido um pouco mais de 
tempo teríamos chegado num resultado quase que 100%. Até que conseguimos fazer 
um bom trabalho de inserção dos produtos no mercado, criação de marca. 
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No atingimento dos objetivos, segundo o técnico 1, todas as metas foram 

praticamente alcançadas. A emancipação não foi alcançada. Os resultados de 

gestão foram mais atingidos que a geração de renda. O técnico 2 preconiza que as 

metas propostas foram atingidas, como o fortalecimento dos empreendimentos, 

inserção do produto no mercado e criação da incubadora. O técnico 3 informa que 

os números foram atingidos, porém os objetivos qualitativos não o foram. O técnico 

4 afirma que somente alguns objetivos foram alcançados. A incubadora foi instituída, 

mas não teve sustentabilidade E para o técnico 5 os resultados foram bons, mas 

alguns objetivos não foram atingidos, como a inserção do produto no mercado. Os 

técnicos sugeriram objetivos diferentes como atingidos, porém para todos eles foram 

alcançados. 

 

Na Tabela 47 abstraem-se quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e 

financeiro dos artesãos. 
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Tabela 47  

Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos 

Técnico 1 
 
 
 
 
 
 
 

Com certeza teve, em vários grupos, pessoas que mudaram totalmente na vida. Na 
questão do empoderamento feminino praticamente 95% do público eram de 
mulheres, uma região coronelista, machista que é o norte de Minas, conseguimos 
ajudar os grupos. Os próprios depoimentos delas, eu vi maiores mudanças nesse 
aspecto pessoal na vida delas até no posicionamento dentro de casa, na 
comunidade, surgimento de novas lideranças, de organização do grupo, de 
posicionamento uma mudança drástica mesmo. No financeiro alguns, inclusive nesse 
contato agora que fiz, o pessoal da Ponte continua produzindo e vendendo no 
facebook, São Francisco está indo participar de várias feiras. Então é uma mudança, 
pessoal, social e financeira, vários grupos e várias pessoas tiveram a oportunidade de 
vivenciar essa mudança. 

Técnica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorou a relação entre eles, conseguiram se articular dentro do grupo, começaram 
a produzir conjuntamente, começaram a ser inseridos na rede de artesanato da 
região, então começaram a ampliar a rede e ter contato com o outro para ter essa 
troca de experiência. Começaram também a pegar o que estava dando certo nos 
outros grupos e levaram para a realidade deles. As lideranças fortaleceram, a 
comunicação melhorou. Começaram a participar mais de feiras, começaram a ser 
inseridos em outros mercados e não só o municipal como também o da região e do 
estado, até mesmo fora do estado. Alguns conseguiram ter o retorno financeiro, a 
maioria não conseguiu. Alguns conseguiram realmente ter essa independência em 
relação a nós, outros não conseguiram. O produto melhorou muito, eles começaram a 
trazer a questão cultural e a valorizar a cultura deles. Começaram a romper a questão 
do machismo, melhorou a convivência familiar. Alguns relatavam para nós melhorias 
em relação aos filhos e também ao marido. Começaram a levar as questões de 
gestão, que foram trabalhadas, para dentro de casa e controlar mais algumas coisas, 
e planejar.  

Técnico 3 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que realmente tinham o objetivo de sobreviver e ganhar a vida a partir do 
artesanato foi significativo. Melhorou muito a técnica, estão fazendo um artesanato 
bom, mas eles não vão se empenhar para que isso torne uma diferença. Houve sim 
aqueles que tinham interesse, aqueles que realmente tinham necessidade houve uma 
mudança e melhoria. Acredito que o maior impacto tenha sido na vida pessoal e 
social, porque eles ganharam autonomia, visão de mundo, abriu-se portas, 
enxergaram que elas eram capazes, isso transformou elas em relação à casa e à 
comunidade em que elas viviam. Como pessoa isso foi mais efetivo, ganharam 
visibilidade, ganharam notoriedade como pessoas, como mulheres e como artesãs. 

Técnico 4 

 

 

 

 

Pelo que eu pude perceber ela teve um bom impacto, houve grandes transformações, 
acho que mais na vida pessoal do que financeira e social e trouxe esse pessoal para 
uma realidade que eles não conheciam ainda, abriu novos horizontes, novos 
caminhos. E acho que financeira teria que ter sido essa estabilidade da incubadora, 
que não aconteceu, aconteceu por pouco tempo, acho que talvez também não é o 
grande objetivo. 

Técnico 5 

 

 

 

 

 

As relações sociais dentro dos grupos foram construídas e permaneceram. Tiveram 
grupos que melhorou o relacionamento interpessoal, melhoraram as relações 
comunitárias, a forma de se enxergar e de perceber a cultura a tradição de 
comunidades tradicionais e que tinham uma tradição a ser passada, eu percebi que 
houve uma mudança de valorização nesse sentido, começaram a valorizar mais 
aquilo que eles tinham e talvez para eles não davam tanta importância. Ampliaram 
sua visão de mundo. Alguns grupos tiveram resultados financeiros muito bacanas e 
participam de feiras nacionais, eles comercializam bem os produtos.  

 

Em relação ao impacto para os artesãos, o técnico 1 indica o empoderamento 

feminino, mudança nas relações em casa e na comunidade, surgimento de novas 

lideranças e organização do grupo. No financeiro, alguns grupos avançaram. O 
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técnico 2 atribui à melhora no relacionamento do grupo, à produção conjunta, à 

inserção na rede de artesanato da região, à participação em feiras, à ampliação da 

rede contatos e à troca de experiências e emancipação de alguns grupos. As 

lideranças fortaleceram, a comunicação melhorou. Alguns conseguiram ter o retorno 

financeiro, a maioria não conseguiu. O produto melhorou muito, eles começaram a 

trazer a questão cultural e a valorizar a cultura deles. Melhorou também a 

convivência familiar, levaram as questões de gestão, que foram trabalhadas para 

dentro de casa.  

 

O técnico 3 lembra os ganhos financeiros e a melhora da técnica. Para ele, o maior 

impacto foi na vida pessoal e social, porque eles ganharam autonomia, visão de 

mundo, abriram-se portas, enxergaram que elas eram capazes e isso as transformou 

em relação à casa e à comunidade em que elas viviam. Já o técnico 4 reconhece 

que os ganhos foram mais na vida pessoal do que financeira e social. Conheceram 

novos horizontes, novos caminhos.  

 

As relações sociais e interpessoais dentro dos grupos e valorização da cultura local 

ampliaram sua visão de mundo, sendo esse o impacto defendido pelo técnico 5. 

Alguns grupos tiveram resultados financeiros muito satisfatórios e participam de 

feiras nacionais, comercializando bem os produtos. Entre os impactos podem-se 

ressaltar o desenvolvimento do grupo, fortalecimento e crescimento pessoal, 

melhoras no produto e a comercialização, porém os ganhos financeiros foram 

menos expressivos. 

 

4.3.3 Resultados da Escala de Interdependência de Tarefas (EIT) 

 

A escala foi aplicada nos cinco técnicos do projeto após última reunião com o 

consultor 2. 

 

A Tabela 48 contém as respostas dos técnicos em relação à escala de 

interdependência de tarefas. 
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Tabela 48 

Escala de Interdependência de Tarefas 

Afirmativa 

N
º 
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e
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1. Meu desempenho depende 
de receber informações 
fornecidas pelos meus colegas.  

  1 4  3,8 

2. Para obter o material e os 
insumos necessários para 
realização do meu trabalho, eu 
dependo dos meus colegas.  

  2 3  3,6 

3. Eu dependo da ajuda e 
suporte dos meus colegas para 
poder realizar meu trabalho.  

  2 3  3,6 

4. Para poder realizar meu 
trabalho de maneira adequada, 
eu dependo dos meus colegas.  

  1 4  3,8 

5. Meu desempenho no trabalho 
é profundamente afetado pelo 
desempenho dos meus colegas.  

 2  2 1 3,4 

Média Geral das notas das 
respostas 

     3,64 

 

Conforme apresentado, a média da EIT é de 3,64 o que significa que, segundo os 

técnicos, é indiferente a dependência da equipe para a realização das tarefas. Isso 

retrata individualidade no desenvolvimento das tarefas, apesar de muitas 

comentarem durante a entrevista a importância dos eixos trabalharem juntos. 

 

4.3.4 Resultados da Escala de Interdependência de Resultados (EIR) 

 

A escala foi aplicada nos cinco técnicos do projeto após última reunião com o 

consultor 2. 

 

 As respostas dos técnicos à escala de interdependência de resultados encontram-

se na Tabela 49. 
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Tabela 49  

Escala de Interdependência de Resultados 

Afirmativas 

N
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1. Beneficia-me ou prejudica quando 
meus colegas atingem suas metas de 
trabalho. 

2 1  2    2,4 

2. Os objetivos que os meus colegas e eu 
desejamos alcançar com o nosso trabalho 
são compatíveis .ou incompatíveis.  

1 4      1,8 

3. É vantajoso ou desvantajoso para mim 
quando meus colegas têm êxito no seu 
trabalho  

3 1 1     1,6 

4. Quando meus colegas têm sucesso no 
seu trabalho, isso me beneficia ou 
prejudica.  

1 4      1,8 

5. Os meus interesses, em relação ao 
meu trabalho, e os dos meus colegas são 
harmoniosos ou estão em conflito.  

1 1 1 1 1   3 

6. O sucesso dos meus colegas no 
trabalho é positivo ou negativo para mim. 

1 4      1,8 

Média Geral das notas das respostas        2,07 

 

Como a média aritmética da Escala de Interdependência de Resultados é 2,07 e 

está bem próximo de 1 são indicadores de dependência positiva de resultados por 

parte da equipe técnica, sendo importante que os membros da equipe tivessem bom 

resultado para acarretar a efetividade da equipe. 

 

4.4 Entrevistas com artesãos 

 

Abaixo serão apresentadas as entrevistas realizadas com os artesãos, conforme 

apêndice C da dissertação, incluindo a caracterização dos respondentes e seus 

resultados. 

 

4.4.1 Caracterização dos respondentes 

 

Na Tabela 50 apresenta-se a caracterização dos artesãos entrevistados que fizeram 

parte do projeto Reciclando Oportunidades. 
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Tabela 50  

Caracterização dos artesãos 

Respondentes Sexo Idade Estado 
Civil 

Formação Tempo no 
Projeto 

Artesão 1 Feminino 32 anos Casada Superior Incompleto 2 anos 

Artesão 2 Feminino 41 anos Casada Segundo Grau Completo 3 anos 

Artesão 3 Feminino 40 anos Casada Superior 3 anos 

Artesão 4 Feminino 56 anos Divorciada Superior Completo 3 anos 

Artesão 5 Feminino 72 anos Casada Ensino Fundamental 3 anos 

Artesão 6 Feminino 63 anos Casada Ensino Fundamental 3 anos 

Artesão 7 Feminino 39 anos Casada Segundo Grau Completo 3 anos 

Artesão 8 Feminino 46 anos Casada Segundo Grau Completo 3 anos 

Artesão 9 Feminino 40 anos Casada Segundo Grau Completo 3 anos 

Artesão 10 Masculino 35 anos Solteiro Segundo Grau Completo 3 anos 

 

Entre os artesãos entrevistados, 90% são do sexo feminino. Isso confirma, pelas 

respostas dos entrevistados, que o público dos artesãos assistidos era, em sua 

maioria, mulheres. A idade varia de 72 a 32 anos, com média de 46 anos. Entre 

eles, oito eram casados, um divorciado e um solteiro. Em relação à escolaridade, 

dois tinham ensino fundamental, cinco tinham segundo grau completo, um tinha 

ensino superior incompleto e dois completaram o curso superior. A alta escolaridade 

talvez possa ser justificada por serem artesãos referência no projeto. E quatro delas 

falaram durante a entrevista que voltaram a estudar depois do projeto. Dos 

entrevistados, 90% participaram desde o início do projeto, somente um artesão 

começou um ano depois 

  
4.4.2 Resultados 

 

Segue apresentação do resultado das entrevistas com 10 artesãos assistidos no 

projeto. 

 

Na Tabela 51 são informados como os artesãos ficaram sabendo do projeto. 
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Tabela 51  

Como ficaram sabendo do projeto 

Artesão 1 Eu fiquei sabendo do projeto através das meninas, Maria de Lourdes e Albertina.  

Artesão 2 Fiquei sabendo que ia ter o projeto através das meninas do grupo. 

Artesão 3 Através de Neuza que avisou para nós e passou para o grupo. 

Artesão 4 Eu fiquei sabendo do projeto através da Secretaria de Ação Social daqui de Manga. 

Artesão 5 
Quem nos avisou foi dona Nininha, mas foi através da prefeitura na primeira reunião 
que fui no grupo. Foi lá que conheci vocês. 

Artesão 6 Eu estava participando de um curso de artesanato e fui chamada. 

Artesão 7 
Eu fiquei sabendo através de uma reunião em Januária, aí fiquei sabendo também 
que estavam procurando um grupo para trabalhar e eu os procurei. 

Artesão 8 O convite partiu do pessoal que vinha da prefeitura, a Elenice do CEDUC.  

Artesão 9 

 

Fiquei sabendo do projeto através de colegas de outro projeto chamado Reciclando 
Talentos. 

Artesão 10 Fiquei sabendo pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

 

Os artesãos 1, 2, 3, 5 e 9 ficaram sabendo do projeto por meio de membros do 

grupo. Os artesãos 4, 8 e 10 foram informados por órgãos da Prefeitura da sua 

cidade. O artesão 6 ficou sabendo em um curso do qual participava e o artesão 7 

procurou o CEDUC porque ficou sabendo que estavam procurando grupos para 

assistir. Metade dos artesãos ficou sabendo por meio de membros do seu grupo. 

 

As respostas dos artesãos sobre quais eram os objetivos do projeto podem ser 

consultadas na Tabela 52. 
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Tabela 52  

Quais eram os objetivos do projeto 

Artesão 1 

 

Ficou bem claro que o desenvolvimento do projeto era o incentivo. Para incentivar e 
ajudar no que pudesse, ficou claro. 

Artesão 2 

 

 

Foi passado tudo direitinho, o objetivo era para ajudar naquilo que gerasse renda na 
comunidade, ajudando a divulgar aquilo que já tinha. Deixaram bem claro que não 
tinha bens materiais para ajudar e que vocês iriam ajudar com incentivo, ajudar a 
divulgar o nosso produto, e foi tudo isso que aconteceu durante o projeto.  

Artesão 3 

 

Ficou. Juntar o grupo e fortalecer e também de melhorar a qualidade dos nossos 
produtos, do nosso artesanato. 

Artesão 4 

 

 

De modo geral o objetivo do grupo era assessorar as associações de artesãos daqui 
do norte de Minas. Eles falaram muito sobre economia solidária, e falaram sobre a 
questão de grupo, falaram sobre a questão da produção e cada membro do CEDUC 
tinha uma função e cada um falou que dentro da sua competência o que veio fazer. 

Artesão 5 

 

Eu lembro que vocês falaram na economia solidária, como se voltasse ao passado 
nas trocas de produtos, lembrei disso.  

Artesão 6 

 

 

O objetivo que eles falam é para desenvolver e dar emprego para as pessoas. 
Pessoas que já são de idade e coisa e tal, para participar. É bom para desenvolver a 
mente para a pessoa não ficar com problema de preocupação de cabeça, essas 
coisas. 

Artesão 7 

 

 

Sim, foi apresentado sim. Foi colocado umas metas, até onde a gente queria chegar. 
Foi falado sobre o estatuto que a gente teria que formar uma diretoria, qual era a 
finalidade que a gente queria mesmo, enfim. Foi falado dos degraus, cada degrau 
tinha seus objetivos. 

Artesão 8 

 

 

Ficou. Eles falaram que iria ser trabalhada a parte burocrática da associação, como 
que era uma associação, montar um regimento interno, oficina na parte de 
convivência e foi tudo trabalhado, aí organizou tudo. 

Artesão 9 

 

Sim, era melhorar o desempenho naquilo na arte que a gente já fazia e aprimorar o 
talento que já tínhamos e apresentar novas técnicas de trabalho, de comercialização, 
de renovação de materiais. 

Artesão 10 
Era uma oportunidade para gente fazer as peças. Lembro que era 
empreendedorismo. 

 

Os objetivos do projeto eram: artesão 1 - o incentivo; artesão 2 - gerar renda e 

divulgar o produto; artesão 3 - fortalecer o grupo e melhorar a qualidade dos 

produtos; artesão 4 - assessorar os grupos e desenvolver os produtos; artesão 5 -

desenvolver a economia solidaria e o produto; artesão 6 - desenvolver e dar 

emprego para as pessoas; artesão 7 - criar estatuto, formar uma diretoria dentro de 

cada grupo; artesão 8 - montar associação, regimento interno e oficinas de 

convivência; artesão 9 - elaborar novas técnicas de trabalho, comercialização e 

renovação de materiais; artesão 10 - produção e empreendedorismo. Eles tinham 

pouquíssimo conhecimento dos objetivos do projeto, sendo que alguns os 

desconheciam. Entre os objetivos comuns apareceram desenvolver e estruturar o 

grupo (criar a associação com estatuto e regimento), produzir e comercializar o 

produto. 
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Na Tabela 53 confirmam-se os dados em relação aos motivos para entrar no projeto. 

 

Tabela 53  

Quais os motivos para entrar no projeto 

Artesão 1 
 

O que me motivou foi mesmo o interesse, porque eu estou aqui na comunidade e 
moro aqui, aí me despertou o interesse de participar e de trabalhar com o artesanato. 
Comecei a trabalhar depois do projeto. 

Artesão 2 

 

O desejo de melhorar, porque quando tem algo para ajudar a gente. A gente tem o 
incentivo de participar para melhorar. 

Artesão 3 

 

A motivação foi aprender personalizar mais as peças, aprender novas técnicas para 
confeccionar o artesanato e também a novidade de estar divulgando mais, de estar 
mostrando mais os trabalhos não só aqui na comunidade como também fora. 

Artesão 4 
Sinceramente, foi a melhor coisa que aconteceu para gente. Porque até então nós 
nunca tivemos aqui em Manga o apoio e incentivo de ninguém. 

Artesão 5 Curiosidade e adquirir conhecimento. 

Artesão 6 
Porque eu sempre gosto de participar dessas coisas. Tudo quanto é coisa eu 
participo, gosto de estar no meio de gente fazendo reunião, passeando. 

Artesão 7 

 

O que me motivou a entrar no projeto é porque a gente era um grupo muito 
pequenininho que ficava só focado naquela questão de não estar saindo nem nada. 
Então, o que focou foi o crescimento mesmo desse grupo.  

Artesão 8 

 

 

 

 

Não só eu, mas todas as mulheres aqui ficaram interessadas porque o que a gente 
sabia de associação era muito pouco, era só se reunir discutir as necessidades da 
comunidade, era só o que a gente sabia. Essa parte de organizar, do estatuto, dos 
artigos e como que funcionava. Acho que foi isso que fez a gente aceitar a 
participação. E mesmo para ter uma assessoria que a gente nunca tinha tido de falar 
como que funciona a associação, os objetivos, a vivência, de compreender o outro, 
de partilhar, de tudo, a convivência de grupo. 

Artesão 9 
Foi conhecimento, eu queria conhecer mais técnicas que valorizasse aquilo que eu já 
fazia. 

Artesão 10 Motivou-me para aprender mais e ter mais experiência no meu trabalho. 

 

O motivo do artesão 1 para entrar no projeto 1 foi o interesse em trabalhar com o 

artesanato; do artesão 2 foi o desejo de melhorar; do artesão 3, aprender novas 

técnicas, divulgar o produto; do artesão 4, a possibilidade de ajuda e incentivo; do 

artesão 5, curiosidade e aquisição de novos conhecimentos; do artesão 6, gostar de 

participar, estar no meio de gente; do artesão 7, o crescimento do grupo; do artesão 

8, a possibilidade de organizar o grupo, criar um estatuto e compreender o grupo; do 

artesão 9, conhecer mais técnicas para desenvolver o produto; do artesão 10, 

aprender mais e adquirir experiência no trabalho. Os maiores motivo para entrar no 

projeto foram o incentivo e a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento do 

grupo. 

 

Na Tabela 54 são apresentados como os artesãos avaliam a atenção dada no início 

do projeto pela equipe técnica. 
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Tabela 54  

Como você avalia a atenção dada no início do projeto 

Artesão 1 

 

Sim. No que pode nos ajudar ela ajudou. Por onde eu ando que alguém pergunta 
sempre falo que a equipe foi maravilhosa. 

Artesão 2 Foi boa. 

Artesão 3 

 

A recepção foi muito boa. Eles tiveram por todos nós um carinho especial, uma 
atenção especial, uma preocupação que nós nunca tivemos esse apoio de ninguém. 

Artesão 4 Muito bem. A atenção foi ótima me cativei com todos. 

Artesão 5 Eu achei que foi tudo bom, muita gente boa. Educados. 

Artesão 6 

 

Maravilhosamente bem, foi muito bom. A gente foi muito bem recebida. O pessoal 
teve aquele aconchego muito grande com o grupo e a gente não tem o que falar, foi 
uma coisa muito bacana mesmo. 

Artesão 7 

 

Foi maravilhosa, porque nunca tivemos nada parecido na vida. Para nós foi bom 
demais. Excelente.  

Artesão 8 Muito bem recebida. Muito bacana a equipe, o tempo todo. 

Artesão 9 Foi boa a recepção. 

Artesão 10 

 

Sim. No que pode nos ajudar ela ajudou. Por onde eu ando que alguém pergunta 
sempre falo que a equipe foi maravilhosa. 

 

A atenção dada aos artesãos, por parte da equipe técnica, foi muito bem avaliada. 

Todos reconheceram que foram muito bem recebidos, uma recepção muito 

acolhedora. 

 

Na sequência, são apresentados os dados dos respondentes sobre a explicação de 

como seria o trabalho desenvolvido no projeto (Tabela 55). 
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Tabela 55  

Explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido 

Artesão 1 

 

Recebi o passo a passo, se não me engano houve até uma dinâmica dos objetivos 
que agente tinha para alcançar no decorrer do projeto.  E o principal do projeto que 
ficou bem claro que é o incentivo. 

Artesão 2 

 

Recebi. Lembro que falaram que iria ter acompanhamento, ter várias reuniões e que 
seria trabalhado não só com nós, mas com vários grupos de outras regiões.  

Artesão 3 

 

Sim. Foi passado como seria o projeto e como seria o desenvolvimento de todo o 
projeto e quais eram os objetivos. Não lembro como. 

Artesão 4 

 

Recebemos. Nós tivemos vários encontros, várias oficinas. Tivemos encontros de 
microrregião, saímos daqui e fizemos reunião em outras cidades, em Montes Claros, 
foi muito bem trabalhado todos os assuntos, quais as competência do grupo em si. 

Artesão 5 

 

Teve explicação, mas para mim lembrar direitinho... Mas, o que sempre batiam na 
tecla é sobre a economia solidária, pra gente desenvolver. 

Artesão 6 Sim, que pretendia ajudar e fazer sair fora para vender. 

Artesão 7 

 

Sim, o trabalho iria ser desenvolvido durante uns três anos e a cada dois meses teria 
algumas etapas que seriam executadas dentro do curso e aí foi ficando de três em 
três meses e por aí foi dando continuidade.  

Artesão 8 

 

Foi, eles explicaram que nessa primeira parte seria a organização, do regimento e a 
segunda parte iria desenvolver as atividades que a gente fazia. Aí entra um 
pouquinho no artesanato, na forma de embalagem, tudo isso foi trabalhado. 

Artesão 9 

 

Sim, várias vezes. Seria através de palestras, vídeos, dinâmicas que ajudava demais 
a gente se soltar aprender a conviver com os outros. 

Artesão 10 Teve. Para melhorar mais nas peças, como oferecer uma peça para o cliente. 

 

Os artesãos tiveram explicação do trabalho que seria desenvolvido. Alguns 

detalharam os objetivos e tempo do projeto, periodicidade dos encontros e até 

mesmo a forma com seriam desenvolvidos os encontros. 

 

Na Tabela 56 percebe-se que os artesãos foram informados sobre as regras de 

convivência para o desenvolvimento do trabalho. 
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Tabela 56  

Foram informados sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho 

Artesão 1 
 
 

Sim, fui informada. Inclusive houve outra dinâmica do suco de limão, fizemos o suco 
de limão com e sem açúcar, onde cada um tinha uma utilidade, eu me lembro disso 
aí. O limão era azedo, mas servia para fazer a limonada. 

Artesão 2 

 

Passou que a gente tinha que ser solidário um com o outro, trabalhar na parceria e 
quando vocês viessem e indicassem tínhamos que procurar fazer, as tarefas que 
faziam parte do projeto, para o bom andamento do projeto. 

Artesão 3 

 

Sim. As regras de convivência foi nós que creiamos juntos. As regras de convivências 
partiram de todos, que sugeriram quais seriam essas regras para melhor desenvolver 
o projeto. 

Artesão 4 

 

Fomos sim. Uma vez que no grupo tinha psicólogo. A questão da convivência foi 
trabalhada muito bem. Nunca ficou nenhuma dúvida em relação a isso. 

Artesão 5 Era para trabalhar sempre em grupo. 

Artesão 6 Tinha que estar sempre reunido com a turma, sempre reunindo com as pessoas. 

Artesão 7 

 

Nós tivemos as regras de convivência de como conviver com os colegas, como 
aprender a respeitar o limite de cada um. 

Artesão 8 

 

 

Sempre tinha uma forma, eles tinham tudo programado, cada reunião cada encontro 
tinha um tema do que iria fazer. Um encontro era oficina, o outro era que ia falar das 
atividades e do artesanato, aí cada encontro tinha um tema. A gente já sabia eles já 
marcavam e falavam o assunto, o que ia acontecer naquele encontro. 

Artesão 9 Sim, a gente ia observando isso a cada encontro que seria assim. 

Artesão 10 Fui informado. 

 

Quando foi perguntado se eles foram informados sobre as regras de convivência, 

todos os artesãos responderam que sim. O artesão 1 lembrou da dinâmica em que 

foi trabalhado o tema. Os artesãos 1, 2, 5, 6 destacaram a importância de trabalhar 

de forma coletiva como regra principal. 

 

A Tabela 57 leva a conhecer como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos 

antes do início do projeto. 
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Tabela 57  

Como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos 

Artesão 1 

 

Até o projeto vir as meninas estavam separadas, o galpão estava parado, não estava 
trabalhando. Antes do projeto, também, trabalhavam cada um para si, as peças 
fabricadas cada uma tinha o seu dono.  

Artesão 2 
No início a gente trabalhava individualmente, cada um produzia sua peça e vendia 
individual também.  

Artesão 3 

 

 

Com o grupo a gente reunia sempre uma vez por semana ou se precisasse mais de 
uma vez. As atividades que não davam para ser feitas todas no grupo tínhamos que 
levar para casa para terminar. No início a liderança do grupo era uma só, a pessoa só 
ficava sobrecarregada e não dava muito certo para o desenvolvimento do grupo.  

Artesão 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início nos encontrávamos todos os dias, na casa de uma colega. A oficina era na 
casa da Cida, todos os dias de manhã, quem pudesse iria, quem não pudesse iria 
outro dia, mas nosso ponto fixo de horário era de manhã. Trabalhávamos de segunda 
à sexta, iniciamos a oficina só com o trabalho de tabula de tecer e de trabalhar com 
garrafas e cestos e balaios. Nós tivemos varias vezes a promessa da secretaria de 
ação social e do prefeito que sempre prometiam um ponto onde pudéssemos 
trabalhar, fazer uma oficina e um ponto de venda e isso nunca aconteceu, aí foi 
enfraquecendo as pessoas foram desanimando e foram afastando. No final só ficou 
quatro pessoas trabalhando, chegamos ao ponto de trabalhar mais individual e 
encontrar para confeccionar as peças sempre que tem um evento, estamos assim 
hoje, raramente juntamos as quatro. Agora fazemos mais de duas em duas mesmo. 

Artesão 5 

 

 

Nós tentamos várias etapas aqui até chegarmos no bordado. Reuníamos uma vez por 
semana depois trabalhava em casa também. Tem o grupo, tem o presidente 
legalzinho. A gente reúne uma vez por mês para ter essa reunião do grupo, sobre 
essa equipe aí. 

Artesão 6 

 

Reunia junto, depois levava o trabalho para casa. Às vezes a gente vai numas feiras 
fora. Sempre quem tomava mais a frente é Nininha. Às vezes a gente vai para fora, 
ela é muito esforçada para a gente fazer as coisas, ensina também. 

Artesão 7 

 

 

 

 

A gente tinha os trabalhos lá no grupo que era dividido entre os colegas. Quando a 
gente acabava recebendo um trabalho para fazer, ele era dividido entre cada um para 
que o grupo funcionasse dessa forma. Tinha as reuniões toda quarta-feira, onde a 
gente colocava os objetivos, não só os objetivos como também alguns obstáculos que 
a gente acabava enfrentando. Tinha os encontros também, não só com o grupo, mas 
também com as outras comunidades. 

Artesão 8 

 

 

 

 

Ele era misto porque a gente trabalha profissionalmente e tem as pessoas que a 
gente chama de voluntários. Um jeito de todas participar do projeto, então tinha que 
usufruir de uma coisa nos encontros, nas reuniões. As que trabalhavam todo dia 
participavam mais sobre melhorias dentro do grupo, as voluntárias sobre convivência 
na parte social. Tem pessoas idosas também no grupo, cada uma absorvia o que era 
para elas na idade. 

Artesão 9 Os trabalhos eram desenvolvidos de forma individual e tínhamos poucas reuniões 

Artesão 10 

 

 

A gente não tem um lugar próprio, então a gente se reunia na casa da Simone. Tinha 
as reuniões que a gente participava e convidava as pessoas. Tinha o presidente, o 
tesoureiro, era organizado. A liderança era tranquilo, supertranquilo, um entendia o 
outro. 

 

Em relação a como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos, o primeiro 

artesão relata que estavam parados antes do projeto e também trabalhavam de 

modo individual, cada peça tinha seu dono. Segundo o artesão 2 eles trabalhavam 

individualmente, cada um produzia e vendia sua peça. O artesão 3 comenta que 

eles se reuniam uma vez por semana e as peças eram feitas em grupo. Aquele que 



 

 

144 

não finaliza levado para casa para ser terminado. No início somente uma liderança 

ficava sobrecarregada. Para o artesão 4, no início encontravam-se todos os dias 

pela manhã. Depois, o grupo enfraqueceu e ficaram somente quatro pessoas, 

chegando ao ponto de trabalharem mais individualmente. Os demais artesãos 

manifestaram-se da seguinte forma: o 5 - encontravam-se uma vez por semana e 

depois trabalhavam em casa. Têm grupo, presidente e uma reunião por mês; o 6 - 

reuniam-se e depois levavam o trabalho para casa e às vezes participavam de feira; 

o sete - o trabalho do grupo era dividido entre os colegas e cada um fazia a sua 

parte. As reuniões aconteciam uma vez por semana para discutir os objetivos e 

obstáculos e também havia encontros com a comunidade; o 8 - o trabalho era misto, 

algumas pessoas trabalhavam profissionalmente e outras eram voluntárias. Quem 

trabalhava mais participava da melhoria dos grupos e os voluntários tinham 

convivência na parte social. Havia idosos que absorviam o que davam conta; o 9 - o 

trabalho era desenvolvido de forma individual e eram poucas as reuniões; o 10 - o 

grupo era organizado, com um presidente que era muito tranquilo, tesoureiro e 

reuniões. Não tinham um lugar próprio e encontravam-se na casa de um artesão. Os 

grupos eram diversificados em relação ao desenvolvimento do trabalho. Em alguns 

grupos a produção e comercialização eram individuais e em outros, poucos, a 

produção era de forma coletiva. Alguns grupos estavam um pouco mais organizados 

com reuniões e liderança. 

 

Em seguida, a Tabela 58 mostra os dados de como era o relacionamento do grupo 

de artesãos. 
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Tabela 58  

Como era o relacionamento do grupo de artesãos 

Artesão 1 Era muito bom, até hoje. Tem alguns altos e baixos. 

Artesão 2 

 

Era bom, graças a Deus nunca discutimos, nunca teve brigas e desavenças. Foi um 
relacionamento muito bom. 

Artesão 3 

 

Nosso relacionamento era bom. Muitas pessoas que realmente entraram no grupo 
para fazer parte e aprender ou mesmo para distrair. 

Artesão 4 
 

Visivelmente dentro do grupo não existia nada de inimizade. Nenhum tipo de 
inimizade, de desavença e de chegar ao ponto de brigar e ficar de mal. Graças a 
Deus o vínculo de amizade é muito grande que quase nos tornamos irmãs. 

Artesão 5 
 

Era tranquilo, mas sempre tem uma coisinha. Mas tudo legal, não chegava a ter 
rivalidade entre as pessoas não. Tentávamos resolver dentro do grupo, nunca teve 
rivalidade para alguém tentar sair. 

Artesão 6 Muito bom, tudo tranquilo. 

Artesão 7 
 

Era um relacionamento muito bom, onde a gente acabava até expressando dentro do 
próprio grupo problemas até relativos não só como pessoal, mas como grupal 
também.  

Artesão 8 
 

Em relação ao nosso relacionamento já vai para 13 anos e nossas vidas sempre 
caminham para melhor. Nós nunca tivemos problemas de relacionamento, nosso 
relacionamento foi sempre muito bom.  

Artesão 9 
No geral era tranquilo, não deixava de um ficar chateado com o outro devido ao 
desempenho, uns participavam mais uns menos, mas no geral era tranquilo. 
Confusão mesmo nunca teve não. 

Artesão 10 Entre nós era bom, um entendia a opinião de outros. Não entrava em conflito 
nenhum, um entendia o outro. 

 

Todos os artesãos comentaram que o relacionamento dentro do grupo era bom, não 

tinham grandes problemas. Somente os artesãos 5 e 9 declararam que às vezes 

existiam alguns conflitos. 

 

A Tabela 59 exibe como era o trabalho desenvolvido pela equipe técnica com os 

artesãos. 
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Tabela 59  

Como era o trabalho da equipe técnica 

Artesão 1 
 
 

Recebi o passo a passo, se não me engano houve até uma dinâmica dos objetivos 
que agente tinha para alcançar no decorrer do projeto.  E o principal do projeto que 
ficou bem claro que é o incentivo. 

Artesão 2 Recebi. Lembro que falaram que iria ter acompanhamento, ter várias reuniões e que 
seria trabalhado não só com nós, mas com vários grupos de outras regiões.  

Artesão 3 Sim. Foi passado como seria o projeto e como seria o desenvolvimento de todo o 
projeto e quais eram os objetivos. Não lembro como. 

Artesão 4 

 

Recebemos. Nós tivemos vários encontros, várias oficinas. Tivemos encontros de 
microrregião, saímos daqui e fizemos reunião em outras cidades, em Montes Claros, 
foi muito bem trabalhado todos os assuntos, quais as competência do grupo em si. 

Artesão 5 Trabalharam muito a questão da economia solidária e uma melhor relação de 
convivência no grupo. 

Artesão 6 Teve vários encontros sobre o grupo, como melhorar a produção e também a 
comercialização dos produtos. 

Artesão 7 

 

O trabalho foi feito em 3 anos. Eles vinham de 3 em 3 meses e desenvolviam 
diversas atividades para melhorar a interação do grupo e também para a melhoria do 
nosso produto. 

Artesão 8 

 

Trabalharam primeiro a organização, o regimento e a segunda parte foi desenvolvido 
atividades sobre o produto que a gente fazia. Teve um pouquinho de artesanato, 
forma de embalagem, tudo isso foi trabalhado. 

Artesão 9 Tivemos palestras, vídeos, dinâmicas que ajudava demais a gente se soltar aprender 
a conviver com os outros. Também trabalharam a questão dos nossos produtos. 

Artesão 10 Eles fizeram oficinas com o grupo para melhorar mais nas peças, como oferecer uma 
peça para o cliente. Também trabalhava o relacionamento do grupo. 

 

No tocante ao trabalho da equipe técnica, os artesãos argumentaram como se 

segue. O artesão 1 recebeu o passo a passo e o principal objetivo era o incentivo. O 

artesão 2 lembra que iriam ter um acompanhamento com várias reuniões e o 

trabalho aconteceria em outros grupos. O artesão 3: foi passado como seria, mas 

não se lembra. O artesão 4: foram vários encontros e oficinas, encontros em outras 

cidades com outros grupos, com vários assuntos sobre as competências do grupo. 

O artesão 5: falou do trabalho sobre economia solidária e o relacionamento do 

grupo. O artesão 6: vários foram os encontros sobre grupo, processo de produção e 

comercialização. O artesão 7: relatou atividades a cada três meses para melhorar a 

interação do grupo e melhoria do produto. O artesão 8: trabalharam primeiro a 

formalização e organização do grupo, sobre produto, artesanato e embalagem. O 

artesão 9: várias palestras, vídeos e dinâmicas para desenvolver o grupo. Também 

trabalhou o produto. O 10º artesão: houve oficinas para melhorar as peças, a venda 

para o cliente e o relacionamento do grupo. Todos eles expõem um conjunto de 
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ações para formalizar, organizar e desenvolver o grupo, bem como seus produtos e 

a comercialização destes. 

 

Abaixo são exibidos os dados, conforme tabela 60, de como era a interação entre os 

membros da equipe técnica. 

 

Tabela 60  

Como era a interação entre os membros da equipe técnica 

Artesão 1 

 

 

Muito bom, não tenho nada do que reclamar. Sempre quando a gente precisava de 
alguma coisa para esclarecer dúvidas sempre foi muito presente. Se tinha alguma 
coisa era muito no oculto e a gente não conseguia perceber não. Para nós parecia 
ser uma amizade muito boa, um afeto muito bom. 

Artesão 2 

 

 

 

Não os sentíamos como uma pessoa de longe, sentíamos como alguém da família, 
eram parceiros que se tornou como se fossem da nossa família. Com uma grande 
união também. Colaboração, cada um colaborava com o outro para que tudo desse 
certo, nunca vi motivo de desunião entre eles sempre procuravam resolver as coisas 
do melhor jeito para que tudo desse certo. 

Artesão 3 

 

Também era bom, porque tinha o contato mesmo não estando aqui. O que eu 
percebia é que a interação entre eles também era boa, estavam sempre repassando 
tudo de uma forma clara para gente.  

Artesão 4 

 

 

 

 

O relacionamento da equipe técnica foi muito bom. Muito bom mesmo, em momento 
algum ficamos chateadas com nenhum deles. O que eu percebi, e o que dava para 
perceber... Agente é curioso e seguia nas redes sociais. A amizade entre eles era 
muito boa também, quando trabalha muito tempo com a pessoa e aquele vínculo de 
amizade fortalece, a gente vê entre o pessoal do CEDUC uma preocupação com o 
outro, aquele vínculo de amizade.  

Artesão 5 

 

Maravilhoso, eles foram excelentes. Nunca percebi nada entre eles não, 
demonstravam ser unidos.  

Artesão 6 Relacionamento tudo bom. Tudo muito tranquilo, eu via tudo bom. É sim, juntos. 

Artesão 7 

 

 

 

Ótimo, muito bom porque acabava nos ajudando até na autoestima. Era um 
relacionamento muito bacana, às vezes a gente ficava até meio assim para baixo, 
quando eles chegavam animava tudo. É uma gratidão que a gente deve para o resto 
da vida, como aquela música “valeu a pena”. Convivência de irmão, a gente sempre 
falava que era aquela amizade tão forte. 

Artesão 8 

 

 

 

Foi mais um vínculo de amizade que criou entre esse grupo. Para nós foi bom de 
mais, até hoje tem coisas que a gente aprendeu com o grupo eu uso. Tinha diferença, 
cada um tem seu jeito de ser, mas mesmo com as diferenças eles conseguiram 
conviver e colocar o projeto para andar, até mesmo com as diferenças. Cada um com 
sua profissão, mas no mesmo barco.  

Artesão 9 

 

Melhor ainda, sempre muito paciente. Muito bom. Eu via a equipe mais como um 
grupo de amigos, sempre bem humorados, comunicativos um com o outro. Muito bom 
mesmo.  

Artesão 10 Bom demais, eu gostei muito. Como bons amigos. 

 

Segundo a percepção de todos os artesãos, a interação entre os membros da 

equipe era muito boa. Caso existisse algum atrito eles não deixavam transparecer. 

Os artesãos 1, 4, 7 e 9 percebiam uma relação de amizades entre eles. 
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A Tabela 61 apresenta a percepção dos artesãos em relação à crença do 

atingimento dos objetivos do projeto. 

 

Tabela 61  

Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos 

Artesão 1 

 

Eu acho que sim. No meu ponto de vista o que o projeto poderia fazer foi feito. Talvez 
uma coisa ou outra que não deu certo, mas era uma tentativa para saber se iria dar 
certo. Eu acho que foi alcançado sim. 

Artesão 2 

 

 

 

 

 

Foi graças a Deus. Parando para pensar onde nós estávamos e até aonde já 
chegamos, foi muito bom. Nós conseguimos alcançar aquilo que o projeto falou 
quando iria iniciar. Nosso produto chegou a lugares que nós nem imaginávamos. Eu 
lembro que já no início, desde a primeira viagem, já tivemos um bom resultado e 
conseguimos vender nosso produto e com esse incentivo nós continuamos 
valorizando nosso trabalho, porque muitas vezes quando não está vendendo a gente 
esmorece. A partir desse momento, dessa primeira viagem que nós fizemos com o 
incentivo do projeto ajudou bastante. 

Artesão 3 Foram alcançados sim. 

Artesão 4 

Parcialmente. Não foram totalmente alcançados, porque o projeto do CEDUC, eu 
achei o período muito curto e era muita coisa para pouco tempo. O insucesso do 
projeto foi isso. O ponto negativo do projeto foi esse, muita coisa para pouco tempo. 
O objetivo que não foi atingido, por exemplo, com relação à inspiração de vocês em 
deixar-nos uma cooperativa funcionando em Montes Claros, foi um pulo que não deu 
certo em função da crise no país de modo geral e também nós não estávamos 
preparados para sermos cooperados e viver os na cooperativa. 

Artesão 5 

 

Alcançou, só que esse negócio aí de vendas e lucros isso aí está difícil no país todo. 
Disso aí foi pouca coisa que conseguimos.  

Artesão 6 

 

Eu acho que sim. Melhorou, e eu falo direto, melhorou e eu acho é bom, eu gosto de 
fazer, eu gosto de trabalhar que eu não fico preocupada. Não dá muito dinheiro, mas 
dá pouco. 

Artesão 7 

 

 

 

Com certeza, eu estou te falando a verdade. A partir do momento que eles 
apareceram nas nossas vidas, foi uma transformação, foi muito bom, a gente criou 
um face, a gente criou um grupo no whatsapp. Hoje a gente joga nossos artesanatos 
na internet e o pessoal de não sei onde fica mandando mensagens, de vários lugares. 
Só temos que falar que foi um crescimento muito grande. 

Artesão 8 

 

Tudo que foi passado para nós de acordo com o projeto que eles falaram no início, 
para nós aconteceu direitinho. Dá até para gente fazer uma linha do tempo, tudo que 
eles falaram que iria acontecer, aconteceu mesmo.  

Artesão 9 

 

 

Foram, todos foram alcançados. Era o que a gente sempre frisava nas reuniões, o 
que todo mundo mais gostou foi disso, de ter juntado mais a gente. Eu mesmo 
costumava dizer que a gente vive na mesma cidade, mas às vezes nem se 
cumprimentava e o projeto fez isso. Uniu muito. 

Artesão 10 

 

Conseguiu. Eu consegui muito, estou tendo oportunidade de fazer meu trabalho com 
o grupo também. Tivemos bastantes experiências, oportunidades de sair pra interagir 
com outras pessoas nas feiras, palestras. 

 

Quando questionados se os objetivos foram atingidos, responderam: o artesão 1 

acredita que sim, talvez uma coisa ou outra que não deu certo; o artesão 2 

considera que sim, foi muito bom. O seu produto chegou a lugares que eles nem 

imaginavam; o artesão 3 disse apenas que foram alcançados; para o artesão 4 foi 
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atingido parcialmente, era muita coisa para ser feita em pouco tempo. E também 

realça que a Cooperativa de Montes Claros foi uma ação que não deu certo; 

segundo o artesão 5, a questão financeira avançou pouco; artesão 6 considera que 

alcançou, exceto na questão financeira; o artesão 7 afirma que atingiu e mudou a 

vida deles, vendem pela internet para vários lugares do pais; o artesão 8 explicita 

que tudo que foi proposto no início foi atingido; o artesão 9 assegura que foram 

todos alcançados, principalmente a união do grupo; o artesão 10 reconhece que 

tiveram muitas experiências, oportunidades de sair pra interagir com outras pessoas 

nas feiras, palestras. De todos eles, nove entrevistados tiveram os objetivos 

atingidos. Apesar de a questão financeira não ser o objetivo principal do projeto, os 

artesãos 5 e 6 acusam poucos avanços. 

 

Na Tabela 62, são exibidos os impactos na vida pessoal, social e financeira dos 

artesãos. 

 

Tabela 62  

Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos 

continua 

Artesão 1 

 

 

 

 

 

 

 

Teve muito impacto. Devido eu ter casado muito nova eu parei meus estudos antes 
do tempo, eu parei no primeiro ano do ensino médio. Eu já tinha interesse de concluir 
os estudos e através do projeto que abriu mais a minha visão e eu voltei a estudar, 
concluí meu ensino médio e agora estou cursando e já vou para o quarto período de 
Sociologia. Eu escolhi justamente a Sociologia por causa disso, pela dificuldade que 
eu tive e por essa vivência que eu tive do grupo dessas saídas. No financeiro também 
mudou um pouquinho, não foi muito, mas mudou. Depois do projeto a gente passou a 
trabalhar em grupo e a peça não é individual e sim do grupo todo. Através do 
incentivo e da orientação do projeto a gente soube lidar com os altos e baixos do 
grupo e tolerar uns aos outros. 

Artesão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mudança foi grande, até a forma de mulher está saindo para participar de feiras 
isso não existia antes do projeto porque meu esposo não deixava. Quando foi vendo 
o andamento do projeto e que estava gerando resultados para a família já começou 
deixar a gente sair. Começaram acreditar no trabalho e as mudanças foram muito 
grandes. Pessoas do grupo que eram muito tímidas já até conseguiu sair para as 
feiras. Foi muita mudança que teve na nossa vida pessoal, foi muito bom. Houve 
ganho financeiro e a família toda foi acreditando que iria gerar frutos, como gerou. 
Com o incentivo do projeto, que nos reuniu e nos deu ideias e abriu nossa mente e 
nós tivemos a ideia de trabalhar no coletivo. Quando vendíamos nós dividíamos o 
dinheiro, e vimos que disso aí deu frutos. Até hoje na comunidade, o único grupo que 
trabalha dessa forma é o nosso. O que o projeto planta não é uma semente que é 
para acabar, eu creio que é para continuar, nós estamos lutando para que isso não 
pare. 
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Tabela 62 

Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos 

conclui 

Artesão 3 

 

 

 

Até o momento teve mudança sim, porque hoje temos mais responsabilidade com 
tudo que tinha que fazer para dar conta de entregar as encomendas. Teve mudança 
sim no financeiro, melhorou. Foi criada uma diretoria para organizar melhor e 
distribuir tarefas, porque uma pessoa só ficava sobrecarregada e não dava muito 
certo para desenvolvimento do grupo.  

Artesão 4 

 

 

 

 

A transformação na minha vida eu posso falar que foi 90% bom. Primeiro porque 
houve uma divulgação maior do nosso trabalho, porque aqui na nossa região nosso 
trabalho nunca havia sido valorizado. O CEDUC com o projeto fez a gente voltar e 
observar a falta de valor para as questões culturais. Nós trabalhamos esse lado e 
hoje impomos o nosso artesanato e cultura, resgatar aquilo que já estava sendo 
esquecido, é uma sementinha que está germinando. 

Artesão 5 

 

 

 

 

O projeto foi muito bom, mas mudança financeira para mim está mesma coisa. Não é 
porque não faço eu tenho muito artesanato lá em casa, muito no que eu posso fazer 
no dia a dia, porque eu faço porque gosto para preencher o tempo e é uma terapia 
para mim que fico sozinha dentro de casa. Meu marido é aposentado, mas fica lá fora 
arrumando motor para passar o tempo também aí eu fico lá dentro fazendo algumas 
coisas, mas a venda é muito difícil. 

Artesão 6 

 

Tá devagar, o comércio esse ano está meio devagar, mas sempre surgem algumas 
vendas.  

Artesão 7 

 

 

 

 

Para mim pessoalmente trouxe transformação porque eu acabei aprendendo a cada 
dia mais. A partir do momento em que comecei a participar desse grupo e a participar 
dessas convivências com o projeto, foi uma coisa bacana porque eu acabei me 
desenvolvendo a cada dia. Financeiramente ajudou e está ajudando, porque até hoje 
eu estou fazendo bolsa, mando para Brasília. Esses dias mesmo eu mandei 10 
bolsas para Brasília e o pessoal comprou, agora mesmo a menina já encomendou 
mais para São Paulo. 

Artesão 8 

 

 

Teve muitas, principalmente a valorização das pessoas, do que a gente fazia do que 
a gente era antes do projeto. Ensinaram muitas coisas para nós e para mim como 
pessoa. Eu melhorei bastante e aprendi muito. Não dá para esquecer não, o que o 
projeto passou para a gente foi muito importante. 

Artesão 9 

 

 

 

 

 

Teve, até eu passei a me valorizar mais, porque a gente sempre acha que não é 
capaz, e que não consegue. Depois disso foi como se tirasse uma tarja dos nossos 
olhos e a gente passasse a se enxergar mais. Um amadurecimento. Financeiramente 
teve diferença justamente por conta da divulgação, a gente aprendeu mais a colocar 
nosso produto no mercado. Depois do projeto, depois de sermos treinados, a conviver 
e a trabalhar em equipe a gente passou a se encontrar periodicamente para 
desenvolver nossos trabalhos sempre em grupo. 

Artesão 10 

 

Melhorou muito [financeiro], porque as divulgações, por estar divulgando o nosso 
trabalho. Eu acho que melhorou muito, porque única fonte de renda para mim 
trabalhar é essa aqui de artesão, mexer com artesanato. 

 

O artesão 1 mostra como impacto do projeto abrir sua visão, voltar a estudar 

(cursando o 4º período de Sociologia), menos mudanças no financeiro, produção 

coletiva e também o aprendizado para lidar com os altos e baixos do grupo, mais 

tolerância com as pessoas. O artesão 2 aborda a questão de sair do seu ambiente 

para participar de feiras, algo que não era permitido antes. Voltou a estudar, abriu 

sua visão, a comunidade e a família começaram a acreditar no trabalho que 
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desenvolviam, trabalho de forma coletiva e o ganho financeiro. É o único grupo na 

comunidade que trabalha de forma coletiva. O artesão 3 menciona que gerou mais 

responsabilidade com a entrega das encomendas, teve melhoras financeiras e o 

grupo organizou-se melhor com a criação da diretoria. O artesão 4 destaca o 

impacto na divulgação e valorização do trabalho do grupo, valorização da questão 

cultural no trabalho. Conseguiram regatar algo que estava sendo esquecido, por 

meio do artesanato. O artesão 5 alega que não teve ganhos financeiros, continua 

fazendo o artesanato para ocupar o tempo. O artesão 6 reclama que o comércio 

está devagar e teve poucas vendas. O artesão 7 obteve impacto em novos 

aprendizados, teve ganhos financeiros, até hoje envia suas bolsas para Brasília. O 

artesão 8 cita a valorização pessoal e o aprendizado. O artesão 9 fala da própria 

valorização do seu trabalho, acreditar em si, passar a enxergar mais longe, 

amadurecimento. No financeiro teve melhoras por causa da divulgação do produto 

no mercado. Também a melhora na convivência e no trabalho em equipe, sempre 

em grupo. O artesão 10 constatou que depois das divulgações melhorou a questão 

financeira, pois era sua única fonte de renda. 

 

Entre os 10 artesãos entrevistados, para oito o projeto impactou suas vidas. O maior 

impacto foi na sua vida pessoal e social. Os impactos financeiros foram menores, 

mas também aconteceram. Somente o artesão 5 não registrou algum impacto. 

 

No item 4.5 serão discutidos os resultados com vistas a responder os objetivos da 

pesquisa. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

Considerando o objetivo específico de identificar os pressupostos do projeto 

Reciclando apresenta-se as seguintes considerações.  

 

A descrição do projeto apresentou os objetivos, cronograma de desenvolvimento e o 

quadro lógico de acompanhamento da União Europeia. A descrição do projeto 

Reciclando confirma a caracterização de um projeto que, conforme apresentado por 

Silva et al. (2015), é um grupo de objetivos específicos que são desenvolvidos por 

meio de um conjunto de tarefas inter-relacionadas que consome recursos, apresenta 
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prazos e custos definidos, dentro de um padrão de qualidade. Na prática, porém, 

isso não aconteceu de forma tão efetiva como a descrita. 

 

O gerente de projetos exerce papel muito importante na realização do trabalho. 

Segundo o PMI (2013), o gerente deve buscar realizar o trabalho por meio da equipe 

e de outras partes interessadas. Sua eficácia deve ser alcançada pela combinação 

equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e conceituais. No caso do projeto 

Reciclando, ao contrário do indicado pela literatura para o perfil do gestor, foi 

identificado que a gestão local (coordenadora) não tinha conhecimento e experiência 

para conduzir a equipe técnica, que tinha um perfil jovem e com pouca experiência 

para executar um projeto inovador com uma metodologia social em construção. 

Outro fator impactante na efetividade do projeto foi a distância física entre o 

coordenador local e os idealizadores do projeto, que eram o gestor e o consultor 1. 

Percebe-se que esses fatores citados prejudicaram a implantação do projeto e a 

condução do planejamento previsto.  

 

O primeiro ano do projeto foi prejudicado pela gestão centralizadora da 

coordenadora local, o que causou a saída de parte da equipe técnica: um supervisor 

e dois técnicos contratados. Após vários desgastes e conflitos, a gestora local foi 

desligada do projeto, passando a ter mais envolvimento na coordenação de Belo 

Horizonte. Houve nesse momento uma reestruturação da execução do projeto, com 

mais autonomia da equipe, em que cada técnico ficou responsável por um eixo 

conforme descrito do projeto. Também se iniciou o trabalho da consultora 2 com o 

acompanhamento da equipe técnica na questão da gestão de pessoas, 

possibilitando melhor condução do trabalho. 

 

O Reciclando pode ser classificado com um projeto de característica inovadora, pois 

estava desenvolvendo uma nova tecnologia social. Assim, o escopo do projeto não 

tinha orientações claras sobre o seu desenvolvimento e ele foi construído ao longo 

das suas etapas. Percebe-se que uma delineação mais ampla permitiu que o projeto 

fosse construído com mais flexibilidade e dentro das reais necessidades dos 

assistidos, mas, por outro lado, pode ter causado mais insegurança por parte da 

equipe executora e até mesmo perda de tempo e erros na realização do projeto, por 

falta de objetivos intermediários predefinidos. Como apresentado por Mulisani e 
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Garcez (2014), é essencial que toda a equipe esteja alinhada com os objetivos do 

projeto, para atingir os resultados almejados. Assim, conseguiu-se identificar os 

pressupostos do projeto e atender ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. 

 

Tendo em vista o segundo objetivo específico, de verificar quais os requisitos para o 

trabalho em equipe, buscou-se identificar no escopo do projeto os requisitos para o 

trabalho em equipe. Não foi identificada a existência de tais requisitos, estando 

apenas definidos os tipos de profissionais com suas respectivas formações e as 

atividades que seriam desenvolvidas pelos mesmos. 

 

Como resultado da pesquisa, não foram contemplados os fatores importantes para o 

trabalho da equipe técnica, apenas consta a contratação de uma equipe 

multidisciplinar em sua formação. Quando questionado ao gestor geral e 

consultores, ambos salientaram características dos candidatos consideradas 

importantes para a participação no projeto. Foram apresentadas características 

como: abertura para aprender, humildade, audácia, saber correr risco, autonomia, 

proatividade, bom relacionamento, integração e conhecimento técnico. Os técnicos 

não tinham conhecimento dos fatores importantes para o desenvolvimento do 

trabalho, indicando alguns fatores a partir de suas experiências pessoais: trabalho 

em equipe, experiência, respeito ao próximo e diálogo. A definição clara dos fatores 

é de extrema importância para a contratação, acompanhamento e desenvolvimento 

da equipe. Menezes (2009) preconiza que é muito importante saber escolher a 

equipe do projeto, distribuindo corretamente a carga e conhecimento sobre o 

trabalho, principalmente pelo fato de que cada profissional deve ter clara sua 

responsabilidade em cada tarefa. E isso não foi percebido na gestão do projeto 

Reciclando Oportunidades. 

 

Segundo Puente-Palacios e Borba (2009), as equipes são caracterizadas pela 

complementaridade das habilidades dos seus membros, vivência do trabalho 

coletivo e responsabilidades compartilhadas na execução das tarefas e no 

cumprimento das metas, também focando equipes de projetos. Estas passaram a 

ser definidas como unidades de desempenho, nas quais os membros são mais 

autônomos, destacando-se pela habilidade de redefinir as ações de um projeto, com 

capacidade de potencializar e concretizar resultados (Silva, 2009). Algumas das 



 

 

154 

características propostas pelo gestor geral e consultores do projeto Reciclando 

aparecem nas citações dos autores, como: autonomia, proatividade, integração e 

conhecimento técnico. 

 

Também é muito importante que a equipe esteja preparada e saiba qual trabalho 

que irá desenvolver. Quando o gestor geral, consultores e técnicos foram 

perguntados sobre o trabalho que seria desenvolvido, os treinamentos para o 

desenvolvimento do trabalho e as informações sobre as regras de convivência, as 

respostas não foram positivas. 

 

Para a realização do projeto é necessário que a equipe possua as competências e 

habilidades essenciais para o seu desenvolvimento. E é o gerente de projeto o 

responsável por coordenar o trabalho da equipe em todas as atividades externas, no 

sentido de atender às expectativas de todos os stakeeholders (Buchele et al., 2015). 

 

Quanto à explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido, o gestor e consultores 

responderam que faltou suporte mais efetivo por parte deles. Foram passadas as 

orientações sobre os objetivos do projeto e não houve direcionamento sobre como o 

trabalho seria desenvolvido. Os técnicos declararam que se sentiram perdidos e com 

dificuldades para desenvolver o trabalho. Principalmente porque a coordenadora 

local também não estava preparada para conduzir e orientar a equipe. O 

direcionamento do trabalho foi feito ao longo da execução do projeto. 

 

Já em relação aos treinamentos para o desenvolvimento do trabalho, o gestor e 

consultores aduzem que não houve capacitação para preparar os profissionais para 

o desenvolvimento do trabalho, o que é necessário diante de um projeto novo e em 

construção, principalmente por ser uma equipe jovem e recém-formada. Os 

treinamentos passaram a acontecer durante o andamento do projeto. De acordo os 

técnicos, no início não houve capacitação para preparar os técnicos para o 

desenvolvimento do trabalho. Para a realização de um bom trabalho é essencial que 

a equipe esteja treinada e preparada. 

 

Tratando-se das informações sobre as regras de convivência elas não foram 

apresentadas aos técnicos. As regras de convivência foram construídas pelo grupo. 
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Existe consenso entre os respondentes da gestão geral e consultores de que não 

foram apresentadas as regras de convivência para a equipe. Os técnicos também 

reconhecem que não foram apresentadas no início do projeto as regras claras de 

convivência, que são essenciais para o desenvolvimento do trabalho e a 

minimização de conflitos. 

 

É necessário, para a realização do projeto, que a equipe possua as competências e 

habilidades essenciais para o seu desenvolvimento. E é o gerente de projeto o 

responsável por coordenar o trabalho da equipe em todas as atividades externas, no 

sentido de atender às expectativas de todos os stakeeholders (Buchele et al., 2015). 

 

Percebe-se, portanto, que o projeto Reciclando não obteve efetividade na gestão de 

sua equipe, o que pode aumentar o risco de seu fracasso. A falta de solidez do 

projeto, a gestão ineficiente e a falta de apoio da gestão geral à equipe do projeto 

são causas do fracasso de um projeto. Será a equipe de pessoas que transformará 

os objetivos em resultados, portanto, esta deve ser bem conduzida pelo gerente e 

apoiada pela direção da organização (Pontes et al., 2015). 

 

Assim, concluiu-se que o segundo objetivo desta pesquisa foi alcançado ao 

evidenciar que o projeto não tem em seu escopo os requisitos para o trabalho em 

equipe. 

 

Atendendo ao terceiro objetivo específico da pesquisa, buscou-se identificar os 

fatores preditores para a efetividade da equipe e sua aplicabilidade nos requisitos do 

projeto. Trabalhou-se com o modelo de parcimonioso de Guzzo e Shea (1992), 

levantado a partir dos trabalhos de Puente-Palacios (2002), que são: 

interdependência de tarefas, interdependência de resultados e potência. A 

investigação feita por meio da entrevista e escalas de interdependência de tarefas e 

resultados validadas para o Brasil por Puente-palacios (2008) identificaram as 

ponderações que se seguem. 

 

Em relação à interdependência de tarefas, puderam-se considerar algumas 

questões do questionário. Primeiro, em relação a forma de trabalho da equipe 

técnica, o gestor e os consultores revelaram que os técnicos faziam toda a 
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preparação no escritório, definiam uma rota e depois replicavam nos grupos os 

treinamentos e formações. O diagnóstico inicial sobre a realidade dos artesãos foi 

muito importante para a customização do trabalho para cada grupo dentro das suas 

particularidades. Já os técnicos indicam o método que usavam nas assessorias 

como fator importante para a efetividade de suas ações. O que existe de comum 

entre o diagnóstico e a metodologia de assessoria é que a segunda foi desenvolvida 

para suprir as demandas identificadas no diagnóstico. A realização das assessorias 

com os artesãos assistidos permitiram o crescimento da equipe, cujos artesãos 

constataram um conjunto de ações para formalizar, organizar e desenvolver o grupo, 

bem como seus produtos e a comercialização dos mesmos. 

 

Também em relação ao suporte técnico dado aos artesãos, o gestor e consultores 

opinam que eram preparadas oficinas para todos os grupos, mas de acordo com a 

necessidade destes. Já os técnicos apontam que o trabalho partiu do diagnóstico e 

depois iniciou as assessorias especificadas por todos os técnicos, inicialmente mais 

teóricas e depois passaram a serem mais práticas. 

 

A interação entre os membros da equipe técnica obteve as seguintes considerações: 

o gestor e consultores têm a percepção de que trabalhavam de forma integrada, 

porém com diversos conflitos, apesar de trabalharem em função de um objetivo 

comum. Os técnicos também destacaram a questão dos conflitos, da forte interação, 

das “panelinhas” formadas por afinidades. Apontam que trabalhavam para um 

objetivo comum e era importante que todos tivessem êxito para atingir o resultado 

final. Já os artesãos não perceberam os conflitos da equipe técnica e disseram que 

a interação entre os membros da equipe era muito boa. 

 

Em nenhuma das questões feitas na entrevista foi mencionada a importância da 

dependência da equipe para a realização de tarefas. Apesar de aparecer na 

descrição do projeto que eles trabalhavam por eixos e um dependia do outro para 

desenvolver suas tarefas. 

 

No estudo foi encontrada média de 3,64 da EIT, o que significa que, segundo os 

técnicos, é indiferente a dependência da equipe para a realização das tarefas. Isso 
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retrata uma individualidade no desenvolvimento das tarefas, apesar de muitas 

evocarem durante a entrevista a importância de os eixos trabalharem juntos. 

Não se identificou nos métodos a interdependência de tarefas. Apesar de não ser 

um fator determinante da efetividade de equipes, conforme Puente-Palacios (2008) é 

importante avaliá-la em conjunto com os outros fatores, principalmente a 

interdependência de resultados. Alguns fatores podem ter interferido na ausência 

desse fator, como: a divisão do trabalho por eixos, a imaturidade e vaidade dos 

membros e os conflitos existente entre eles. 

 

A interdependência de resultados apareceu na interação da equipe, em que os 

técnicos, consultores e gestor declararam que a equipe trabalhava em função de um 

objetivo comum, tendo os técnicos acentuado que era importante que todos 

tivessem êxito para atingir o objetivo final. 

 

Apesar desta pesquisa não utilizar a análise quantitativa, a EIR teve média 

aritmética de 2,07 quando aplicada nos técnicos. O valor que está bem próximo de 

um é indicador de dependência positiva de resultados por parte da equipe técnica, 

sendo importante que os membros da equipe tivessem bom resultado para acarretar 

a efetividade da equipe. 

 

Já o fator potência foi verificado somente na entrevista. Lembra-se que a potência é 

crença coletiva e compartilhada dos membros da equipe de que eles podem ser 

efetivos no desenvolvimento do seu trabalho (Puente-Palacios, 2008). Tanto o 

gestor quanto os consultores e técnicos, quando perguntados se a equipe se achava 

competente para desenvolver o trabalho, foram unânimes e enfáticos em dizer que 

sim, “até demais”. 

 

Entre os fatores propostos por Puente-Palacios (2002) de efetividade de equipe, só 

se conseguiu confirmar, na equipe do projeto social Reciclando Oportunidades, a 

interdependência de resultados e a potência. O fator interdependência de tarefas 

não apareceu de forma positiva nem negativa. 

 

Considerando o objetivo específico “identificar os fatores mediadores para a 

efetividade da equipe e sua aplicabilidade nos requisitos do projeto”, também serão 
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usados os estabelecidos por Puente-Palacios (2008). São eles: fatores externos ao 

grupo (recursos, objetivos, aprendizagem vicária, sistema de recompensas, 

persuasão verbal, liderança e reputação) e os fatores internos ao grupo (objetivo e 

tamanho do grupo, habilidades, experiência e conhecimento dos membros e estado 

psicológico). Alguns fatores aparecem favorecendo a equipe técnica e outros 

surgem de forma negativa, prejudicando o grupo, sendo destacados nas entrevistas. 

 

Na questão de quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da 

equipe técnica, obtiveram-se as seguintes indicações: o trabalho dos consultores, a 

perspectiva de trabalhar com algo novo e diferente era motivador e desafiador, com 

possibilidade de reaplicar a metodologia depois, e a proatividade da equipe, o forte 

relacionamento entre os membros da equipe, a vontade de fazer a diferença, as 

parcerias, o amadurecimento do projeto, a aproximação da equipe de BH, a rede de 

relacionamento da equipe técnica, a disponibilidade dos membros para desenvolver 

o trabalho, a adaptação à adversidade, respostas rápidas às demandas, amor pelo 

que se fazia, forte vínculo com os artesãos, a diversidade de conhecimentos da 

equipe, formações diferentes, idade e experiências e a equipe multidisciplinar. 

 

E sobre quais outros fatores interferiram negativamente no resultado da equipe 

técnica, apurou-se: a imaturidade pessoal dos membros da equipe, a coordenadora 

local inexperiente para lidar com uma equipe tão vaidosa e prepotente em termos de 

seus membros se acharem muito bons. Depois a coordenadora local foi substituída 

e o novo coordenador também precisou de ajuda. A ausência de uma metodologia 

pronta prejudicou devido à equipe ser muito nova. A falta de perspectiva de 

crescimento no projeto e o desgaste com o volume de viagens muito distantes foi 

cansando a equipe. O relacionamento muito próximo fazia com que a equipe 

misturasse as coisas, causando diversos conflitos. A distância entre os gestores de 

BH e a equipe técnica, eles precisavam de mais acompanhamento. A falta de 

maturidade da equipe para desenvolver o trabalho; os grupinhos dentro da equipe; a 

diversidade de personalidade, as visões diferentes sobre os objetivos do projeto, a 

falta de conhecimento técnico, as percepções diferente de cada um e o tempo 

individual de resposta. Vários fatores tidos como positivos também apareceram 

como negativos. 
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Entre os fatores sugeridos por Puente-Palacio (2008) que aparecem nas questões 

anteriores e em outras questões da entrevista, destacam-se: 

 

Fatores externos ao grupo 

a) Recursos: não apareceu; 

b) objetivos: o projeto tinha uma causa nobre e foi citado por alguns técnicos 

como um dos motivos para entrar no projeto; 

c) aprendizagem vicária: o projeto era algo novo e permitia forte aprendizado, o 

que provocou nos técnicos a vontade de entrar no projeto; 

d) sistema de recompensas: não apareceu; 

e) persuasão verbal: não aparece; 

f) liderança: aparece por diversas vezes em relação aos problemas com a 

gestão. Em muitos momentos a liderança foi lembrada durante as entrevistas 

como fator que prejudicou o andamento do trabalho; 

g) reputação: foi citado somente por um técnico e não aparece em outros 

lugares. 

 

Fatores internos ao grupo 

a) Objetivo do grupo: apesar dos conflitos, o grupo tinha objetivos comuns em 

relação aos resultados do projeto, questão que aparece na interação da 

equipe; 

b) tamanho do grupo: apesar de não se investigar essa questão, o grupo era 

pequeno, o que facilitava a interação; 

c) habilidades, experiência e conhecimento dos membros: os três fatores 

aparecem em função da menção, em diversos momentos, ao fato de a equipe 

técnica ser jovem, com pouca ou nenhuma experiência profissional e também 

imatura; 

d) estado psicológico: parecia ser bem inconstante, em função dos conflitos. O 

trabalho do consultor 2 é apontado como facilitador do equilíbrio no grupo a 

partir do desenvolvimento individual e da equipe técnica. 

 

Dos doze fatores, somente dois não foram identificados: recursos e persuasão 

verbal. Em função do reduzido número de pessoas entrevistadas, serão necessários 
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novos estudos para fortalecer os mediadores trabalhados por Puente-Palacios 

(2008). 

 

O último objetivo específico, identificar a existência de processos de avaliação e 

monitoramento da efetividade da equipe, foi investigado com uma questão da 

entrevista e também por meio de documento dos projetos. 

 

A questão sobre como os técnicos avaliam o trabalho da equipe e o individual teve a 

mesma base de resposta de todos os entrevistados. Todos responderam que não 

existia uma avaliação formal e individual. Tinha apenas reuniões de feedback, sem 

um método específico. Existia um quadro lógico que acompanhava todos os 

processos do projeto. 

 

Segundo Jeunon e Santos (2014), o processo de avaliação e monitoramento é 

relevante para manter a relação de transparência com todos os stakeholders, sendo 

essencial para o acompanhamento e melhoria dos processos e resultados e da 

efetividade das ações do projeto. Então, avaliar a efetividade da equipe é essencial 

para garantir os resultados da equipe. 

 

Finalmente, conseguiu-se atingir o último objetivo e identificar que o projeto 

Reciclando Oportunidades não possui um sistema de avaliação e monitoramento da 

efetividade da equipe. 

 

Apesar de não ser objetivo deste estudo, indiretamente a efetividade do projeto diz 

da efetividade da equipe e considera-se importante mostrar o impacto do projeto nas 

pessoas assistidas. Conforme Frasson (2001), avaliar a efetividade do projeto é 

avaliar o impacto causado no público-alvo. 

 

Em relação a quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeira dos 

artesãos, o gestor e consultores revelaram que o maior ganho foi na vida pessoal e 

social dos artesãos. Os ganhos financeiros ficaram em segundo plano. Os técnicos 

ressaltaram os impactos no desenvolvimento do grupo, fortalecimento e crescimento 

pessoal, melhoras no produto e a comercialização, porém os ganhos financeiros 

foram menos expressivos. Foram entrevistados 10 artesãos e oito declararam que o 
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projeto impactou em suas vidas. O maior impacto foi na vida pessoal e social dos 

artesãos. Os impactos financeiros foram menores, mas também aconteceram. 

Quanto aos objetivos, praticamente todos os entrevistados reconheceram que foram 

atingidos, alguns em menor grau. 
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5 Considerações Finais 

 

O objetivo geral desta dissertação foi identificar os fatores preditores e mediadores 

de um projeto social do Norte de Minas Gerais. Verificou-se que o objetivo foi 

atingido tendo em vista que foi possível identificar os fatores preditivos e 

mediadores da efetividade de equipe do projeto Reciclando Oportunidades. 

 

O modelo desenvolvido por Guzzo e Shea (1992) de efetividade de equipes, trazido 

para o Brasil por Puente-palacios (2002), foi utilizado como referência para 

identificar os fatores preditores e mediadores da efetividade de equipe do projeto 

Reciclando. 

 

Em relação aos preditores observou-se que entre os fatores apontados por Puente-

palacios (2002) sobre efetividade de equipe só se conseguiu confirmar na equipe 

do projeto social Reciclando Oportunidades a interdependência de resultados e a 

potência. O fator interdependência de tarefas não apareceu nem de forma positiva 

ou negativa. 

 

Quanto aos mediadores dentre os doze fatores apontados nos estudos de Puente-

palacios (2002), somente dois não foram identificados: recursos e persuasão verbal. 

Alguns fatores aparecem favorecendo a equipe técnica e outros aparecem de forma 

negativa, prejudicando o grupo. Entre os fatores que contribuíram para o resultado 

do grupo aparecem: objetivos do projeto, aprendizagem vicária, reputação, objetivo 

do grupo e tamanho da equipe. Como forma negativa, prejudicando os resultados do 

grupo aparece os mediadores: liderança, estado psicológico e habilidades, 

experiência e conhecimento dos membros. Os recursos e sistema de recompensa 

não aparecem. 

 

Em relação à metodologia utilizou-se a pesquisa de campo e análise documental 

onde foi possível colher as informações necessárias. A partir dos levantamentos dos 

dados com os com gestores, consultores, técnicos e artesãos do projeto social 

Reciclando Oportunidades, por meio de entrevistas, foi possível correlacionar a 



 

 

163 

gestão do projeto com o modelo de efetividade de equipe de Guzzo e Shea (1992) e 

identificar os fatores preditores e mediadores na unidade de pesquisa. 

 

O uso das escalas de mensuração da interdependência de tarefas e 

interdependência de resultados contribuíram para fortalecer os resultados 

levantados, apesar de não se ter realizado análise quantitativa na pesquisa. 

 

A adesão dos respondentes se deu por meio de contato por telefone e as entrevistas 

aconteceram via contato pessoal ou via Skype. O público-alvo foi muito receptivo, 

tanto as pessoas que trabalharam no projeto quanto os assistidos, houve 

depoimentos emocionantes quanto aos impactos produzidos em suas vidas. 

 

Entre as principais contribuições do referencial teórico está a compreensão sobre 

projetos para entender suas bases estruturais, funcionamento e processos de 

gestão. Na sequência, afunilando para o contexto em que a equipe em estudo 

estava inserida, entendeu-se as particularidade de projetos sociais, onde as ações 

buscam transformar uma realidade social. Para avaliar a efetividade de equipes e 

alcançar os objetivos específicos da pesquisa foi preciso entender primeiro como se 

desenvolve a avaliação dos projetos sociais, que vai além da mensuração de 

resultados duros, visando identificar o impacto causado no público alvo. 

 

Quanto à limitação da pesquisa, não foi possível realizar uma análise mais 

aprofundada em relação aos fatores preditores e mediadores da efetividade de 

equipes em projetos sociais. Essa limitação se deu pelo fato do projeto Reciclando 

não apresentar em seu escopo os requisitos para o trabalho em equipe. 

 

Em relação à abrangência da pesquisa deparou-se com a dificuldade de ampliar o 

número de entrevistados, em virtude da distância física e do tempo de conclusão 

deste trabalho, o que impossibilitou uma melhor investigação com os assistidos 

diretamente pela equipe do projeto, adotando assim o critério de acessibilidade 

pela pesquisadora. 
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Como recomendação para futuros trabalhos, propõe-se uma investigação dos 

preditores e mediadores da efetividade de equipes em outros projetos sociais e 

também a construção de modelos de efetividade de equipes específicos para o 

contexto de projetos sociais. 

 

Também é importante buscar desenvolver e validar ferramentas que permitam 

avaliar a efetividades das equipes, identificando os desafios e apontando soluções 

para melhores resultados. Principalmente se tratando de equipes de projetos sociais 

que enfrentam situação de grande carência e casos de vulnerabilidade, além de 

possuírem poucos recursos financeiros. 

 

Por fim, o presente trabalho se debruçou sobre um tema que vem sendo discutido 

na literatura, porém repleto de lacunas a serem preenchidas. Constatou-se que no 

Brasil o foco do estudo de efetividades de equipes concentra-se na Universidade de 

Brasília com a equipe de Puente-Palacios, no entanto não se identificou estudos 

dentro do contexto de projetos sociais. A fim de contribuir com uma visão distinta 

sobre esta temática buscou-se complementar a compreensão sobre a efetividade de 

equipes dentro da conjuntura social. Do ponto de vista prático, os resultados 

encontrados permitem que gestores de projetos sociais possam visualizar os fatores 

preditores e mediadores do desempenho de sua equipe para que tomem decisões 

em busca da efetividade e, indiretamente, atingindo a efetividade do projeto. 

 

 

5.1 Contribuições gerenciais 

 

Analisando os resultados encontrados na pesquisa, observa-se a necessidade, 

quando da reaplicação do projeto Reciclando em outras regiões, de incluir no seu 

escopo as orientações claras sobre o desenvolvimento do trabalho. Com as 

orientações descritas fica mais fácil todo o processo de gestão do projeto. 

 

Também se torna importante, em projetos futuros, a descrição dos requisitos para o 

trabalho em equipe. A mesma é essencial para a contratação assertiva dos 

membros da equipe e para dar suporte à gestão do desempenho. Como percebido 
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no projeto houve vários problemas com a coordenação local, que poderiam ser 

minimizadas com uma descrição clara do seu perfil. 

 

Uma outra ação importante para a efetividade do projeto é a implementação de um 

sistema efetivo de avaliação do desempenho individual e da equipe, que permita o 

acompanhamento do desenvolvimento do trabalho e dos resultados alcançados. O 

sistema de avaliação deve ser composto por indicadores qualitativos e quantitativos 

baseados nos objetivos do projeto. 

 

A partir do levantamento dos preditores e mediadores da efetividade de equipes é 

possível implantar um modelo de gestão que desenvolva o trabalho com base nos 

fatores levantados, possibilitando a potencialização dos resultados. Construindo uma 

metodologia de trabalho que estimule a interdependência de tarefas e resultados e 

desenvolvendo ações estimulem a crença do grupo em seu potencial. 

 

Por fim, a partir da percepção da amplitude do projeto e da possibilidade de 

replicação da metodologia em nível nacional torna-se importante a descrição de um 

documento que apresente toda a metodologia utilizada no projeto, com vistas a 

garantir a efetividade em projetos futuros. 
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Apêndices 
 

Apêndice A – Carta de Apresentação da Pesquisa Solicitação 
 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2017. 

 
Ilustríssimo(a) Sr.(a). Diretora Elenice, 

 
Com o objetivo de realizar uma pesquisa de mestrado vinculada à Fundação 

Pedro Leopoldo, a qual visa desenvolver um instrumento para avaliar os preditores e 

mediadores da efetividade de equipes de trabalho em um projeto social, solicito a 

autorização deste estudo no Centro de Educação para o Trabalho Vigilio Resi - 

CEDUC, por ser uma instituição de reconhecido prestígio pela qualidade dos 

serviços prestados à sociedade por meio de projetos sociais. 

A relevância do presente estudo se sustenta na necessidade de identificação 

dos preditores e mediadores da efetividade de equipes em projetos sociais, 

essencial para a sobrevivência das organizações e efetividade dos resultados. É 

importante ressaltar que não identificamos na literatura estudos voltados para 

equipes de projetos sociais. 

Na fase atual de realização do estudo, é fundamental a colaboração de 

profissionais que estão trabalhando em equipes na resposta ao questionário e 

entrevista desenvolvidos especificamente para levantar dados sobre o assunto de 

interesse da pesquisa. A esse respeito, deseja-se destacar que as informações 

fornecidas serão tratadas de maneira confidencial, sendo as análises realizadas a 

partir do conjunto de dados levantados. 

Por fim, ressalta-se que o CEDUC receberá uma cópia dos resultados 

encontrados durante o estudo, os quais poderão ser apresentados aos gestores da 

empresa, caso houver interesse. O sustento acadêmico para a realização da 

pesquisa é oferecido pelo Mestrado de Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

 
Atenciosamente, 

 

Vivian Moreira Rodrigues de Souza 
Mestranda em Administração 
Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice B – Questionário gestor e consultores 
 

 
1. Como iniciou o projeto “Reciclando”? 

2. Quais eram os objetivos do projeto? 

3. Como foi planejado e implementado o projeto? 

4. Quais os motivos para entrar no projeto? 

5. Como você avalia a atenção dada à equipe técnica no início do projeto? 

6. Você explicou à equipe técnica sobre o trabalho que seria desenvolvido? Como? 

7. Dê que forma eles foram treinados? 

8. No início do projeto você sabia os fatores importantes para o trabalho da equipe 

técnica? 

9. Foram informados sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho? Como? 

10. Como era desenvolvido o trabalho do grupo de artesãos? 

11. Como era o relacionamento do grupo de artesãos? 

12. Como era o trabalho da equipe técnica? 

13. Como era o suporte técnico dado aos artesãos? 

14. Como era a interação entre os membros da equipe técnica? 

 Relacionamento 

 Integração 

 Trabalhavam para o resultado comum 

 Era importante que cada membro tivesse êxito? 

15. O grupo se achava competente para desenvolver o trabalho? 

16. Você via efetividade no trabalho da equipe? 

17. Quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da equipe técnica? 

18. Quais outros fatores interferiram negativamente no resultado da equipe técnica? 

19. Que tipo de avaliação vocês tinham do trabalho da equipe e individual?  

20. Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos? 

21. Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos? 
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Apêndice C – Questionário equipe técnica 
 

 
1. Como ficou sabendo do projeto? 

2. Conhecia os objetivos do projeto quando entrou? Quais? Se não, agora 

conhece? 

3. Quais os motivos para entrar no projeto? 

4. Como você conseguiu entrar no projeto? 

5. Como você foi recebido no projeto? 

6. Como você avalia a atenção dada pela direção no início do projeto? 

7. Você recebeu explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido? Como? 

8. Dê que forma vocês foram treinados? 

9. No início do projeto você sabia os fatores importantes para o trabalho da equipe 

técnica? 

10. Você foi informado sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho? Como? 

11. Como era desenvolvido o trabalho dos grupos de artesãos? 

12. Como era o relacionamento dos membros dos grupos de artesãos? 

13. Como era o trabalho da equipe técnica? 

14. Como era o suporte técnico dado aos artesãos? 

15. Como era a interação entre os membros da equipe técnica? 

 Relacionamento 

 Integração 

 Trabalhavam para o resultado comum 

 Era importante que cada membro tivesse êxito? 

16. O grupo se achava competente para desenvolver o trabalho? 

17. Você via efetividade no trabalho da equipe? Como? 

18. Quais outros fatores interferiram positivamente no resultado da equipe técnica? 

19. Quais outros fatores interferiram negativamente no resultado da equipe técnica? 

20. Que tipo de avaliação vocês tinham do trabalho da equipe e individual?  

21. Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos? 

22. Quais os impactos do projeto na vida pessoal, social e financeiro dos artesãos? 
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Apêndice D – Questionário artesão 
 
 
1. Como ficou sabendo do projeto? 

2. Conhecia os objetivos do projeto quando entrou? Quais? Se não, agora 

conhece? 

3. Quais os motivos para entrar no projeto? 

4. Como você conseguiu entrar no projeto? 

5. Como você foi recebido no projeto? 

6. Como você avalia a atenção dada pela equipe técnica no início do projeto? 

7. Você recebeu explicação sobre o trabalho que seria desenvolvido? Como? 

8. Você foi informado sobre as regras de convivência para o desenvolvimento do 

trabalho? Como? 

9. Como era o trabalho do grupo de artesãos? 

10. Como era o relacionamento do grupo de artesãos? 

11. Como era o trabalho da equipe técnica? 

12. Como era o relacionamento da equipe técnica com os artesãos? 

13. Como você percebia a interação entre os membros da equipe técnica? 

 Relacionamento 

 Integração 

 Trabalhavam para o resultado comum 

14. Você acredita que os objetivos do projeto foram atingidos? E os seus pessoais? 

15. Quais os impactos do projeto na sua vida pessoal, financeira e na comunidade? 
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Anexo A – Escala de Interdependência de Tarefas (EIT) 

 

Agora responda aos itens, considerando o que você sente em relação à 

equipe na qual exerce suas atividades: 

1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

parcialmente 

3 
Nem 

concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

parcialmente 

5 
Concordo 
totalmente 

 

1. Meu desempenho depende de receber informações fornecidas pelos 
meus colegas.  

2. Para obter o material e os insumos necessários para realização do meu 
trabalho, eu dependo dos meus colegas.  

3. Eu dependo da ajuda e suporte dos meus colegas para poder realizar 
meu trabalho.  

4. Para poder realizar meu trabalho de maneira adequada, eu dependo dos 
meus colegas.  

5. Meu desempenho no trabalho é profundamente afetado pelo 
desempenho dos meus colegas.  
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Anexo B – Escala de Interdependência de Resultado (EIR) 

 

Quanto à natureza da interação na sua equipe, responda aos itens, obedecendo 

às seguintes instruções: quanto mais perto de 1, mais você concorda com a 

palavra à esquerda; quanto mais perto de 7, mais você concorda com a palavra 

à direita. Marque o número correspondente à sua resposta.  

 

1Beneficia-me ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7... prejudica quando meus colegas 
atingem suas metas de trabalho.  
 

2. Os objetivos que os meus colegas e eu desejamos alcançar com o nosso 
trabalho são compatíveis ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7... incompatíveis.  
 

3. É vantajoso ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7... desvantajoso para mim quando meus 
colegas têm êxito no seu trabalho  
 

4. Quando meus colegas têm sucesso no seu trabalho, isso me beneficia ...1 ...2 
...3 ...4 ...5 ...6 ...7... prejudica.  
 

5. O meus interesses, em relação ao meu trabalh, e os dos meus colegas são 
harmoniosos ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7... estão em conflito.  
 

6. O sucesso dos meus colegas no trabalho é positivo ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 
...7... negativo para mim.  
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Anexo C – Quadro lógico do projeto 

 
 

 

Lógica de 
Intervenção 

Indicadores objetivamente 
verificáveis 

Fontes e meios de 
verificação Hipóteses 

Objetivos 
Gerais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Melhorar a capacidade de 
autogestão das associações/ 
grupos produtivos, favorecendo a 
inserção de seus produtos no 
mercado consumidor. 

- 60% das associações/grupos 
produtivos em condições de 
autogerir seus negócios. 
- 50% dos bens produzidos 
inseridos no mercado. 

- Laudo técnico emitido pelo 
consultor de gestão. 
- Relatórios financeiros e 
controles de venda 
   

Contribuir com a redução do 
trabalho infantil no âmbito das 
famílias participantes do projeto. 

Redução de 100% do trabalho 
infantil no contexto das famílias do 
projeto.  

Registro dos controles sociais 
emitidos pela equipe social 
   

Reduzir a vulnerabilidade social, 
gerar trabalho e renda e promover 
o desenvolvimento humano, 
econômico e social das famílias. 

- Relações familiares fortalecidas 
em 70%. 
- Convivência comunitária dos 
núcleos familiares aumentada em 
50%. 

- Registro dos depoimentos 
coletados entre os membros das 
famílias. 
- Registro dos testemunhos 
fornecidos por pessoas atuantes 
na comunidade.  

Objetivo 
Específico 

 
 
 
 
 
 

Fomentar e organizar a incubação 
das associações/ grupos 
produtivos formados por famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social e protagonistas do trabalho 
infantil. 

100% das associações e grupos 
produtivos participando do 
processo de incubação, com 60% 
alcançando o índice técnico para 
autogerir seu empreendimento. 

- Diagnóstico de gestão emitido 
pelo consultor de gestão, a partir 
do método Balanced Scorecard 
(BSC) que permite verificar a 
visão e a estratégia da 
organização em quatro 
perspectivas de desempenho: 
financeira, do cliente, dos 
negócios internos, da 
aprendizagem e crescimento. 

Condições externas: apoio dos 
gestores municipais para 
disponibilizar recursos 
técnicos, físicos e materiais 
como suporte às associações/ 
grupos produtivos. 
Risco: precariedade ou falta de 
infraestrutura e equipamentos/ 
maquinários para que as 
associações/ grupos produtivos 
possam desenvolver suas 
atividades produtivas. 

 
 

Resultados 
Esperados 

 
 

Aumento da renda das famílias 
participantes das associações/ 
grupos produtivos.  
 
 
 
 

Valor do prolabore investido no 
núcleo familiar. 
 
 
 
 
 

Relatórios de verificação a partir 
de depoimentos dos membros 
das famílias. 
 
 
 
 

Manifestação de interesse do 
governo de estado, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana (SEDRU) como 
articulador das ações do 
projeto na região. 
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Erradicação do trabalho infantil 
no âmbito das famílias atendidas 
pelo projeto. 
 

Ausência do trabalho infantil no 
núcleo familiar. 
 
 

Controles sociais emitidos pela 
equipe social e pela Rede 
socioassistencial dos municípios 
 

Estabelecimento de parcerias 
com as universidades para 
garantir suporte técnico e 
acompanhamento à ISN-MG 

Melhoramento das relações 
familiares e comunitárias como 
suporte ao trabalho coletivo. 
 
 
 
 

Nível de satisfação dos membros 
das associações e grupos 
produtivos em relação ao trabalho 
realizado em equipe. 
 
 
 

- Entrevistas individuais e em 
grupo com os membros das 
associações/grupos produtivos. 
- Grupos focais realizados com 
os membros das 
associações/grupos produtivos. 
 

Apoio político da Associação 
dos Municípios da Área Mineira 
da SUDENE (AMAMS) que 
congrega 92 municípios – para 
a sensibilização dos gestores 
municipais e mobilização da 
rede de colaboradores.  

Estruturação da rede de 
colaboradores dos 
empreendimentos solidários. 
 
 
 

- Número de parceiros que aderem 
à rede de colaboradores. 
- Nível de participação da rede de 
colaboradores no desenvolvimento 
da incubadora. 
 

 - Termos de adesão assinados 
pelos parceiros. 
- Atas dos encontros realizados e 
relatórios técnicos das ações 
fomentadas pela rede de 
colaboradores.  

 Viabilização da parceria com a 
agência de publicidade 
contatada antes e interessada 
em participar do projeto como 
ação de responsabilidade 
social corporativa. 

Criação da marca de referência 
do artesanato da região norte de 
Minas Gerais. 
 
 

 - Número de peças publicitárias 
produzidas para difundir o 
artesanato de região. 
- Freqüência da veiculação da 
marca no mercado consumidor.  

 - Portfólio das peças 
publicitárias produzidas. 
- Relatórios dos registros da 
inserção da marca no mercado 
consumidor. 

  
 

Atividades 
a 

desenvolver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montar a estrutura organizativa e 
gerencial da incubadora em vista 
de seu funcionamento. 

Meios: 
Instalação operacional para 
funcionamento da incubadora; 
aquisição de equipamentos 
p/estruturação da incubadora; 
contratação equipe social e gestão 
para execução do projeto; 
consultorias especializadas; estudo 
de mercado; plano estratégico da 
incubadora; capacitações das 
associações/ grupos produtivos; 
utilização de materiais de escritório, 
consumo e divulgação; compra de 
veículos p/ deslocamento da equipe 
técnica nos municípios. 

Relatórios técnicos das 
atividades realizadas; relatórios 
financeiros dos gastos feitos; 
registro fotográficos das 
atividades, cópia de materiais 
publicadas sobre o projeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condições prévias (1): 
interesses dos beneficiários em 
participar do projeto. 

Realizar a incubação das 
associações/grupos produtivos 
para melhorar seus processos de 
gestão, controle, produção e 
comercialização. 

Condições prévias (2): a) 
espaço físico adequado para a 
instalação da incubadora; b) 
adesão dos gestores 
municipais garantindo apoio 
técnico ao projeto e indicação 
da secretaria de referência do 
projeto na municipalidade. 
  
 
  
  

Acompanhar a situação das 
crianças/adolescentes no 
contexto das famílias. 

Promover encontros com a rede 
socioassistencial para monitorar 
a trajetória do público infanto-
juvenil do projeto.  
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Ministrar as oficinas de terapia 
comunitária. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realizar o acompanhamento 
social das famílias. 

 Elaborar o Plano Estratégico da 
incubadora. 

 Monitorar e acompanhar o 
desenvolvimento do plano 
estratégico. 

Elaborar o plano de marketing da 
incubadora. 

 

Monitorar e acompanhar a 
inserção da marca no mercado 
consumidor. 

 


