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Na Justiça, consultoria interna
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Para melhorar processos e re-
solver conflitos interpessoais,
o Tribunal de Justiça de Per-
nambuco montou uma equipe
interna de consultoria. Com
isso, driblou a burocracia que
seria necessária para contratar
consultores privados cada vez
que uma das comarcas preci-
sasse de assessoramento.

O resultado foi o aumento da
produtividade e da satisfação
dos servidores. “Evoluímos no
sentido de reduzir a hierarquia e
resgatar o bem estar das pes-
soas”, diz Maria Valéria Pragana
Dias, diretora de Recursos Hu-
manos (RH) do tribunal.

O processo de consultoria
interna é semelhante ao das
consultorias privadas. Inicial-
mente, os consultores partici-
pam de uma reunião com todos
os funcionários da comarca,
coordenada pelo juiz, e depois
fazem entrevistas individuais
com funcionários para a iden-
tificação do problema.

Uma vez identificadas as di-
ficuldades, os consultores aju-
dam a desenvolver as compe-
tências individuais dos servido-
res, buscando conciliar o
aprendizado com a prática do
servidor. O foco principal de
atuação nessa fase é eliminar o
retrabalho, melhorar o atendi-
mento, trazer agilidade nos
processos e fazer solicitações

para outras unidades, como pe-
didos de reformas para a área de
engenharia ou de suporte para o
departamento de informática.
“As unidades são nossos parcei-
ros de RH”, diz Maria Valéria

Após implantadas as solu-
ções, os consultores fazem o
monitoramento da comarca,
com contatos mensais e visitas
trimestrais. “Passamos a traba-
lhar com os próprios funcioná-
rios como críticos do ambiente
operacional, e submetemos a
comarca também à avaliação do
público externo”, afirma.

Com esse assessoramento, a
comarca que atende ao Porto
de Suape, que viu sua demanda
de trabalho aumentar propor-
cionalmente ao crescimento

econômico da região, pode re-
duzir os problemas interpes-
soais que surgiram por causa
da alta carga de trabalho.

Origem
A necessidade de uma consul-
toria interna foi identificada
em 2007, a partir de uma mesa
redonda feita com represen-
tantes dos 6 mil funcionários
do órgão no estado. “Identifi-
camos que precisávamos de um
atendimento personalizado
para fazer a interface do gestor
da comarca com os demais de-
partamentos do tribunal, para
evitar, por exemplo, ofícios
que eram enviados mas não
voltavam”, diz Maria Valéria.

No mesmo ano, o tribunal

Tribunal de Justiça de Pernambuco treina funcionários para adotar boas práticas, resolver conflitos e

Equipe interna
foi a solução
encontrada
para capacitar
funcionários e
melhorar processos
sem ter de recorrer
a licitações para
contratação de
assessoria privada

Das 260 comarcas do
tribunal, 100 já passaram
por acompanhamento
da consultoria interna
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facilitar a inter-relação entre as unidades do órgão
Fotos: Divulgação

Genialidade em série
Ao longo da História, a consagração de gênios ocorreu
por conta de ideias até hoje úteis à sociedade. Isso causou
uma percepção de que a capacidade inovadora é limitada
a poucos indivíduos ou instituições.

O campo da inovação não deve mais ser domínio de in-
divíduos ou de grupos seletos e isolados. Nas áreas pública e
privada, o desempenho está intimamente associado a uma
capacidade institucional de oferecer ambientes propícios
para se inovar. Agora é a vez da genialidade coletiva.

Há pouco mais de 10 anos, inspirados em países desen-
volvidos, o governo, as empresas e as universidades no
Brasil começaram a desenvolver meios favoráveis para se
inovar de forma mais organizada e ágil. A gênese desse
processo partiu do amadurecimento dos consumidores e
da competição globalizada. Buscando atrelar sua imagem a
um perfil inovador, a iniciativa pública passou a dar aten-
ção a essa realidade mundial e vem se esforçando para im-
pulsionar a geração de conhecimento no meio empresarial
e acadêmico para beneficiar o desenvolvimento sócio-eco-
nômico. Inovar passou a ser mandatório para o país.

O primeiro ruído nesse contexto é a falta de iniciativa
tanto do setor privado, que se apega a sistemas corporati-
vos engessados, como da academia, que nem sempre bus-
ca gerar conhecimento que possa de fato ser aplicado pelas
empresas, levando em consideração que inovar é transfor-

mar conhecimentos em
algo rentável financeira
ou economicamente.

É fundamental ao
gestor legitimar e insti-
tucionalizar inovações,
ou seja, permitir que
pessoas possam ter ini-
ciativas que alterem as
estratégias correntes. Ele
precisa propiciar tempo
para pensar e oferecer
recursos e incentivos
para ideias e projetos
promissores. De certa
maneira, trata-se de um
sistema simples de cria-
ção de gênios em série.

Há também oportunidades externas. Não deixando nada
a desejar em relação aos países mais desenvolvidos, o go-
verno brasileiro criou “medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo,
com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecno-
lógica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos
dos artigos 218 e 219 da Constituição”. O trecho é extraído
da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada
em outubro de 2005 pelo decreto 5563. Além desse recurso,
o meio empresarial conta ainda com a chamada MP do Bem
(11.196, de 21 de novembro de 2005), que também facilita à
iniciativa privada a criação de ambientes para inovação.

Na contramão da genialidade, impressiona como o se-
tor empresarial não vem dando a atenção devida a esses
incentivos fiscais. Em 2009, por exemplo, menos de 500
empresas utilizaram os incentivos da MP do Bem, em um
universo de cerca de 6 milhões de empresas brasileiras. É
importante ressaltar que somente as empresas que ope-
ram com lucro real podem usufruir deste incentivo.

Outro ponto nevrálgico é a distância entre a academia
e o setor corporativo. A universidade também precisa ter
iniciativa e aprender a mostrar às empresas o que vem
desenvolvendo, principalmente se pode ter aplicação em
estratégias de negócios. Além disso, deve mostrar ao ges-
tor que é também possível encomendar estudos para des-
envolvimento corporativo. E nessa relação empresa-aca-
demia, o governo deve adotar com mais frequencia as
boas práticas desenvolvidas. Otimizar investimentos com
recursos públicos e potencializar a qualidade do trabalho
para a sociedade devem ser metas permanentes. ■

ANDERSON ROSSI
Professor do Núcleo de Inovação
Fundação Dom Cabral (FDC)

É fundamental
ao gestor legitimar
e institucionalizar
inovações, ou
seja, permitir que
pessoas possam
ter iniciativas
que alterem
as estratégias
correntes

cadastrou os funcionários inte-
ressados em se capacitar como
consultores internos. O treina-
mento foi feito por uma consul-
toria externa, que escolheu
dentre os candidatos inscritos
20 funcionários que se encaixa-
vam no perfil pretendido pelo
RH. “Essas pessoas já tinham o
conhecimento do dia a dia do
tribunal e vinham de áreas di-
versas, desde as comarcas até
os departamentos de informá-
tica e administração”, diz.

Hoje, o tribunal conta com
uma equipe de 80 consultores, e
espera capacitar mais 20 até o
fim do ano. “Prestamos consul-
toria a mais de 100 das 260 co-
marcas de todo o estado”, afir-
ma Maria Valéria. ■

MELHORIAS

Antes e depois

Processos acumulados (foto no alto), funcionários estressados
e estruturas inadequadas para o exercício da atividade
profissional eram alguns dos problemas mais comuns nas comarcas
de Pernambuco, que foram solucionados com a implantação
da consultoria interna. Processo começa com uma reunião entre
os funcionários da unidade, conduzida pelo juiz ou gestor, para
identificar os problemas e buscar ferramentas para sua solução.

FUNCIONÁRIOS

6.000
pessoas trabalham no Tribunal
de Justiça de Pernambuco.
Em 2007, eles identificaram a
necessidade de um atendimento
personalizado de recursos
humanos para as comarcas.

COMARCAS

260
é o número de unidades
administrativas do Tribunal
de Justiça de Pernambuco.
Desse total, mais de 100
já receberam atendimento
da consultoria interna.

CONSULTORES

80
consultores internos foram
capacitados desde o início
do programa, em 2007.
A meta do Tribunal de Justiça
é chegar a uma equipe de 100
consultores até o fim do ano.

EM CAMPO

2
consultores são deslocados
para atender as demandas
das comarcas. Um deles
vem da área específica que
precisa de melhoria, como
informática, e outro de RH.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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