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RESUMO 

 

A Cidade Administrativa de Minas Gerais está consolidando um marco na Administração 

Pública do Estado. O objetivo geral desse trabalho é analisar a percepção do servidor público 

sobre a dinâmica organizacional e estrutura física do novo ambiente, com ênfase sobre os 

aspectos do controle sobre o trabalhador e da eficiência administrativa. Trata-se de um estudo 

de caso de cunho exploratório, em que se utilizou a pesquisa bibliográfica, documental e a 

realização de 16 entrevistas com servidores do governo estadual como instrumentos de coleta 

de dados. De forma conclusiva, pode-se afirmar que a hipótese central apresentada foi 

confirmada, ou seja, que a estruturação das estações de trabalho em baias permitiu uma maior 

proximidade entre os servidores, facilitando a comunicação, agilizando os processos e 

aumentando a eficiência de forma geral, mas ao mesmo tempo diminuiu a privacidade dos 

servidores intensificando a percepção de controle sobre suas ações. 

 

Palavras-chave: Estações de trabalho. Eficiência administrativa. Controle e poder 

organizacional. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Administrative City of Minas Gerais is consolidating a milestone in the Public 

Administration of the State. The main purpose of the study is to analyze the perception of the 

public servants about the organizational dynamics and physical structures of the new working 

environment with emphasis on the aspects of control over the worker and administrative 

efficiency. This is an exploratory case study, which used literature research, documentary and 

the conduction of interviews with 16 servers of the State Government as instruments of data 

collection. Conclusively, it can be stated that the main hypothesis presented in this study was 

confirmed, namely, that the structure of the workstation in stalls enabled a greater closeness 

between the servers, facilitating communication, speeding processes and increasing efficiency 

in a general way but at the same time it decreased servers’ privacy, intensifying their 

perception of control over their actions.       

 

Key Words: Work stations. Administrative efficiency. Control and organization power. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em 2003, o governo de Minas Gerais deu início a uma nova forma de operação do 

Estado por meio do Choque de Gestão. Com a finalidade de sanear as finanças públicas, 

reorganizar e modernizar o aparato institucional, tal política de governo construiu uma 

estratégia voltada para o estabelecimento de metas e o alcance de resultados. 

A concepção de um Centro Administrativo do governo de Minas Gerais está expressa 

no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2003-2020 (MINAS GERAIS, 

2003c) como um dos pilares do Choque de Gestão. Desde então, o projeto Centro 

Administrativo de Minas Gerais (CAMG)1 sofreu diversas alterações, mas a sua efetivação 

está sendo determinante na concretização de um marco na modernização administrativa do 

governo iniciada em 2003. 

Inaugurada oficialmente dia 4 de março de 2010, a Cidade Administrativa está 

consolidando a integração administrativa do Governo de Minas Gerais. Projetada pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer e com um custo estimado em 1,2 bilhões de reais, o complexo 

predial vai abrigar 18 secretarias e mais 33 órgãos da administração pública estadual (MINAS 

GERAIS, 2009a). 

A estimativa é que aproximadamente 16 000 servidores irão ocupar as instalações da 

CAMG diariamente. Frente a esse número, tornou-se indispensável um planejamento do 

processo de gestão dessa mudança para a Cidade Administrativa, que está sendo realizada a 

partir de um Plano Diretor de Ocupação. Esse Plano padroniza o uso de todas as áreas de 

escritório ordenando e integrando esses espaços à edificação. As estações de trabalho são 

dispostas em baias, configurando um ambiente amplo e íntegro (MINAS GERAIS, 2009b). 

Desse fato emerge a seguinte questão: em relação a aspectos de eficiência 

administrativa e controle sobre o trabalhador, de que forma a percepção do servidor público 

será influenciada por essa nova dinâmica organizacional advinda da estruturação física do 

ambiente de trabalho em baias? Essa indagação será respondida a partir da elaboração deste 

estudo. Para tal propósito, ele será organizado a partir de levantamento teórico sobre o tema 

                                                 
1 Em 2009 o Centro Administrativo de Minas Gerais passou a ser denominado Cidade Administrativa de Minas 
Gerais. 
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em questão, bem como pela estruturação metodológica mais adequada para atender a seu 

escopo. 

A idéia é estabelecer uma comparação da percepção do servidor público anterior e 

posterior à mudança para a Cidade Administrativa, com ênfase sobre os aspectos de controle e 

eficiência do trabalhador, analisados a partir de três perspectivas: (1ª) a possibilidade de que a 

estruturação em baias e a organização do espaço físico de forma geral levarão a um aumento 

da eficiência administrativa; (2ª) a chance de que o servidor perceba que a nova estruturação 

diminui sua privacidade, intensificando o controle sobre suas ações; (3ª) a tendência a uma 

maior eficiência do servidor em função da oportunidade de agilização dos processos de 

trabalho e proximidade entre servidores e áreas de interface. Tais perspectivas servem como 

base para a determinação das hipóteses de trabalho apresentadas adiante. 

 O objetivo geral desse trabalho é analisar a percepção do servidor público sobre a nova 

dinâmica organizacional e estrutura física, com ênfase sobre os aspectos do controle sobre o 

trabalhador e da eficiência administrativa. 

Neste sentido, toma-se como pressuposto a existência de aspectos intangíveis positivos 

e negativos da mudança dos servidores para a Cidade Administrativa de Minas Gerais. Os 

elementos tangíveis são mais facilmente mensurados e constam, em parte, do conteúdo do 

projeto idealizado na construção da Cidade Administrativa, diferentemente dos aspectos de 

ordem subjetiva. 

A partir deste objetivo geral, são também determinados os objetivos específicos: 

a) mapear os aspectos intangíveis da mudança para a Cidade Administrativa a partir da 

percepção dos próprios servidores públicos; 

b) avaliar em que medida a mudança afeta a percepção dos servidores, com foco sobre 

o controle e privacidade, e eficiência; 

c) identificar desafios e oportunidades da nova estruturação da administração pública 

estadual. 

 A integração administrativa a ser concretizada também por meio da construção da 

Cidade Administrativa tem como entendimento a possibilidade de maiores benefícios à gestão 

pública estadual, tendo em vista a centralização organizacional. Ela pressupõe um aumento da 

eficiência na prestação de serviços públicos ao tornar as interfaces entre os servidores mais 

ágeis e efetivas e, ainda, por permitir ganhos em escala com o agrupamento de atividades e 
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processos (MINAS GERAIS, 2009a). Ressalta-se que tais ganhos são estimados e, em 

princípio, não consideram eventuais impactos do processo de mudança que sejam de ordem 

subjetiva, ou seja, que sejam advindos das reações ou resistências causadas nos servidores 

públicos envolvidos no processo. 

 Em relação a essa questão, já foram levantados os benefícios advindos dessa 

integração administrativa, classificados a partir da possibilidade de aferição como tangíveis. 

Os benefícios tangíveis são aqueles que podem ser quantitativamente calculados. É baseado 

na análise desses benefícios que o governo de Minas Gerais divulga a economia de R$92 

milhões anuais gerada pela centralização administrativa. Trata-se, por exemplo, de economias 

relativas à padronização e unificação da rede de telecomunicações, dos serviços gerais, de 

tecnologia da informação e de despesas com aluguéis, recepção e vigilância. 

 Há, por outro lado, elementos intangíveis que são aqueles que devem ser analisados de 

forma qualitativa por não serem passíveis de mensuração. Eles podem resultar em benefícios 

ou não. Se considerados sob a ótica positiva em termos de ganhos, podem ser considerados 

benefícios a partir da proximidade física dos servidores, como a agilidade e rapidez na 

realização das atividades e de um maior acompanhamento das atividades realizadas pelos 

servidores, otimizando os processos internos. 

 Dentre os elementos intangíveis, há também aqueles que podem resultar em mal-estar 

para os servidores e em um ambiente que não reflete os ganhos mencionados. É o caso, por 

exemplo, da sensação de controle e vigilância causada no servidor, tendo em vista a 

organização física em baias de trabalho que não permite privacidade, amplia a sensação de 

autoridade e de domínio dos superiores e pares sobre os demais trabalhadores. Tal argumento 

é baseado, essencialmente, nos estudos de Foucault (1987) sobre o panóptico e suas 

conseqüências para os trabalhadores. 

Como se percebe, os elementos intangíveis são menos específicos e de mais complexa 

definição e aferição nesse estágio do processo de mudança dos servidores para o CAMG. 

 Pelo fato de serem passíveis de aferição, os aspectos tangíveis já foram bem definidos 

e mapeados pelo governo. A proposta desse trabalho se justifica na idéia de discutir esse 

segundo grupo de elementos, tanto sob a ótica positiva quanto negativa, na medida em que, 

apesar da dificuldade de mensuração, eles podem ser potencializados ou minimizados, a partir 

da nova estruturação, e tendo em vista a percepção dos servidores públicos envolvidos. 
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Além desta introdução, nesta monografia constam duas seções que buscam embasar e 

sustentar teoricamente o objeto de estudo. A primeira delas visa analisar aspectos referentes à 

eficiência na Administração Pública e a segunda pretende discutir questões relativas à poder, 

controle e organização. Na seção seguinte será apresentada a metodologia que foi utilizada 

para a realização deste trabalho, bem como as hipóteses que foram testadas. 

A quinta seção é dedicada à caracterização do objeto de estudo, a Cidade 

Administrativa, e das duas organizações onde foi feita a pesquisa de campo, a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Sistema Estadual do Meio Ambiente 

(SISEMA). Na seção seguinte serão apresentados, analisados e interpretados os dados 

qualitativos obtidos por meio das entrevistas realizadas. Ao final do trabalho foi feita uma 

conclusão que sintetiza os resultados obtidos e propõe temas para estudos posteriores. 
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2  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DA EFICIÊNCIA – 

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O TEMA 

 

Durante o século XX, o modelo organizacional burocrático de Max Weber que veio 

substituir as formas patrimonialistas de gestão desfrutou notável disseminação nas 

administrações públicas no mundo todo (SECCHI, 2009). Pereira (1998, p.26) define a 

burocracia como: 

[...] a instituição administrativa que usa como instrumento para combater o 
nepotismo e a corrupção - dois traços inerentes à administração 
patrimonialista -, os princípios de um serviço público profissional, e de um 
sistema administrativo impessoal, formal e racional. 

A crise do Estado dos anos 80 e a globalização da economia impuseram a necessidade 

de redefinição das funções do Estado e de seu corpo burocrático em todo o mundo 

(PEREIRA, 1996). Nassuno (1999, p.335) afirma que houve um “[...] acirramento do 

processo de globalização, [que] elevou o nível de competição entre os países e suas empresas, 

demandando um aumento no padrão de eficiência dos respectivos Estados”. 

 Em relação a essa mudança no papel do Estado, Rezende (2009, p. 345) afirma que: 

As reformas gerenciais que ocorrem em diversos contextos a partir dos anos 
90 colocam como problema central a necessidade de redefinir os modelos de 
gestão pública a partir de novos modelos institucionais que permitam 
ampliar a capacidade de governar, a legitimidade política e a eficiência na 
provisão de bens e serviços para a sociedade. 

Pereira (1996) explica que, no Brasil, essa revisão no papel do Estado foi feita por 

meio de uma reforma estatal pautada nos princípios da administração pública gerencial, que 

foi proposta em 1995 pelo Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE). 

Olías (2001) aponta como características da administração pública gerencial: 

a) redução do tamanho do setor público; 

b) maior autonomia e responsabilidade dos gestores; 

c) delegação de poder (empowerment); 

d) reengenharia (reinventing government); 

e) ênfase nos resultados e nos indicadores de desempenho; 

f) equilíbrio financeiro; 
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g) orientação para os clientes (cidadãos); 

h) flexibilidade na contratação de funcionários; 

i) qualidade na prestação dos serviços públicos; e 

j) transparência da informação (accountability). 

Em Minas Gerais, essa ruptura com a administração pública burocrática e a inserção 

de um modelo gerencial baseado em princípios do setor privado, se deu a partir de 2003, com 

a concepção de “[...] um conjunto integrado de políticas de gestão pública orientado para o 

desenvolvimento”, o Choque de Gestão (VILHENA ET AL, 2006a, p.21). 

Segundo Anastasia (2006), Minas Gerais apresentava em 2003 um grave quadro fiscal, 

com alto déficit orçamentário desde 1996 e estava passando por um processo de sucateamento 

da máquina administrativa. Como conseqüência disso, havia uma paralisação das 

possibilidades de atuação governamental, com baixos índices de investimento e cortes nos 

recursos de custeio do aparato estatal (VILHENA ET AL, 2006a). 

Nesse contexto, o “Choque de Gestão: pessoas, qualidade e inovação na administração 

pública” foi apresentado pelo governador Aécio Neves, com o objetivo de “[...] dar ao Estado 

modernidade, agilidade e eficiência, adequando-o aos novos tempos e, ao mesmo tempo, 

garantir transparência aos atos e ações do governo.” (MINAS GERAIS, 2003b, p.6) 

Tófani (2007) agrupa as propostas principais do Choque de Gestão em cinco eixos: 

(1°) a agenda estratégica do governo por meio da incorporação de métodos de planejamento 

estratégico na elaboração do orçamento, bem como da criação de projetos prioritários, os 

chamados Projetos Estruturadores; (2°) o alinhamento das organizações através do 

estabelecimento de metas e da contratualização de resultados entre o governo e as unidades 

administrativas (Acordo de Resultados); (3°) o alinhamento das pessoas, institucionalizado 

com a Avaliação de Desempenho Individual (ADI); (4°) a reestruturação das carreiras e das 

competências, que foi concebida com a inserção de um modelo meritocrático de gestão de 

recursos humanos e de investimentos no desenvolvimento e capacitação dos servidores; e (5°) 

modernização nos setores de compra, de pagamento, nos sistemas corporativos e no âmbito da 

governança eletrônica. 
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Como resultado dessa política de governo em sua primeira geração (2003-2007), 

Vilhena (2006b) enfatiza de um lado, a obtenção do equilíbrio fiscal, o que qualificou o 

orçamento como instrumento efetivo de gestão e refletiu também melhorias na arrecadação e 

na qualidade do gasto; e de outro, a inovação e modernização da administração pública 

estadual, por meio de ferramentas de alinhamento e desenvolvimento dos servidores e, 

conseqüentemente, das instituições governamentais.  

 Vilhena (2006b) aponta como desafios para a segunda geração do Choque de Gestão 

(2007-2010) assegurar a irreversibilidade das mudanças alcançadas e incluir a 

responsabilidade social e de gestão na política, de forma a alcançar resultados concretos e 

prestar contas à sociedade. Nesse sentido, Guimarães e Campos (2008, p.2) afirmam que “a 

idéia de Estado para Resultados surge, portanto, da necessidade de integrar as agendas social, 

econômica e fiscal, freqüentemente entendidas como conflitantes” permitindo assim o 

estabelecimento de metas e o alcance dos resultados planejados. 

 A proposta de centralizar a administração pública estadual por meio da construção e 

implantação de uma Cidade Administrativa integra o Choque de Gestão no pilar “Qualidade e 

Inovação em gestão pública”. A idéia é que a integração trará mais qualidade e eficiência na 

prestação dos serviços (MINAS GERAIS, 2009a). 

Os ganhos advindos de uma centralização administrativa podem ser relacionados à um 

Centro de Serviços Compartilhados. Para Schulman et al (2001), pode-se referir a um CSC 

quando há uma concentração dos recursos da organização que são utilizados para a realização 

de atividades a fim de servir a múltiplas partes internas a baixo custo e com alto nível de 

serviços. O objetivo é satisfazer os clientes finais e acrescentar valor à organização.  

Bergeron (2003) define um CSC como uma estratégia colaborativa em que um 

conjunto de funções e atividades da organização são concentrados em uma nova unidade de 

negócio que possui uma estrutura gerencial criada para promover eficiência, economias de 

custos, geração de valores e melhoria dos serviços prestados, arcando com todas as 

responsabilidades advindas do gerenciamento do orçamento. 

A Bain & Company (2004) aborda o CSC como uma forma de integração, sob um 

mesmo ambiente, dos processos administrativos e de suporte das diversas unidades da 

organização. A idéia central é que esses centros podem alcançar uma escala de operação, uma 

experiência e padronização em processos e uma redução dos custos que seriam inviáveis no 
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caso de cada unidade administrativa automatizar, redesenhar e otimizar processos 

individualmente. O gráfico 1 mostra as principais razões que levaram alguns governos a 

optarem por um CSC. 

Gráfico 1: Razões que levam os governos a consideraram a implantação de um Centro de Serviços 
Compartilhados 

 

 

Fonte: Adaptado de A. T. KEARNEY. [Building a platform for better public services at lower cost. S. l.: 
s. n., 2007] Disponível em: <http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/Kits/AT_Kearney_Research_Report.pdf>. 
Acesso em: 12 nov. 2009. 

 

Como forma de ilustrar essa idéia vale citar o exemplo da província sul-africana 

Gauteng. O Centro de Serviços Compartilhados de Gauteng foi criado pelo governo da 

província em 2001 na tentativa de melhorar a qualidade e eficiência do serviço público 

através da centralização dos serviços de suporte à administração pública local (GAUTENG, 

2001). 

Maile e Rumbora (2006) destacam que os benefícios esperados do CSC de Gauteng 

são: redução dos custos operacionais e das despesas administrativas, aumento da 

produtividade, economia de escala, avanço da tecnologia, melhorias no controle e na 

qualidade dos serviços prestados, normalização dos processos, aglomeração dos recursos, 

precisão e consistência na transmissão de informações, dentre outros. Os autores ressaltam 

ainda que, apesar de alguns empecilhos, o CSC de Gauteng vem alcançando os seus objetivos 

e que a idéia é que ele se torne uma referência de aplicação dos conceitos de um Centro de 

Serviços Compartilhados no setor público.   
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O gráfico 2 mostra os dados de uma pesquisa da A. T. Kearney (2005) revelando que 

os departamentos governamentais que são bem sucedidos em questões de eficiência 

organizacional, flexibilidade e responsividade, ou seja, que são mais ágeis para responder às 

suas demandas, demonstram maior eficácia para satisfazerem seus clientes e seus 

funcionários, bem como maior produtividade.  

Gráfico 2: Agências governamentais ágeis desfrutam de níveis mais fortes de desempenho 

 

Fonte: Adaptado de A. T. KEARNEY. Shared services in government. Turning private-sector 
lessons into public-sector best practices. Chicago: [s. n.], 2005. Disponível em: < 
http://www.spa.ga.gov/pdfs/Share_Services_inGovt_ATKEARNEY.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2009. 

 

Em relação à estrutura organizacional, Faria e Rheingantz (2004, p.2) destacam que 

com o avanço do processo de globalização da economia, “[...] aumenta a consciência sobre os 

efeitos da qualidade de vida e da satisfação com o lugar na produtividade e no bem estar dos 

funcionários e na capacidade empresarial dos executivos”. Para eles, atualmente há uma 

tendência de valorização dos ambientes que são concebidos para o trabalho, levando em 

consideração os efeitos das transformações sociais, econômicas e tecnológicas no tempo e no 

espaço. 

No processo de concepção de um ambiente de escritório, é preciso que o arquiteto 

conheça a relação homem x ambiente que a organização necessita (FARIA; RHEINGANTZ, 

2004), visto que o padrão de espaço de trabalho depende da compreensão das tarefas que nele 

serão desenvolvidas (DUFFY, 1997). Faria e Rheingantz (2004, p.7) observam também que 



 16

“os estudos preliminares são criados a partir de um organograma, categorizado em funções, 

que irá definir determinada dimensão espacial para cada posição hierárquica”. 

As estruturas organizacionais tradicionais se tornaram inadequadas para a economia 

do conhecimento que necessita de uma comunicação horizontal e vertical constante. Diante 

dessa nova realidade, as organizações se adequaram, promovendo mudanças em suas 

estruturas organizacionais que aumentassem a comunicação em todos os níveis 

(PETTIGREW; MASSINI, 2003). Faria (2005, p.25) reforça essa idéia ao salientar que “a 

concepção adotada resulta em vários espaços abertos e todas as paredes são removidas. Os 

espaços mais largos concentram grupos de escritórios enfileirados, sem que haja divisórias ou 

paredes entre eles”. 

Segundo Hall (1984, p.51): 

O ambiente é interpretado por indivíduos cujas percepções, por seu turno, 
são influenciadas por sua posição na estrutura organizacional. Isso, por sua 
vez, se reflete novamente na organização e contribui para a constituição da 
estrutura organizacional. 

Ao discorrer sobre eficácia organizacional, Drucker (1999, p.149) também ressalta 

essa importância da comunicação. O autor afirma que o segredo da eficácia é compreender as 

“[...] pessoas com as quais se trabalha e de quem se depende e fazer uso das forças delas, das 

suas maneiras de trabalhar, dos seus valores. A segunda coisa é se responsabilizar pela 

comunicação.” Já Katz e Kahn (1987, p.183) definem a eficácia como a “[...] maximização de 

rendimento para a organização, por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios 

políticos”. Com isso, eles consideram a eficiência como um dos componentes da eficácia. 

 No Brasil, o princípio da eficiência administrativa ingressou na ordem constitucional 

com a emenda n°19 de 1998. O caput do artigo 37 passou a ser: “a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]” (BRASIL, 1998). 

De acordo com os conceitos mais difundidos, eficiência refere-se à melhor utilização 

dos recursos organizacionais no intuito de obter o seu produto ou serviço, ou seja, “[...] à 

clássica questão de como oferecer mais ou melhores serviços com os mesmos recursos 

disponíveis” (ARAGÃO, 1997, p.118). Para Cunha e Rego (2005, p.7), “a eficiência reflete a 

comparação entre algum aspecto do desempenho e os custos incorridos para alcançá-lo”. 
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Nesse sentido, Metcalfe (1993) afirma que o Estado será eficiente quando promover 

qualidade do gasto da provisão dos bens e serviços e melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos. Peña (2008) observa que, para isso, será preciso que ele combine de forma ótima os 

insumos e métodos (inputs) para obter o máximo de produtos ou serviços (outputs). 

Diante desse processo de análise da percepção do servidor público, nada mais sensato 

do que buscar ilustrar o perfil desse trabalhador. Nesse sentido, França (1994) afirma que os 

funcionários públicos no Brasil não possuem uma identidade distintiva de alguém que 

representa os interesses da coletividade. Pelo contrário, a autora ressalta que eles são objetos 

constantes de piadas por parte da população e que são vistos como improdutivos, inoperantes 

e parasitas. Para reverter essa situação e criar condições de recuperar sua dignidade, seria 

necessária a construção de um projeto nacional que incorporasse a idéia de profissionalização 

do funcionário público, o que incluiria planos de carreira e métodos de avaliação funcional. E 

essa idéia foi um dos pilares da Reforma do Estado proposta pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (BRASIL, 1995). 

Em Minas Gerais, algumas medidas foram adotadas nesse sentido a partir do pilar de 

inovação na administração pública do Choque de Gestão. Como exemplo, cabe citar a 

Avaliação de Desempenho Individual (ADI), que passou a integrar a Constituição Estadual 

por meio da Emenda à Constituição (EC) n.57, de 15 de julho de 2003 (MINAS GERAIS, 

2003a). Por meio da ADI é possível estabelecer critérios de premiação e punição ao servidor, 

o que caracteriza um modelo meritocrático de gestão dos recursos humanos.  

Mesmo sendo incipiente no Estado, a instituição de um sistema de avaliação de 

desempenho baseado no mérito enfatiza a idéia de profissionalização do funcionário público 

apontada por França (1994). Além disso, reforça o debate proposto nesse trabalho, visto que 

pode influenciar a postura do servidor em busca de eficiência administrativa, ao mesmo 

tempo em que institui uma forma de controle sobre ele. 

A seção seguinte reforça o embasamento teórico deste estudo ao discutir uma segunda 

gama de temas considerados relevantes dentro de seu escopo. Trata-se de questões relativas às 

organizações, ao poder organizacional e ao controle sobre o trabalhador. 
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3  ORGANIZAÇÕES, PODER E CONTROLE – UM EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Partindo de um estudo feito com uma organização denominada pelos autores como 

TLTX, Pagès et al (1987) analisam o poder a partir das relações entre a organização e o 

indivíduo. Eles afirmam que as políticas das organizações podem gerar reações positivas e 

negativas em seus funcionários. Segundo eles, tais diretrizes possuem capacidade tanto para 

criar dependências, quanto para gerar privilégios aos indivíduos. Trata-se de um processo de 

mediação. 

De acordo com tais idéias, a organização deve mediar as contradições existentes 

dentro dela mesma, de forma a desenvolver as forças produtivas, a iniciativa, a cooperação, 

oferecendo assim vantagens capazes de satisfazer os trabalhadores nos mais diversos níveis 

(psicológico, ideológico, econômico, moral, etc), ao mesmo tempo em que controla e orienta 

as forças de produção dos trabalhadores segundo os objetivos da própria organização e do seu 

sistema de funcionamento (PAGÈS ET AL, 1987). 

Isso significa que o indivíduo passa por um embate psicológico dentro da organização, 

em que ele “[...] se sente ao mesmo tempo ameaçado e protegido por ela, feliz e infeliz, cheio 

de satisfações e aprisionado” (PAGÈS ET AL, 1987, p. 30). Ainda segundo eles, é por meio 

de sua atuação mediadora sobre esses processos contraditórios, que a direção das 

organizações encontra os fundamentos de seu poder. 

Pagès et al (1987) afirmam também a organização estrutura as relações entre os 

trabalhadores, na medida em que pode incentivar ou não determinados conflitos, formas de 

competição e de cooperação. Tudo isso por meio da mediação e, conseqüentemente, do seu 

poder. Eles deixam claro que a concepção de controle abordada se insere em uma lógica de 

interiorização e normalização, sendo produto não apenas de coerção, mas também de 

aceitação por parte dos indivíduos. 

Morgan (2007) destaca a ligação entre a organização, o comportamento e o 

inconsciente. O autor afirma que as organizações são criadas e sustentadas por processos 

conscientes e inconscientes da mente. Tais processos aprisionam os indivíduos por meio das 

imagens, pensamentos, idéias e ações que eles criam. 
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O estilo característico de cada organização e a sua própria cultura podem inviabilizar 

as iniciativas de mudança, dificultando o surgimento de idéias inovadoras e de transformações 

necessárias para atender a novos desafios (MORGAN, 2007).  

No intuito de tornar uma mudança social mais fácil, é preciso que o seu agente tenha 

controle total sobre o processo de mudança e crie fenômenos transacionais que busquem 

convencer o indivíduo a abdicar da situação anterior. Nesse sentido: 

As estruturas legais, regras, comportamentos, crenças e padrões de cultura 
que definem uma organização não são fenômenos simplesmente 
corporativos. Eles são pessoais no sentido mais profundo. Qualquer tentativa 
de mudar estes aspectos do mundo organizacional pode mobilizar todos os 
tipos de oposições, porque cada indivíduo e cada grupo defende o status quo 
numa tentativa de defender seus próprios “eus” (MORGAN, 2007, p. 244). 

Jeffrey Goldstein (apud MORGAN, 2007) relata que os estudos sobre mudança 

organizacional costumam destacar a resistência por parte dos indivíduos, subvalorizando a 

questão de como podem ser usados fatores de atração para o novo sistema que será criado 

com a mudança. 

Morgan (2007, p. 305) assegura que Weber tinha interesse no papel desempenhado 

pelas organizações burocráticas na origem e na manutenção das estruturas de dominação. 

Weber afirmava que para cada tipo de dominação havia uma forma específica de legitimidade 

e de organização. O autor ressalta ainda que Max Weber “[...] via a burocracia como um 

instrumento de dominação de primeira ordem e acreditava que a burocratização da 

administração estabelece uma forma de relação de poder que é praticamente indestrutível”. 

A questão da mudança organizacional é um fator relevante para a estruturação deste 

trabalho. Nesse sentido, Wood Jr (2009, p.287) define uma mudança organizacional como: 

“qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou 

de qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da 

organização”.  

Ao citar uma pesquisa feita pela Coopers & Lybrand, Wood Jr (2009, p.288) menciona 

os objetivos mais freqüentes de uma mudança organizacional: “melhorar a qualidade, 

aumentar a produtividade, refletir os valores dos novos líderes, reduzir custos e administrar 

conflitos”. O autor afirma também que freqüentemente esses objetivos são perseguidos 

simultaneamente e interagem entre si. 
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Wood Jr (2009) enfatiza que as organizações precisam se adaptar para enfrentarem as 

mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas que estão acontecendo no século XXI 

de forma a não se tornarem obsoletas.  Naisbitt e Aburdene (apud WOOD JR, 2009) afirmam 

que a tecnologia da informação será responsável por mudanças na estrutura social e dará fim à 

burocracia e aos níveis intermediários das organizações, sendo o trabalho visto como um meio 

de desenvolvimento humano. 

 Basil e Cook (apud WOOD JR, 2009) destacam a tecnologia, o comportamento social, 

as instituições e suas estruturas como principais componentes de uma mudança 

organizacional. Kelly e Amburgey (apud WOOD JR, 2009) citam o Princípio da Inércia 

Organizacional para justificar a tendência das organizações repetirem experiências do passado 

e resistirem às mudanças. De acordo com tal princípio, as ações das organizações se tornam 

confiáveis e racionais quando existe ali uma estrutura estável, reprodutibilidade e padrões. E 

essa inércia também gera resistência à mudança, bem como a idade e o porte da organização. 

 March (apud WOOD JR, 2009) ressalva que o processo de mudança não é totalmente 

racional e consciente, podendo abranger ações simbólicas, incentivos e ambigüidades. Deal e 

Kennedy (apud WOOD JR, 2009, p. 10) salientam que as organizações não dão a devida 

importância ao tempo que é preciso para efetuar uma mudança, uma vez que desconsideram 

elementos culturais relevantes, como valores, rituais do dia-a-dia, símbolos e lendas. Eles 

apontam como fatores determinantes no sucesso de uma mudança organizacional: 

[...] reconhecimento da importância de se ter consenso sobre a mudança, 
comunicação clara dos objetivos e alterações a serem implementadas, 
esforço especial no treinamento, dar tempo ao tempo, e, finalmente, 
encorajar a idéia de mudança como fator de adequação ao meio. 

Segundo Wood Jr (2009, p. 272) as organizações estão buscando substituir a aplicação 

de modos de produção estritos e coercitivos por novos meios de controle social. Tais meios 

incluiriam a cultura organizacional como reflexo dos objetivos, valores e significados dos 

dirigentes da organização. Trata-se de uma hipótese sobre como a dimensão simbólico-

cultural é relevante na questão do controle social dentro das organizações. O autor afirma que 

alguns administradores perceberam que, mesmo após diversas mudanças efetivadas dentro de 

suas organizações, ainda havia muito que ser feito no sentido de uma mudança bem sucedida, 

ou seja, “[...] ainda era necessário mudar os valores comuns e as crenças dos grupos para que 

os resultados surgissem”. 
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Nesse contexto, Linda Smircich (apud WOOD JR, 2009, p.74) enfatiza que, ao 

realizar uma mudança, a organização buscará uma: “[...] reinterpretação de significados e 

ressocialização dos indivíduos, mudando suas formas de cognição e influenciando em sua 

ação a fim de obter os padrões de performance pretendidos”. Isso seria feito através da 

implantação de um novo paradigma que funcionaria como “[...] filtros da realidade que 

influenciam a percepção dos indivíduos.” (GIOIA; CHITTIPEDDI apud WOOD JR, 2009, 

p.74) 

 Ao estudar o caso de mudança organizacional ocorrido na empresa Rhodia Farma, 

Wood Jr (2009, p.308) afirma que: 

A unificação das atividades em um único local e o aumento da 
independência do negócio em relação à corporação tendem a ter reflexos 
positivos sobre os processos decisórios, o fluxo de informação e a própria 
afirmação da identidade do sistema. 

Ainda em relação aos indivíduos, mais especificamente aos servidores públicos, uma 

das hipóteses que será testada nesse estudo é que a estrutura organizacional das áreas de 

escritório em baias de trabalho possibilitará maior controle e monitoramento das atividades 

realizadas por eles, fazendo com que eles se sintam vigiados, com menor privacidade e 

liberdade. Tal hipótese foi elaborada a partir da análise dos estudos de Foucault (1987) e 

Bentham (2008) sobre o panóptico e suas conseqüências. 

 O filósofo Bentham (2008) utilizou o termo panóptico para designar um centro 

penitenciário ideal, no qual haveria uma torre de observação central que permitiria ao 

vigilante observar todos os prisioneiros ao mesmo tempo, sem que esses soubessem se 

estariam sendo vigiados ou não, tendo-os sob o seu controle. Essa torre seria cercada por uma 

construção circular onde ficariam as celas. Tais celas possuiriam duas janelas, uma voltada 

para a torre central e a outra para o lado de fora, permitindo a entrada de luz e conseqüente 

visibilidade do detento, como mostra a figura 1.  

Dessa forma, trata-se de uma construção arquitetônica de cunho coercitivo e 

disciplinatório que possibilitaria à penitenciária reduzir suas despesas, na medida em que seria 

mais rentável vigiar do que punir os prisioneiros (FOUCAULT, 1987). Essa concepção se 

aplicaria também às escolas, hospitais e fábricas (BENTHAM, 2008), sendo que a analogia 

presente nesse estudo se baseará na aplicação do panóptico às organizações e sua relação com 

os seus trabalhadores. 
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Figura 1: Projeto da Penitenciária de N. HarouRo- 
main, 1840. Panóptico: prisioneiro ora em sua cela, 

diante da torre de vigilância central. 

 

Fonte: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 
Petrópolis: Vozes, 1987 
 

Segundo Foucault (1987) essa relação entre vigiar e punir permitiria um 

“adestramento” dos empregados para que esses exercessem suas tarefas de acordo com o que 

foi ordenado sem infringir as normas estabelecidas pelo poder, visto que eles acreditariam 

estar sendo vigiados. Dessa forma, o trabalhador se sentiria vigiado, controlado e com menor 

privacidade e liberdade.  

De acordo com Foucault (1987, p.166), o principal efeito do panóptico, analisado 

como um dispositivo arquitetônico do modelo disciplinar seria: 

[...] induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade 
que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a 
vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua 
ação. 

A utilização das idéias de Foucault no campo da análise organizacional foi viabilizada 

pelo desenvolvimento de concepções críticas às teorias em destaque nos estudos à época e por 

uma “quebra” da dominação funcionalista nessas teorias (SILVEIRA, 2005). Burrell (apud 

SILVEIRA, 2005) aponta que o destaque das obras de Foucault advém das suas idéias 
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relativas ao modo de dominação disciplinar que impera nas organizações, algo que não fora 

amplamente discutido até então. 

Em relação à vertente do controle abordada nesse estudo, o que se percebe é que “a 

intensificação e a perda de criatividade no trabalho dos dias de hoje são resultado do aumento 

do controle exercido pelos gestores e pela separação entre pensamento e execução da tarefa” 

(BRAVERMAN apud SILVEIRA, 2005, p.23). Foucault (1999) afirma que a sociedade 

passou à era do controle social quando o direito de punir deixou de ser mera vontade dos 

governantes e passou a ser uma forma de defesa da sociedade. Com a consolidação de um 

novo regime econômico, o capitalismo, a intenção não era simplesmente punir, mas prevenir, 

evitar que as infrações ocorressem. Dessa forma, a punição deixou de ser tarefa apenas das 

organizações e soberanos responsáveis, uma vez que estaria incrustada no seio do tecido 

social, e passou a ser responsabilidade de toda a sociedade. 

De acordo com o Foucault (1987, p. 119), a dominação disciplinar ocorre através da 

formação de: 

[...] uma política das coerções que incluem o trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. [...] ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas segundo a rapidez e a eficácia que se 
determina. 

De forma resumida, observa-se que a dominação disciplinar consiste em um controle 

minucioso do corpo, determinando uma relação de docilidade de acordo com a sua utilidade. 

Nesse sentido, a vigilância passa a ser crucial, uma vez que funciona como uma máquina em 

que o poder está em toda parte e envolve múltiplos atores em uma relação de olhares e 

fiscalização em todas as direções e que vem de todos os lugares (FOUCAULT, 1987). 

Ao analisar a obra de Foucault, Silveira (2005, p.75) afirma que “todos estão imersos 

na teia do poder e são por ela controlados e submetidos pelos olhares”. Destarte, não se pode 

falar em pessoas com ou sem poder, ou em pessoas que dominam e que são dominadas, uma 

vez que todos estão submetidos ao poder. Ainda em relação ao poder, Foucault (1988, p.86) 

ressalta que “os novos mecanismos de poder funcionam não pelo direito, mas pela técnica, 

não pela lei, mas pela normalização, não pelo castigo, mas pelo controle”. 

Silveira (2005) frisa que o poder não é visto por Focault como fundamentalmente 

punitivo e repressivo, antes disso ele é um produtor de corpos dóceis e disciplinados. 

Machado (apud SILVEIRA, 2005, p.82) afirma ainda que: 
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A grande importância estratégica que as relações de poder disciplinar 
desempenharam, nas sociedades modernas depois do século XIX, vem 
justamente do fato de elas não serem negativas, mas positivas quando 
tiramos desses termos qualquer juízo de valor moral ou político e pensamos 
na tecnologia empregada. 

Todo esse embasamento teórico apresentado teve como finalidade única sustentar o 

objeto de estudo desse trabalho, qual seja, a Cidade Administrativa de Minas Gerais, e a sua 

proposta, que é analisar a percepção do servidor público acerca da nova estrutura física e 

dinâmica organizacional, enfatizando aspectos relacionados ao controle sobre o trabalhador e 

eficiência administrativa. Para tanto, foi feito um recorte teórico a partir das pesquisas 

bibliográficas e documentais realizadas, abordando-se as teorias, idéias e autores que foram 

entendidas como relevantes na fundamentação desse estudo. A próxima seção apresenta os 

métodos que foram utilizados na realização deste trabalho, bem como as hipóteses que foram 

testadas como respostas ao problema de pesquisa. 
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4  MÉTODO DE PESQUISA 

 

O objeto desse estudo é a Cidade Administrativa de Minas Gerais e a sua proposta é 

analisar a percepção do servidor público sobre a nova dinâmica organizacional e estrutura 

física, com ênfase sobre os aspectos do controle sobre o trabalhador e da eficiência 

administrativa. Nesse sentido, foram levantadas algumas hipóteses que foram testadas 

utilizando os métodos de pesquisa expostos mais adiante. São elas: 

1ª Hipótese: A organização espacial das áreas de escritório em baias de trabalho 

possibilitará a realização das atividades de forma mais integrada. A mudança estrutural 

permitirá a formação de equipes de trabalho na medida em que as baias permitem maior 

proximidade e colaboração entre os servidores. 

 2ª Hipótese: A estrutura organizacional do novo ambiente de trabalho influenciará a 

percepção dos servidores no sentido de que, em contato com os demais trabalhadores, eles 

tenderão a trabalhar de forma mais ágil e com menos obstáculos burocráticos, propiciando a 

existência de um fluxo de trabalho mais dinâmico. 

 3ª Hipótese: O novo ambiente estruturado a partir de baias de trabalho permitirá maior 

interação e sinergia entre os servidores, visto que eles poderão trocar informações de forma 

direta e com maior agilidade. A horizontalização advinda do arranjo físico facilitará o 

processo de comunicação entre os servidores.   

4ª Hipótese: A disposição física dos móveis no novo ambiente de trabalho possibilitará 

maior controle e monitoramento das atividades realizadas pelos servidores, fazendo com que 

eles se sintam mais vigiados, com menor liberdade e privacidade e sensação de 

aprisionamento. 

A mudança da administração pública estadual para a CAMG será gradual ao longo de 

2010. Ao longo de fevereiro e de março, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

SEPLAG, a Governadoria, a Vice-Governadoria, o Gabinete Militar do Estado de Minas 

Gerais e o Sistema Estadual de Meio Ambiente se instalaram na Cidade, iniciando assim o 

processo de migração, que tem término previsto para o início de novembro. 

 Diante disso e em busca da exeqüibilidade desse estudo, a pesquisa de campo foi feita 

com os servidores da SEPLAG e do SISEMA, uma vez que são as duas maiores organizações 
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dentre as primeiras que se instalaram na Cidade Administrativa, o que permitiu uma amostra 

mais factível da população. Além disso, são as únicas organizações instaladas na CAMG que 

não fazem parte do staff do governo, o que admite pressupor que os servidores ali alocados 

são mais próximos do servidor público típico da Administração Pública Estadual. Essas duas 

secretarias estão caracterizadas na próxima seção dessa pesquisa: “Objeto de estudo: a Cidade 

Administrativa”. 

No intuito de realizar o trabalho proposto, será feito um estudo de caso da Cidade 

Administrativa de Minas Gerais. Segundo Yin (2001, p.32) esse método de pesquisa consiste 

em: 

[...] uma investigação científica que investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma 
situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 
do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de 
evidência [...] e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 
teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. 

Yin (2001) afirma que a adoção do método do estudo de caso se justifica quando são 

propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que” que estão inseridas em um 

contexto social em que o pesquisador tem baixo controle da situação. O método do estudo de 

caso é pertinente para explicar fenômenos em que estudos experimentais não são aplicáveis 

ou em que análises quantitativas não são suficientes para compreensão dada sua 

complexidade social. 

Dentre as diversas técnicas de pesquisa apontadas por Marconi e Lakatos (2003) uma 

das que será utilizada neste trabalho é a pesquisa de campo. Segundo esses autores, o objetivo 

dessa técnica é buscar informações referentes a um determinado problema no intuito de saber 

a sua resposta, ou referentes a uma hipótese, com a finalidade de comprová-la. Tal pesquisa 

“consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta 

de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-

los.” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 186). 

Marconi e Lakatos (2003) apontam também que a pesquisa de campo permite reunir e 

adicionar informações relevantes a respeito de determinado fenômeno que poderão ser 

utilizadas posteriormente em pesquisas com outros objetivos. Além disso, afirmam que se 

trata de uma técnica com relativa facilidade na busca de uma amostragem de indivíduos. 
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A pesquisa de campo utilizada nesse estudo pode ser classificada segundo seus 

objetivos como exploratória, pois a proposta é levantar opiniões e percepções dos servidores 

públicos estaduais acerca do novo ambiente de trabalho. Como afirma Gil (1991), esse tipo de 

pesquisa envolve de forma geral o uso de pesquisas bibliográficas e entrevistas com pessoas 

diretamente envolvidas com o problema em discussão. Marconi e Lakatos (2003, p.188) 

afirmam que as pesquisa exploratórias: 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos [...]. Obtém-se freqüentemente descrições 
tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador 
deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou 
ambiente observado. Uma variedade de procedimentos de coleta de dados 
pode ser utilizada [...] para o estudo relativamente intenso de um pequeno 
número de unidades, mas geralmente sem o emprego de técnicas 
probabilísticas de amostragem. 

A pesquisa bibliográfica, documental e a entrevista serão os instrumentos de coleta de 

dados utilizados nesse estudo.  

Conforme Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente em livros e artigos científicos”. Em relação 

à pesquisa documental, Vergara (2005, p. 48) afirma que: 

Uma investigação documental é a realizada em documentos conservados no 
interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: 
registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, 
comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, videoteipe, 
informações em disquete, diários, cartas pessoais e outros. 

Ainda em relação à pesquisa documental, Gil (2002) aponta como vantagens o baixo 

custo, a estabilidade e riqueza dos dados e a inexigibilidade de contato com os sujeitos da 

pesquisa. Cabe ressaltar que serão utilizados nesse trabalho informações e documentos 

produzidos pela SEPLAG e pela Accenture do Brasil, consultoria contratada pelo Governo de 

Minas Gerais para coordenação e implantação do Projeto Cidade Administrativa. 

Quanto ao uso da entrevista, Marconi e Lakatos (2003) a definem como sendo “um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Segundo a 

classificação de Lodi (1981) a técnica de investigação que foi utilizada é a entrevista semi-

estruturada, ou não-padronizada. O autor afirma que nesse tipo de entrevista a idéia tentar 

compreender o problema de forma menos restrita ao escopo do roteiro, o que possibilita ao 
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pesquisador a obtenção de respostas e questões inesperadas, aprofundando ainda mais o 

problema em análise. 

 O uso da entrevista como instrumento de coleta de dados se justifica na medida em 

que há uma maior flexibilidade para esclarecimentos acerca das questões, possibilitando uma 

melhor compreensão do que está sendo questionado e conseqüentemente um alcance de 

respostas mais factíveis; permite a obtenção de informações que não estão documentadas mas 

que podem ser determinantes para o problema em discussão e viabiliza a análise do 

comportamento não-verbal do respondente, enfatizando ou discrepando o que foi por ele dito 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesse sentido, a escolha da entrevista mostra-se mais 

apropriada do que a utilização de questionário, por exemplo. 

 Lodi (1981) aponta algumas limitações da utilização da entrevista, como a não-

possibilidade do anonimato e o alto custo, por demandar muito tempo e ser difícil de ser 

realizada. Entretanto, tanto Lodi (1981) quanto Marconi e Lakatos (2003) discorrem sobre 

formas de preparação, diretrizes e meios de interpretação de dados que amenizam essas 

limitações ao permitirem que as entrevistas sejam feitas da maneira mais adequada ao seu 

objetivo. 

No processo de seleção dos servidores que foram entrevistados, primeiramente foi 

feito um sorteio de 8 diretorias em cada uma das organizações estudadas (SEPLAG E 

SISEMA). Em um segundo momento, o(a) Diretor(a) de cada um desses setores indicou um 

servidor ali ocupado que poderia ser entrevistado, o que caracterizou esse critério como a 

acessibilidade. 

O roteiro de entrevista utilizado foi elaborado a partir do levantamento e análise do 

conteúdo apresentado no Referencial Teórico e das variáveis de pesquisa expressas nas 

hipóteses levantadas (apêndice). A idéia era identificar categorias de análise que permitam 

agrupamentos de conteúdos considerados pertinentes ao escopo de estudo e seus objetivos. 

Tal instrumento de pesquisa aborda dois momentos: a percepção dos servidores públicos antes 

e depois da mudança para a Cidade Administrativa, em relação a aspectos de eficiência 

administrativa, controle e privacidade. 

A próxima seção é dedicada à caracterização do objeto de estudo, a Cidade 

Administrativa, e das duas organizações onde foi feita a pesquisa de campo, a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão e o Sistema Estadual do Meio Ambiente. 
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5  OBJETO DE ESTUDO: A CIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Inaugurada oficialmente no dia 4 de março de 2010, a Cidade Administrativa de Minas 

Gerais foi projetada por Oscar Niemeyer e vai abrigar 18 secretarias e mais 33 órgãos da 

administração estadual que serão ocupados por aproximadamente 16 000 servidores. Devido à 

magnitude dessa centralização, o processo de mudança para a CAMG é complexo e 

modificará a rotina de trabalho de todos esses servidores (MINAS GERAIS, 2009a)2. 

O complexo predial foi construído em uma área de 804 mil metros quadrados e aloja o 

palácio do governo, dois prédios de 15 andares cada um que abrigarão as secretarias, um 

auditório com 490 lugares e um centro de convivência e apoio.  

A mudança da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado 

de Governo (SEGOV) e do Gabinete Militar do Governador (GMG) deu início à migração 

para a Cidade Administrativa. Logo após, a Governadoria, a Vice-Governadoria e o Sistema 

Estadual de Meio Ambiente se instalaram na CAMG. 

Além de estar inserida em um contexto de inovação e eficiência da administração 

pública mineira, a Cidade Administrativa é parte de um processo de desenvolvimento sócio-

econômico da região norte de Belo Horizonte, na medida em que foi construída no bairro 

Serra Verde. Tal processo é composto por intervenções do Estado no sentido de induzir o 

crescimento e desenvolvimento da região norte de forma planejada, atraindo investimentos 

públicos e privados e, conseqüentemente, gerando oportunidades e melhorias na qualidade de 

vida da população local. 

Nesse sentido, alguns marcos foram definidos para esse processo: a construção da 

Cidade Administrativa, a revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a 

duplicação da Avenida Antônio Carlos, a recuperação da Avenida Cristiano Machado, a 

construção da Linha Verde e o apoio à implantação do Aeroporto Industrial. 

Um dos elementos mais significativos dessa mudança para a Cidade Administrativa 

refere-se ao espaço de trabalho. As áreas de escritório são estruturadas a partir de estações de 

trabalho que estão dispostas em baias individuais separadas umas das outras por uma baixa 

coluna horizontal. Diversos conjuntos de baias estão instalados ao longo de todos os andares 

                                                 
2 Todas as outras informações relativas à Cidade Administrativa apresentadas nesta página foram retiradas dessa 
fonte. 
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dos dois prédios que abrigam as secretarias. Essa estruturação física da configuração a um 

ambiente amplo e íntegro, bem diferente das diversas salas com paredes ou colunas altas que 

caracterizam o típico ambiente de trabalho da burocracia brasileira (FRANÇA, 1994). A 

figura 2 mostra a estrutura do escritório padrão da CAMG. 

Figura 2: Estrutura do escritório padrão da CAMG (MG) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

A pesquisa de campo desse estudo foi realizada com 8 servidores da SEPLAG e 8 do 

SISEMA. Como dito anteriormente, trata-se das duas únicas organizações, dentre aquelas que 

inicialmente ocuparam a Cidade Administrativa, que não fazem parte diretamente do staff do 

governo. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão possui aproximadamente 900 

servidores e, de acordo com o Decreto Estadual n. 44 817 de 25 de maio de 2008 tem como 

finalidade: 
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[...] coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas, 
visando ao desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado; 
propor e executar políticas públicas nas áreas de recursos humanos, 
orçamento, recursos logísticos e tecnológicos, modernização administrativa, 
perícia médica e saúde ocupacional. 

 A SEPLAG ocupa o 2° andar inteiro e pouco menos da metade do 3° andar do prédio 

Gerais, um dos edifícios do complexo. Ela tem sido receptiva à abordagem de pesquisas, o 

que permite pressupor uma contribuição dos envolvidos de maneira significativa. 

Já o Sistema Estadual de Meio Ambiente possui em torno de 1 100 servidores e é 

composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD), pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) e pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM).  

A SEMAD tem como objetivo “[...] formular e coordenar a política estadual de 

proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular 

as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável”; o 

IEF visa “[...] executar a política florestal do Estado e promover a preservação e a 

conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais 

renováveis e da pesca, bem como a realização de pesquisa em biomassa e biodiversidade”; o 

IGAM “[...] é responsável por planejar e promover ações direcionadas à preservação da 

quantidade e da qualidade das águas de Minas Gerais”; e a FEAM busca a “[...] proteção, 

conservação e melhoria da qualidade ambiental no que concerne à prevenção, à correção da 

poluição ou da degradação ambiental [...] promover e realizar estudos e pesquisas sobre a 

poluição e qualidade do ar, da água e do solo.” (MINAS GERAIS, 2010) 

Tais órgãos, que hoje compõem o SISEMA, eram estruturados em unidades separadas 

e passaram por uma centralização administrativa ao migrarem para uma sede única no Centro 

de Belo Horizonte. Isso significa que antes de mudarem para a Cidade Administrativa esses 

órgãos já haviam passado por um processo de integração semelhante, mas em menor escala e 

abrangência.  

O SISEMA ocupa o 1° e o 2° andar do prédio Minas da CAMG. Observando a 

distribuição das diretorias, gerências e outras unidades organizacionais do Sistema, percebe-se 

que elas estão bastante integradas e embaralhadas no novo ambiente organizacional. 
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Depois de caracterizada a organização que é objeto deste estudo, a próxima seção faz 

uma apresentação, análise e interpretação dos dados qualitativos obtidos por meio das 

entrevistas realizadas com servidores da SEPLAG e do SISEMA. 
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6  RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Apresenta-se neste capítulo as categorias estruturadas a partir das entrevistas 

individuais realizadas com 16 servidores que trabalham na Cidade Administrativa, sendo 8 

alocados na SEPLAG e 8 alocados no SISEMA. 

O intuito dessa divisão por categorias é analisar as entrevistas de acordo com os temas 

abordados nas questões do Roteiro de Entrevista (apêndice), uma vez que eles refletem os 

pontos cruciais e determinantes deste estudo. Foram abordados os aspectos considerados mais 

relevantes na análise da percepção dos servidores, relativos a controle, vigilância e eficiência 

administrativa. As categorias são: 

a) desafios e oportunidades à Administração Pública Estadual; 

b) o novo ambiente de trabalho; 

c) estações de trabalho em baias X Eficiência administrativa; 

d) ganhos de escala; 

e) formação de equipes de trabalho; 

f) obstáculos burocráticos; 

g) comunicação e troca de informações; 

h) privacidade e controle; e 

i) o benefício para o cidadão; 

Desta forma, podemos apontar alguns temas3 que são referência em cada categoria, 

como se pode observar no tópico a seguir. Estão transcritos também exemplos de 

verbalizações dos entrevistados com o objetivo de ilustrar melhor essa análise, esclarecendo 

de forma mais fidedigna a percepção dos servidores. 

a) Desafios e oportunidades à Administração Pública Estadual 

Definição: Os desafios giram em torno da questão dos meios de transporte disponíveis para o 

acesso à CAMG, bem como a sua localização. A necessidade de adaptação do servidor à nova 

                                                 
3 Vale ressaltar que algumas vezes o somatório das freqüências observadas é maior do que o total de 
entrevistados (16) uma vez que um mesmo entrevistado cita mais de um tema em sua resposta. 
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realidade. A administração e a manutenção de todo o complexo da CAMG. A otimização, 

padronização de processos, como também a necessidade de superação de problemas 

relacionados à estrutura física e as instalações do complexo. São ressaltadas também as 

oportunidades surgidas a partir da concepção da CAMG: a proximidade facilitou a 

comunicação, o aumento da interface, a interação e a acessibilidade entre os servidores e suas 

chefias, bem como entre órgãos e secretarias, alem de propiciar um aumento da eficiência 

administrativa. 

Temas: 

DESAFIOS 

• A questão dos meios de transporte disponíveis e da localização da CAMG 

(Freqüência: 10) 

• O costume, a reeducação e adaptação do servidor à nova realidade de trabalho 

(Freqüência: 7) 

• A administração e manutenção do complexo da CAMG (Freqüência: 8) 

• A otimização e padronização de processos e atividades (Freqüência: 2) 

• A superação de problemas relacionados à estrutura física e instalações do complexo 

(Freqüência: 8) 

OPORTUNIDADES 

• A comunicação com outros órgãos e secretarias (Freqüência: 11) 

• A aproximação e interação entre os próprios servidores (Freqüência: 5) 

• A eficiência administrativa (Freqüência: 4) 

• O acesso facilitado dos servidores às diretorias, gerências e chefias imediatas 

(Freqüência: 2) 

• O ambiente e estrutura física melhores e mais adequados para o trabalho 

(Freqüência: 6) 

• O desenvolvimento da região norte de Belo Horizonte (Freqüência: 2) 

Verbalizações: 

 “Eu acho, na minha opinião, que a oportunidade é o acesso, até para os outros órgãos 

fica mais fácil. Para você tramitar um documento, era mais distante, era pior”. 

 “Aqui o mobiliário é melhor, as dependências são melhores”. 

 “Lá era mais tranqüilo porque ficava todo mundo fechado. O barulho era menor. Aqui 

o barulho é grande, tá”. 
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 “Como é tudo muito novo e os servidores ainda não estão acostumados, há uma 

resistência, logo a adaptação será um grande desafio” 

Essa primeira categoria mostra os desafios e oportunidades da Administração Pública 

do estado de Minas Gerais decorrentes da implantação da Cidade Administrativa. Segundo a 

percepção dos próprios servidores, o principal desafio a ser enfrentado refere-se à questão do 

transporte. Para a maioria dos entrevistados, a CAMG é distante e se gasta muito tempo para 

chegar até lá. Outros desafios que tiveram destaque foram a manutenção do complexo predial 

e a adaptação do servidor à nova estrutura e à todas as mudanças que a concepção da Cidade 

Administrativa acarretam no trabalho. Em relação às oportunidades, os entrevistados 

deixaram claro que a proximidade entre órgãos, secretarias e entre os próprios servidores 

facilita a comunicação e a agilidade no fluxo de trabalho. Alguns apontaram também outras 

oportunidades, como a eficiência administrativa e o novo ambiente de trabalho mais 

profissional e adequado para a realização das atividades. 

 

b) O novo ambiente de trabalho 

Definição: O que melhorou no novo ambiente de trabalho da Cidade Administrativa em 

relação aos locais anteriores diz respeito às dependências e instalações físicas em geral, bem 

como ao mobiliário, tecnologias de informação, comunicação, interação e accountabillity. 

Entretanto, também foram apontadas pioras nesse ambiente. Houve um aumento dos ruídos, 

da circulação de pessoas e dos problemas de instalações. A distribuição dos banheiros, 

refeitórios e outros serviços não foi satisfatória para todos. Houve também perda de 

privacidade. O ar condicionado e o carpete foram abordados tanto como melhorias, tanto 

como pioras, uma vez que amenizam a temperatura, mas por outro lado propiciam 

contaminações e alergias. 

Temas: 

 O QUE MELHOROU 

• Dependências físicas em geral e ambiente de trabalho (Freqüência: 28) 

• Mobiliário, ar condicionado e área de TI (Tecnologia da Informação) (Freqüência: 

25) 

• Comunicação, interação e accountabillity entre órgãos e servidores (Freqüência: 9) 

O QUE PIOROU 

 • Aumento de barulhos e de movimentação de pessoas (Freqüência: 8) 
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 • Constantes problemas de instalações (quedas de água, energia, rede) (Freqüência: 2) 

 • O ar condicionado e o carpete propiciam contaminações e alergias (Freqüência: 6) 

 • Falta de privacidade e de educação dos servidores (Freqüência: 4) 

 • Distribuição de banheiros, refeitórios e de outros serviços na CAMG (Freqüência: 3) 

Verbalizações: 

 “O ambiente mudou para muito melhor. Nem todas as salas tinham ar condicionado, 

as mesas são maiores, os computadores são melhores e isso tudo melhora a produtividade”. 

 “Eu produzo o mesmo que eu produzia em 8 horas em apenas 6 horas”. 

 “O governo pensou muito no bem-estar do servidor”. 

“O ar condicionado é um problema para pessoas com rinite e o carpete para pessoas 

com alergia”. 

 “Aqui está parecendo setor de telemarketing”. 

“A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala”. 

 Essa categoria busca analisar o ambiente de trabalho sob uma visão do que melhorou e 

do que piorou em relação ao ambiente anterior à Cidade Administrativa. As respostas dadas 

pelos entrevistados mostram que, para a quase totalidade deles, a estrutura física, bem como o 

mobiliário e as instalações melhoraram bastante em relação à estrutura que eles trabalhavam 

anteriormente. Aqueles que não citaram essas mudanças como positivas foram servidores que 

têm algum problema de saúde com relação ao ar condicionado ou ao carpete. Metade dos 

entrevistados apontou os barulhos de conversas pessoais, ao telefone, e até mesmo de música 

e barulhos diversos advindos dos computadores dos pares de trabalho, como um grande 

problema principalmente no que se refere à concentração para a realização das atividades, o 

que pode futuramente ser agravado com a completa lotação dos andares. 

 

c) Estações de trabalho em baias X Eficiência administrativa 

Definição: A estruturação das estações de trabalho em baias propicia um aumento na 

eficiência administrativa uma vez que facilita a proximidade, acessibilidade e comunicação 

entre instâncias e órgãos. Há um aumento da agilidade no fluxo de trabalho e uma supervisão 

e monitoramente positivo das tarefas que estão sendo realizadas pelo servidor. Entretanto, 

existem alguns empecilhos para que essa eficiência seja plena, como o barulho, os processos 

arcaicos e a falta de educação do servidor para trabalhar em um ambiente “aberto”. 

Temas: 
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 • O ambiente de trabalho já era em baias, não é possível avaliar (Freqüência: 4) 

 • Proximidade, acessibilidade e comunicação entre diversas instâncias e servidores 

(Freqüência: 14) 

 • Agilidade no fluxo de trabalho (Freqüência: 15) 

 • Acompanhamento e supervisão positiva das atividades (Freqüência: 2) 

 • Empecilhos referentes à eficiência (reeducação do servidor, processos arcaicos, 

barulho, vigilância, interferências, etc) (Freqüência: 11) 

Verbalizações: 

“Ando alguns passos e já resolvo uma pendenga”. 

 “A minha diretoria já trabalhava em um ambiente semelhante a esse, então não tem 

como eu comparar”. 

“Estamos mais próximos a setores e pessoas que temos interlocução para resolver 

questões [...] o tempo para realizar os processos é menor [...] agilidade no prazo, nas questões 

jurídicas”. 

 “Todo mundo cai em cima de você porque você está acessível e isso te interrompe 

toda hora”. 

 Esta categoria busca compreender se o servidor percebe alguma relação entre a 

organização das estações de trabalho em baias e um aumento da eficiência administrativa. A 

maioria dos servidores confirmou a existência dessa relação, que foram perceptíveis 

principalmente no aumento da agilidade do fluxo do trabalho e na proximidade e 

comunicação entre órgãos, pares e chefias. Os entrevistados apontaram também alguns fatores 

que dificultam a existência dessa eficiência, como os barulhos de conversas, reforçado pela 

categoria anterior, onde os entrevistados já apontavam sobre a questão da dificuldade de 

concentração. Há também alguns processos internos ainda deficientes e a sensação de que há 

vigilância constante, o que pode vir a interferir negativamente uma vez que as pessoas se 

sentem controladas de forma muito mais incisiva, perdendo assim sua naturalidade. 

  

d) Ganhos de escala 

Definição: Os ganhos de escala advindos da centralização administrativa podem ser 

referentes à área de tecnologia da informação, às instalações e prestação de serviços, e à 

agilidade nos fluxos de trabalho e nos processos. Essa questão é de difícil avaliação devido a 
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fase inicial da mudança para a CAMG e a problemas relacionados, por exemplo, às quedas 

esporádicas de energia e internet. 

Temas: 

• Ganhos referentes a TI (rede de dados, telefonia, service-desk) (Freqüência: 11) 

• Instalações e prestação de serviços (Freqüência: 12) 

• Rapidez e facilidade no fluxo de trabalho e nos processos (Freqüência: 4) 

• Problemas referentes à obtenção de ganhos de escala (Freqüência: 4) 

• Dificuldade em avaliar ganhos de escala devido à incipiência dos processos 

(Freqüência: 4) 

Verbalizações: 

 “A informática centralizada está muito legal [...] a questão do ‘chamado’ e poder 

acompanhá-lo também”. 

“Service-desk, manutenção e suporte, rede de dados e telefonia...houve uma 

centralização desses processos e com profissionais treinados e com formação própria para 

isso”. 

“Como somos pioneiros ainda não dá para fazer uma avaliação completa”. 

Nessa categoria avaliou-se a percepção dos servidores relativa aos ganhos de escala 

obtidos com o agrupamento e padronização dos processos na Cidade Administrativa. A maior 

parte dos entrevistados relatou que esses ganhos são advindos da rede de dados, telefonia, 

service-desk e prestação de serviços gerais. A minoria deles relatou alguns problemas 

pontuais que dificultam esses ganhos, como as quedas temporárias de energia, e outra parte 

dos entrevistados afirmaram que ainda está muito cedo para que possamos avaliar se 

realmente há ganhos de escala. 

 

e) Formação de equipes de trabalho 

Definição: A formação de equipes de trabalho é facilitada e viabilizada pela maior 

proximidade, interação, acessibilidade e integração entre órgãos, servidores e chefias. A 

flexibilidade agora existente graças ao novo ambiente e às afinidades pessoais permitem a 

montagem de estruturas matriciais de trabalho. Por outro lado, existem aspectos que 

dificultam a formação dessas equipes como a hierarquia. 

Temas: 
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 • Maior proximidade, integração e participação entre órgãos, servidores e chefias 

(Freqüência: 10) 

• Flexibilidade e afinidades permitem montar estruturas matriciais (Freqüência: 3) 

• Aspectos que dificultam a formação de equipes de trabalho (Freqüência: 3) 

Verbalizações: 

 “Essas baias abertas foram fundamentais para a proximidade entre os servidores e com 

o diretor, há maior integração e participação de todos”. 

“A proximidade física quebra as barreiras do organograma”. 

“Do meu lado tem um pessoal do IEF e na frente do IGAM, acaba que há uma 

interação”. 

“Pessoas que não se dão tiveram que sentar lado a lado”. 

Tal categoria refere-se à análise se a proximidade entre os órgãos e os servidores e a 

disposição física dos móveis permite ou não a formação de equipes de trabalho. A opinião de 

15 dos 16 entrevistados é de que permite sim. Eles afirmam que, além desses fatores, o acesso 

às chefias, a transparência nas tarefas e a flexibilidade permitem a definição de equipes de 

trabalho que englobem diferentes áreas. Como não tem sido diferente até aqui, alguns 

servidores apontaram alguns entraves a essa formação de equipes como, por exemplo, a falta 

de privacidade para se ter conversas particulares. 

 

f) Obstáculos burocráticos 

Definição: Os entraves burocráticos são necessários graças ao porte da organização e da 

quantidade e complexidade dos processos. Acredita-se que no futuro esses obstáculos 

burocráticos venham a diminuir, devido principalmente a proximidade, acessibilidade e 

agilidade no trâmite de documentos e processos. 

Temas: 

 • Aumento da burocracia necessário devido ao porte da organização e aos processos 

(Freqüência: 2) 

• Aumento da burocracia para realizar atividades específicas (Freqüência: 3) 

• Atual aumento da burocracia, mas com tendência à desburocratização (Freqüência: 

4) 

• Diminuição da burocracia advinda da proximidade, acessibilidade e agilidade 

(Freqüência: 8) 
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• A burocracia continua a mesma, sendo decorrente algumas vezes da Legislação 

(Freqüência: 5) 

Verbalizações: 

 “Aumentou a burocracia, mas ela é necessária devido ao porte da organização”. 

“Os obstáculos burocráticos são muitas vezes advindos da própria Lei”. 

“Ainda temos o que ajustar em relação ao protocolo, mas é uma questão de ajuste, 

com o tempo isso vai melhorar”. 

“No contato interpessoal e intersetorial o acesso aos gerentes e diretores é menos 

burocratizado”. 

 O intuito dessa categoria foi analisar a percepção do servidor em relação ao fluxo de 

trabalho na Cidade Administrativa, com enfoque nos entraves burocráticos anteriores e 

posteriores à mudança. A maioria dos entrevistados (9 em 16) afirmou que a burocracia agora 

é maior, mesmo que dentro desses uma parte afirme que ela é necessária e outra parte afirme 

que no futuro a tendência é ela diminuir. Alguns outros pontos foram abordados como a 

questão da agilidade advinda da proximidade e do acesso facilitado aos pares e chefias, o que 

diminui a burocracia na resolução de alguns conflitos. Outros servidores chegaram a lembrar 

da permanência da questão jurídica e de toda burocracia dela resultante. 

 

g) Comunicação e troca de informações 

Definição: A comunicação e troca de informações na Cidade Administrativa de Minas Gerais 

foi facilitada. A proximidade e acessibilidade aos pares e chefes, bem como os novos recursos 

de TI que simplificaram a comunicação propiciaram essa facilidade. Ressalta-se também que 

a comunicação sem educação e controle no tom de voz prejudica a concentração de pessoas 

próximas. 

Temas: 

 • Facilidade de comunicação e de troca de informações na CAMG (Freqüência: 11) 

• Proximidade e acessibilidade aos pares, chefes e outros órgãos (Freqüência: 9) 

• Novos recursos de TI simplificam a comunicação (Freqüência: 4) 

• A comunicação sem controle na altura de voz atrapalha a concentração (Freqüência: 

4) 

Verbalizações: 
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 “O telefone tem diversos recursos, como a bina que você tem controle de quem entrou 

em contato com você, podemos agora usar o MSN para comunicação instantânea”. 

“Na SEPLAG era um silêncio, agora...quanta comunicação!!!”. 

“A comunicação está mais fácil demais, o próprio contato com os diretores e os 

colegas, antes a casinha do diretor dificultava o acesso a ele”. 

 Essa categoria buscou esclarecer a percepção do servidor em relação à comunicação e 

à troca de informações em comparação com a forma que esses dois processos ocorriam nos 

locais de trabalho anteriores à Cidade Administrativa. Os entrevistados afirmaram, em sua 

grande maioria, que tais processos estão mais fáceis e rápidos na CAMG, até mesmo pelo 

acesso mais simples que eles têm aos outros servidores, órgãos e chefias. Alguns relataram 

ainda que os novos recursos de TI disponíveis no novo local de trabalho são determinantes 

para essa facilidade. Por outro lado, a disposição dos escritórios em baias permite que todos 

escutem o que as pessoas falam se elas não abaixarem o tom de voz e isso pode atrapalhar a 

concentração dos servidores. Um dos entrevistados chega a ser irônico ao dizer que antes na 

SEPLAG havia silêncio e que hoje a “comunicação” aumentou muito, indicando que o 

silêncio de antes não existe mais! 

 

h) Privacidade e controle 

Definição: A estrutura física de trabalho permite e facilita o controle e a vigilância entre os 

próprios pares e por parte das chefias, gerando um constrangimento e perda de liberdade. 

Existem alguns fatores que também colaboram para isso, como o controle de chamadas do 

telefone. O controle existente pode ser necessário e alguns servidores inclusive acreditam que 

não há perda de privacidade, pois não fazem nada de sigiloso. 

Temas: 

• Estrutura permite um controle necessário e multilateral (Freqüência: 3) 

• Controle direto, indireto e vigilância geram constrangimento e perda de liberdade 

(Freqüência: 14) 

• Não há perda de privacidade (Freqüência: 4) 

• Fatores que facilitam a vigilância, levando à perda de privacidade (Freqüência: 12) 

Verbalizações: 

“Não há perda de privacidade, pois aqui é local de trabalho. Essa estrutura facilita e 

permite um controle que é necessário”. 
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“Todo mundo ouve o que você fala! Eu me sinto levemente limitado no que vou falar. 

Não há um controle direto, mas os olhares...”. 

“Não há mais espontaneidade, o ambiente me intimida. Eu não me sinto bem, me sinto 

inibida sabendo que estou sendo controlada, mesmo que não diretamente”. 

“Eu consigo ver o que os outros estão fazendo, os sites que estão entrando, eu fico 

meio constrangida”. 

O objetivo dessa categoria foi obter a percepção dos servidores relativa à influência 

que a nova configuração do espaço na CAMG pode exercer sobre as ações do servidor e sua 

privacidade. As entrevistas mostram que a maioria dos servidores percebe que a disposição 

dos móveis em baias permitiu e facilitou uma vigilância e um controle direto sobre suas 

ações. Eles afirmam que as pessoas escutam e observam o que as outras estão fazendo, e que 

isso gera um constrangimento e, muitas vezes, irritação. Outros entrevistados apontaram que 

essa vigilância que ocorre em todos os sentidos é necessária para que os servidores não se 

dispersem e atuem de forma mais eficiente. Alguns poucos não concordaram com isso, e 

afirmaram também que não há perda de privacidade na medida em que se trata de um local de 

trabalho, portanto, não deve haver sigilo.  

 

 i) O benefício para o cidadão 

Definição: No futuro, o cidadão sentirá algum beneficio advindo da implementação da 

Cidade Administrativa caso o aumento da eficiência nas atividades meios e a economia de 

recursos tenham reflexos nas atividades fins. Entretanto, o momento ainda é incipiente para 

uma avaliação dessa magnitude. 

Temas: 

 • A economia de recursos (Freqüência: 5) 

 • O aumento da eficiência nas atividades meios tendo resultados nas atividades fins 

(Freqüência: 6) 

 • A tendência futura ao benefício (Freqüência: 3) 

 • O momento inicial não permite essa avaliação (Freqüência: 2) 

Verbalizações: 

 “Só o tempo irá dizer depois que estiver tudo funcionando”. 

“Se os R$92 milhões de economia forem gastos com saúde, educação, aí sim”. 
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“Para quem a gente presta o serviço (cidadão) será beneficiado na medida em que 

problemas que demoravam muito tempo para serem resolvidos agora é bem mais rápido”. 

Essa última categoria pretendeu compreender a percepção do servidor a respeito do 

reflexo da concepção da Cidade Administrativa e da nova forma de planejamento e execução 

das atividades administrativas em benefícios para o cidadão e para a sociedade como um todo. 

Alguns entrevistados afirmaram que os recursos economizados com a CAMG poderão ser 

investidos em políticas públicas que beneficiem os cidadãos, outros apontaram que para que 

esse benefício ocorra é preciso pressupor que exista uma correlação entre o a atividade meio e 

atividade fim. Uma minoria afirmou também que é provável que futuramente o cidadão seja 

beneficiado, enquanto alguns outros relataram ainda ser cedo para se fazer uma avaliação 

desse nível. 

 

6.1 Discussão dos resultados 

 

A análise das entrevistas possibilitou verificar que o costume, a reeducação e a 

adaptação do servidor à nova realidade de trabalho foram apontados como um dos principais 

desafios a serem enfrentados pela Administração Pública Estadual. Nesse sentido, Jeffrey 

Goldstein (apud MORGAN, 2007) afirma ser necessário usar fatores de atração para os 

aspectos positivos da mudança, diminuindo assim a resistência existente por parte dos 

funcionários. Deal e Kennedy (apud WOOD JR, 2009) apontam o tempo como elemento 

crucial a ser levado em conta para o costume e a adaptação dos funcionários, assim como 

elementos culturais, como símbolos, valores e atividades cotidianas. 

A resistência dos servidores à mudança para a Cidade Administrativa foi um tema 

levantado por alguns entrevistados. Em relação a isso, Kelly e Amburgey (apud WOOD JR, 

2009) afirmam que a organizações tendem a repetir experiências do passado, causando uma 

inércia que, juntamente com o porte e a idade da organização, geram resistência a mudança. 

A administração e manutenção do complexo da CAMG e a otimização e padronização 

de processos e atividades, dois temas também referenciados pelos entrevistados, relacionam-

se com a idéia de um Centro de Serviços Compartilhados. Para Bain & Company (2004) a 

proposta de um CSC é integrar sob um mesmo ambiente os processos administrativos e de 

suporte das unidades organizacionais. Dessa forma, seria possível padronizar os processos, 
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operar em grandes escalas, adquirir experiência e reduzir os custos administrativos e 

operacionais. 

A área de Tecnologia da Informação foi citada como uma melhoria em relação ao que 

os servidores usavam anteriormente, como um dos maiores ganhos de escala e como um fator 

facilitador da comunicação. Pode-se afirmar com base na análise dos contratos feitos pela 

SEPLAG que essa melhora foi advinda da padronização de um serviço melhor (incluindo 

mensuração do nível de serviço prestado). Nesse sentido, vale lembrar mais uma vez a idéia 

de um Centro de Serviços Compartilhados. 

Ao analisar as oportunidades advindas da centralização administrativa, o que 

melhorou em relação ao ambiente de trabalho anterior e a relação das estações de trabalho em 

baias, o que se observou a partir da interpretação dos dados foi que a comunicação com outros 

órgãos e secretarias foi de extrema relevância nessas questões. Pettigrew e Massini (2003) 

afirmam que a necessidade de uma comunicação vertical e horizontal constante fez com que 

as organizações adaptassem as suas estruturas a essa nova realidade. Faria (2005) aponta que, 

com a necessidade de comunicação, há uma remoção das paredes, sendo assim concebidos 

diversos espaços abertos. Drucker (1999) também destaca que, em busca da eficácia 

administrativa, a organização deve se responsabilizar pela comunicação. 

A proximidade, a interação e a acessibilidade entre os servidores e seus chefes também 

foram citadas como oportunidades dessa nova estrutura em baias de trabalho, bem como 

fatores facilitadores da formação de equipes de trabalho, da diminuição da burocracia 

administrativa e da comunicação. Duffy (1997) coloca que o desenho do espaço de trabalho 

deve ser feito de acordo com as atividades que serão desenvolvidas. Uma vez que as três 

características supracitadas foram apontadas como desejáveis e necessárias para a realização 

das tarefas dos servidores, podemos supor que a nova estrutura viabiliza essas oportunidades. 

A eficiência administrativa trata da utilização dos recursos de forma ótima, ou seja, 

gastar menos recursos e obter mais produtos (ARAGÃO, 1997). É essa a idéia divulgada pelo 

Governo de Minas com a implantação da Cidade Administrativa (MINAS GERAIS, 2009), e 

também foi uma das oportunidades apontadas pelos servidores entrevistados. 

O ambiente de trabalho foi considerado melhor para a grande maioria dos 

entrevistados. Além do aumento da comunicação, da interação e da proximidade que já foram 

analisadas, a transparência e accountabillity também foram temas recorrentes. Olías (2001) 
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destaca essa duas características como eixos relevantes da administração pública gerencial e 

da eficiência administrativa de maneira geral. 

A agilidade no fluxo de trabalho foi um ponto diversas vezes citado como benefício 

advindo da nova estrutura de trabalho e como um fator possibilitador de ganhos de escala. E é 

justamente a agilidade uma das características chaves do Choque de Gestão, juntamente com 

modernidade e eficiência (MINAS GERAIS, 2003b). 

Segundo a análise dos dados, a formação de equipes de trabalho foi bastante facilitada 

pela formatação da nova estrutura de trabalho. A montagem de estruturas matriciais e voltadas 

para a execução de projetos é vista como um avanço no sentido da profissionalização do 

corpo burocrático, uma vez que permite a reunião de profissionais especializados de áreas 

diferentes, bem com uma atuação conjunta e de aprendizagem. França (1994) faz referência à 

essa questão da profissionalização ao falar sobre o perfil do servidor público. 

Os servidores afirmaram também que o ambiente de trabalho da Cidade 

Administrativa propicia um aumento do controle por parte tanto das chefias, quanto dos 

próprios pares. Para eles, esse controle é exercido em relação às atividades, às conversas e ao 

que está sendo feito no computador. Além disso, esse controle não é feito somente de forma 

direta, pelo contrário, na maioria das vezes é exercido e percebido de forma indireta. Nesse 

sentido, pode-se fazer uma analogia dessa situação àquele vivida por um prisioneiro no 

panóptico idealizado por Bentham (2008).  

Para a quase totalidade dos respondentes, houve perda de privacidade, aumento da 

vigilância e do constrangimento graças à nova estrutura de trabalho organizada a partir de 

baias abertas. Com relação a essa questão, Foucault (1987) ressalta que seria mais econômico 

para uma organização vigiar do que punir. Assim sendo, as estações de trabalho em baias 

facilitariam um controle por “olhares”, sem ser necessário utilizar a punição, uma vez que os 

servidores se sentirão constrangidos em suas ações. 

É importante ressaltar nessa análise que em praticamente todas as categorias 

discutidas, um número razoável de servidores afirmaram que o momento ainda é incipiente 

para que alguns temas sejam discutidos. Para tanto, seria preciso que o complexo predial 

estivesse em pleno funcionamento e com todas as secretarias instaladas. 

Finalmente, existem algumas questões que foram citadas e abordadas pelos servidores 

entrevistados, mas que não se referem a temas que fazem parte do escopo deste trabalho e 
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que, portanto, não serão analisados a partir do referencial teórico. Entretanto, esses temas não 

deixam de ser relevantes. Desta forma, eles serão relatados para que fique claro que tais 

questões existem e que podem ser objeto de algum estudo posterior. 

Os problemas de transporte e da localização da Cidade Administrativa foram citados 

por 62,5% dos entrevistados, demonstrando ser um desafio de extrema relevância, bem como 

a superação de problemas esporádicos relacionados à falta de água, luz e ar condicionado e da 

questão do barulho gerado pelas conversas resultando na perda de concentração por parte dose 

servidores. Por outro lado, o mobiliário, as instalações e as condições de trabalho (de forma 

geral mais propícias ao trabalho) também foram apontados como ensejos da CAMG e como 

aspectos que tiveram melhora. 

Após a apresentação e análise dos dados qualitativos, na próxima seção será feita uma 

conclusão dos resultados obtidos a partir deste trabalho, um teste das hipóteses apresentadas 

na metodologia e serão propostos temas para estudos posteriores. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Para a discussão do objeto de estudo deste trabalho, a Cidade Administrativa de Minas 

Gerais, foram referenciados diversos autores e teorias. Entretanto, podemos afirmar que 

alguns deles mereceram destaque pela maior ligação com o problema de pesquisa 

apresentado. 

Nesse sentido, os estudos de da consultoria A. T. Kearney (2005), Bain & Company 

(2004) e do governo de Gauteng (2001) forma determinantes para um maior esclarecimento 

sobre o conceito e o funcionamento de um Centro de Serviços Compartilhados. Os autores 

que falam sobre a burocracia e eficiência administrativa também foram relevantes para a 

sustentação de um dos pilares desta pesquisa, como Max Weber, Drucker (1999), Pereira 

(1996) e Vilhena (2006a). 

O outro pilar abordado, o controle, pode ser embasado teoricamente principalmente a 

partir do panóptico designado por Bentham (2008) e dos estudos de Foucault (1987) a 

respeito do funcionamento do panóptico como dispositivo arquitetônico do modelo de 

dominação disciplinar. 

O problema de pesquisa apresentado no início deste trabalho foi: em relação a 

aspectos de eficiência administrativa e controle sobre o trabalhador, de que forma a percepção 

do servidor público será influenciada por essa nova dinâmica organizacional advinda da 

estruturação física do ambiente de trabalho em baias? No intuito de responder a essa questão 

foram testadas 4 hipóteses e os resultados obtidos após a utilização dos métodos de pesquisa 

adequados para tanto, foram: 

A 1ª hipótese foi confirmada uma vez que, de acordo com a análise das entrevistas, a 

maior parte dos respondentes afirmou que a organização espacial das áreas de escritório em 

baias de trabalho permite a realização das atividades de forma mais integrada, permitindo a 

formação de equipes de trabalho. 

A 2ª hipótese também foi confirmada na medida em que a maioria dos entrevistados 

afirmou que a proximidade permitiu maior acessibilidade à outros servidores, às chefias e à 

outros órgãos e secretarias, o que dinamizou o fluxo de trabalho. Em relação aos obstáculos 

burocráticos, o que se pode afirmar é que boa parte deles afirma que houve uma diminuição 
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desses entraves, e dentre aqueles que afirmaram que houve um aumento, a maioria acredita 

que isso seja apenas uma questão circunstancial. 

 A 3ª hipótese foi ratificada devido ao fato que praticamente todos os respondentes 

destacaram que a comunicação e a acessibilidade foram facilitadas graças à nova estrutura do 

ambiente de trabalho e também graças aos novos recursos de TI disponíveis para a realização 

de suas atividades. 

A 4ª hipótese também foi admitida pela maior parte dos entrevistados. Eles afirmaram 

que a disposição física dos móveis permitiu um maior controle e monitoramente de suas 

atividades, fazendo com que eles se sentissem mais vigiados, mesmo que indiretamente, e 

com menor liberdade e privacidade. 

Conclui-se finalmente que a estruturação das estações de trabalho em baias e a 

organização do espaço físico na CAMG levaram a um aumento da eficiência administrativa, 

em função principalmente da oportunidade de agilização dos processos de trabalho, da 

comunicação e das áreas de interface, mas, por outro lado, fez com que o servidor percebesse 

que a nova estrutura diminui a sua privacidade, intensificando o controle direto e indireto de 

pares e chefias sobre suas ações. Desta forma, o problema de pesquisa foi esclarecido, bem 

como os objetivos apresentados na Introdução. 

 No entanto, alguns temas que não estavam no escopo dessa pesquisa e que, portanto, 

não foram analisados, tiveram destaque e freqüência elevada nas respostas dadas pelos 

entrevistados. Problemas relacionados ao transporte e à localização da Cidade Administrativa, 

às quedas de fornecimento de água, energia e internet, bem como à reeducação dos servidores 

para trabalharem em um ambiente aberto e minimizarem os barulhos de conversas, música 

alta, dentre outros. Sugere-se então que novos estudos busquem compreender melhor tais 

questões. 

Esta pesquisa estudou a percepção de uma amostra de servidores de apenas duas 

secretarias, dentre o total de 18 e mais 33 órgãos da administração pública estadual. Desta 

forma, não podemos generalizar os resultados deste trabalho para o universo de funcionários 

públicos que ocuparão a CAMG. Para tanto, seria necessária uma pesquisa do restante dos 

funcionários quando eles já estivessem ocupando a Cidade Administrativa. 
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APÊNDICE – Roteiro da entrevista 

 

A) Com a concepção de uma nova estrutura administrativa para a realização de suas 

atividades, bem como de todas as mudanças advindas desse processo, quais seriam os 

principais desafios a serem enfrentados pela Administração Pública Estadual daqui para 

frente? E quais as oportunidades sucedidas dessa centralização administrativa? 

EXPLORAR: desafios e oportunidades 

 

B) Alguns autores afirmam que a satisfação do funcionário em relação ao seu ambiente de 

trabalho afeta diretamente a sua produtividade. Diante dessa mudança concretizada a partir da 

implantação da Cidade Administrativa, como você percebe o seu ambiente de trabalho hoje e 

como você o percebia antes da mudança? Em sua opinião o que mudou? 

EXPLORAR: infra-estrutura, condições de trabalho, ambiente organizacional, mudança na 

disposição física das estações de trabalho 

 

C) A revisão do papel do Estado que foi colocada em pauta a partir da crise dos anos 80, 

incluía a necessidade de ampliar a eficiência na provisão de bens e serviços para a sociedade. 

Você acha que a organização das estações de trabalho em baias propicia um aumento da 

eficiência administrativa? De que forma? 

EXPLORAR: idéias básicas de um CSC, horizontalização da comunicação, proximidade entre 

os servidores, agilidade na tomada de decisões e na solução de conflitos, padronização de 

processo, fluxo de trabalho 

 

D) O Governo de Minas divulga no sítio eletrônico da Cidade Administrativa alguns 

benefícios advindos da centralização administrativa: economias relativas à padronização e 

unificação da rede de telecomunicações, dos serviços gerais, de tecnologia da informação e de 

despesas com aluguéis, recepção e vigilância. Entretanto, existem também alguns outros 

benefícios que não podem ser medidos. É o caso, por exemplo, da diminuição do tempo que o 

servidor gastará para comparecer a uma reunião em outra Secretaria do Estado, podendo ele 

aproveitar o tempo restante para realizar outras atividades, aumentando assim a sua 

produtividade. Você concorda? Nesse sentido, quais outros benefícios você percebe com a 
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implementação da cidade administrativa? E você quais seriam os pontos negativos da 

implementação da cidade administrativa? 

EXPLORAR: aspectos como integração, agilidade, proximidade física, vigilância, controle, 

burocracia 

 

E) De acordo com seus idealizadores, a centralização administrativa permite a obtenção de 

ganhos de escala graças ao agrupamento e padronização de atividades e processos. Você 

percebe essa mudança em relação a como era antes e como é agora na CAMG? Em quais 

atividades/processos? 

EXPLORAR: dinâmica do fluxo de trabalho, comunicação entre os servidores, exemplos de 

atividades/processos 

 

F) Você acha que a proximidade entre os órgãos, entre os próprios servidores e a disposição 

física dos móveis possibilita uma maior integração, colaboração, sinergia e conseqüente 

formação de equipes de trabalho? 

EXPLORAR: aspectos que facilitam/dificultam a formação de equipes dentro da nova 

estrutura de trabalho 

 

G) De que forma você relaciona a nova estrutura física de trabalho com a agilidade nos fluxos 

de trabalho e com os obstáculos burocráticos para o cumprimento de suas atividades? 

EXPLORAR: relação entre as estações de trabalho em baias e a interface entre os servidores 

 

H) Em relação à comunicação e à troca de informações, como você analisa esses dois 

processos sob uma perspectiva anterior e posterior à mudança para a Cidade Administrativa? 

O que melhorou e o que piorou? 

EXPLORAR: como ocorriam e como ocorrem de fato os processos de comunicação e troca de 

informações, quais características da estrutura da CAMG permitiram essas mudanças 

 

J) Em sua opinião, qual o impacto dessa nova configuração do espaço nas ações do servidor? 

Você acredita que essa configuração leve a uma perda da privacidade? Como isto pode 

ocorrer?  
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EXPLORAR: vigilância, controle e privacidade, principalmente com relação à: conversas 

reais ou por telefone, atividades que estão sendo realizadas, físicas ou no computador, etc. 

 

K) Depois que a migração para a Cidade Administrativa estiver concluída e todos os 

ambientes estiverem em perfeito funcionamento, você acha que a execução de políticas 

públicas será mais eficaz, eficiente e efetiva beneficiando o cidadão e a sociedade como um 

todo, ou não? Explique. 

EXPLORAR: opinião geral do servidor a respeito da centralização administrativa, questão 

menos específica 


