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Plano de direção para o INPE:
 “Motivar as pessoas em uma 

administração colegiada”

“Duas  cabeças pensam melhor que uma só, 
muitas melhor ainda, mas precisam fazê-lo de 

modo organizado”



  

Impor é sempre um problema

É falsa a ideia da teoria Taylorista de que as pessoas não gostam do trabalho e só o fazem 
por coerção e premiação

“As pessoas em geral gostam do trabalho, podem se sentir realizadas em 
se sentir úteis, e uma série de outros fatores”. Maslow e Mac Gregor

O que  mais desagrada as pessoas no trabalho são as situações ruins geradas 

por posturas hostis  e inexplicáveis de outras pessoas e sentirem-se impotentes.

Premiar equipes une, premiar individualmente desune tanto quanto os rumores 
ruins sem resposta.

Impor  soluções não geram  compromisso e lealdade, achar  um caminho em 
grupo gera a ambos, e ainda a soluções melhores.

Individualmente somos  todos limitados,  e se o trabalho  exigir algo que não 
sejamos capazes de fazer não vai sair sem a ajuda de outra pessoa.

O conjunto de habilidades e visão de conjunto de um grupo superam  em muito 
aquelas de qualquer de seus membros. 



  

Novas tecnologias precisam de criatividade

Pessoas tem que confiar uma nas outras, sob todos os aspectos, para 
que um grupo se torne uma equipe entrosada e eficiente em unir suas habilidades para atingir 
um objetivo comum.

Equipes tem de ter confiança mútua  uma nas outras para que a organização 
seja eficiente, e  uma liderança que entrose e una  estas equipes  em torno de 
objetivos adequados a organização.

Competências individuais não garantem que a instituição funcione por maiores que 
sejam.

Destruir a confiança é muito mais fácil que construí-la, tivemos centenas de 
recém-formados entusiasmados com o fazer um satélite no Brasil, o INPE fez um satélite, deu 

treinamento a eles e mais capacidade técnica, mas destruiu a união e espírito de equipe.

Quanto mais coercitiva a administração mais se trava a criatividade das 

pessoas, e novas tecnologias precisam  que esta criatividade  apareça,  e se preocupe 
mais com o todo que os detalhes.

Temos uma responsabilidade com  nossos futuros colegas,  de criar um  ambiente 
saudável a  seu desenvolvimento pessoal, não temos  o direito  de simplesmente 

contratar pessoas e jogá-las aos leões



  

 Boas decisões é que geram boas administrações

O lema da impossibilidade de Arrows diz que não há sistema de tomada de 
decisão infalível

A teoria de jogos, sobretudo o seu ramo chamado de projeto de mecanismos, diz que 
regras que alterem adequadamente  as curvas de preferência de 
prêmio e risco de todos  os elos de um sistema humano minimizam a chance de 
condutas inadequadas. (Hurwicz – 1981 / Nobel 2007)
Esta teoria mostrou que quanto mais pessoas participam de uma decisão (o 

que é diferente de muitas pessoas escolherem individualmente detalhes isolados), 
quanto mais etapas ela tiver, melhor e mais regulamentada for, mais 
transparente for o processo, menor o valor do bem, e maior a oferta 

deste bem, maior a chance de decisão correta.
Ex.: Quem tem poder demais é muito mais incomodado com pedidos de 
favores do que quem não tem poder, se uma pessoa se esquiva de pedidos 
indevidos o dia inteiro não pode gerir nada.



  

 A sistemática da tomada de decisão é crítica

Decidir sem conhecer o problema leva a resolver o problema errado.

Em geral os problemas tem  muitos mais aspectos a serem verificados que 
pensamos.

Não somos capazes de entender como os vários aspectos de um 
problema complexo se relacionam (com por exemplo 240 especificações),  e assim 

temos de exercitar a criação de soluções e o aprendizado destes fatores de modo 

iterativo, progressivo, e sequencial, com um algorítimo apropriado. 

Um algorítimo eficaz para estudar problemas complexos em equipes é a matriz de 
Pugh, em que se põe soluções bases, se escolhe uma referência mediana, se olha pontos 
fracos e fortes das demais com relação a ela, cresce-se o bolo, sobe-se o número de 
especificações a serem tratadas, e se elimina as mais fracas de modo iterativo até que todas 
as especificações importantes sejam levadas em conta.

Só soluções que atendam a todas as especificações são aceitáveis. 

Muitos projetos avançam muito sem nem mesmo se conhecer o que 
tem que atender. Vamos debater quais métodos de administração científicos podem 
impedir que isto aconteça no INPE em equipe, e implementá-los.



  

A sistemática da tomada de decisão é crítica

A Matriz de Pugh evita  a ação ditatorial,  tem muitas etapas,  penaliza 
soluções já disponíveis de interesse de quem quer que seja, e é apoiado pelas 
análises de teoria de jogos.

Tomada de decisão multi-critério,  com métodos como AHP, ANP, MAUT-TOPIS, 
ELECTRE, QFD,  isolados ou em conjunto  bem documentada,  será usada em 
todos os processos de decisão relevantes,  dá transparência a seleção de 
soluções.

Quanto mais relevante uma decisão, mais gente deve participar dela.

Já havia a preocupação com custos da qualidade  na década de 1950, sem 
controle os defeitos tinham custo alto, com controle excessivo o controle é que tinha 

custos altos, e tinha-se de buscar um equilíbrio.

Os efeitos de decisões relevantes erradas são muito maiores que o de peças 
mal feitas, e cabe quanto a decisões as ideias de custo de qualidade.

Assim a tomada de decisão tem de usar processos tanto mais robustos quanto 
mais relevantes as decisões. As melhores patentes de que participei foram alvos de trabalho 
em equipe, não individual



  

 “Motivar as pessoas em uma administração colegiada”

Decisões coletivas com processos robustos  pela teoria de projetos de 
mecanismos,  bem compreendidos por todos  os participantes, rodízio de 
equipes de tomadas de decisão, transparência e valorização das 
pessoas, geram disseminação da confiança mútua, e renascimento de espírito 
de equipe de modo mais rápido que outros processos.

Participação em resultados de patente para seus criadores são 
prêmios para o grupo.

Consultas públicas  são um meio eficaz  ante a teoria de jogos de se tratar 
decisões críticas de alto valor agregado, e ainda trazem para dentro da 
organização  uma visão mais clara das expectativas externas  quanto a 
necessidades e função do que ela desenvolve.

Nada melhor para unir pessoas que incluí-las desde o início em um 
debate saudável e regulamentado sobre seu próprio destino.

Cada método de avaliação gera um resultado condizente com suas 
métricas, “dize-me como me avalias e digo como me comporto” de Goldratt é 
um marco nesta direção.



  

 “dize-me como me avalias e digo como me comporto”

Os  leilões de tarefa  com ferramentas de apoio  vinculados a avaliação 
documental  do GALOP  da COPESP, geravam união,  eram transparentes, 
criavam uma postura adequada  e qualificavam  todos a participar de 
avaliações de esforço e riscos de novos projetos.

É um método que foi desenvolvido no programa nuclear paralelo com vistas 
a aproximar  as métricas de avaliação e necessidades da instituição  o 
máximo uma da outra, e além disto gerar sinergia, espírito de equipe e 
responsabilidade em todos.

Aplicado ao INPE junto com  sistema de tomada de decisão adequado 
que elimine distorções, rumores, e desconfiança,  aumentará  em muito a 
produtividade da instituição.

A existência de critérios de avaliação documental torna o grupo de 
Plasma mais unido e eficaz que outros grupos do INPE, e o Tokamak já é um 
projeto de porte.

Este setor foi o primeiro na instituição que usou alguma medida para 
evitar que ao crescer houvesse exposição a riscos inadequados.



  

 “Motivar as pessoas em uma administração colegiada”

A tecnologia de Fuzzy Front End  mostra  que da prospecção de 
oportunidades, geração de ideias, conceitos a partir destas, agrupamento de 
conceitos por sinergia, até o disparo de projeto tem-se que tomar muitas 
decisões com informações imprecisas,  que se feitas com método e 
tratamento mais adequado nas fases iniciais  e, escolhas certas, vão 
gerar muitos  possíveis bons projetos, com maiores ganhos  e menores 
riscos. 

Disparar  qualquer projeto sem comparações  com outras oportunidades, sem 
retaguarda, e vê-lo como tábua de salvação é sempre desastroso.

Só o balanço adequado de atividades de diferentes impactos em caso 
de não sair ou atrasar permite cumprir adequadamente os objetivos 
(de projeto onde o comprometimento de escopo, prazo, orçamento, qualidade, é 
extremamente definido, a vários estágios intermediários eventualmente só com 
escopo definido e orçamento vago, como pesquisa, até chegar a prospecção onde 
deve-se apenas fazer com método definido). 

Se todos os recursos estão em projetos sem qualquer sobra, como compensar 
seus desvios. Se há prospecção, o pessoal dela é o 1o  recurso de socorro. A 
prospecção e pesquisa abrem novos horizontes



  

 “Motivar as pessoas em uma administração colegiada”

Patentes  podem garantir o direito de fazer o item, mas podem ir 
muito além atraindo investimentos, sendo remuneradas em 
licenciamentos, garantindo parcerias adequadas.

Tem-se de debater  o processo de avaliação de patentes quanto a valor, 
qualidade e importância estratégica. 

Não fazer porque não se  sabe fazer uma parte do projeto é abortar a 
chance  de aproveitar oportunidades. Comprar demais fora aumenta os 
gastos e riscos.

Na análise mais simples possível  deve-se comprar fora se os custos de 
transação mais oferta do fornecedor forem menores que os custos internos. Só que 
o fornecedor tem  custos de transação  que no caso de desenvolvimentos de 
novos produtos são maiores que o nosso, se não der certo tem multa, e no caso 
interno para-se simplesmente. (Von Hippel)

Assim mesmo sem contar o valor de aprendizados,  é quase impossível 
que comprar algo que mais ninguém queira seja melhor que fazer. 
Mas comprar testes, ensaios, operações específicas e outros itens Mas comprar testes, ensaios, operações específicas e outros itens 
similares ao que o fornecedor já faz e de baixo risco viável.similares ao que o fornecedor já faz e de baixo risco viável.



  

 “Motivar as pessoas em uma administração colegiada”
Resumindo a proposta

Conscientizar todos  da importância destes princípios,  e achar 
saídas  conjuntas via debates  adequados da comunidade, tanto 
para  os problemas dos projetos em curso, como novos desafios 
com ferramentas adequadas é a proposta real que fazemos para um 
novo modelo de gestão do INPE.

Aqueles que entenderam que o “Triste o País que procura um 
salvador da Pátria” não se  aplica  só a países, mas a qualquer 
instituição, são os primeiros de quem espero apoio.

Os episódios da sobrevivência  por 72 dias do time de  Rugby 
sem equipamento cujo avião se chocou com uma montanha 
no Chile, e a morte de todos os 25 soldados que tentaram 
atravessar  bem equipados o mesmo local  num exercício militar, 
mostram a importância do espírito de equipe



  

 “Motivada a comunidade vai muito 
além do plano de qualquer chefe”

Não sou nenhuma pessoa extraordinária. Sou 
apenas uma pessoa vivida que crê que a união de 
pessoas de boa vontade, em torno de objetivos 
legítimos e saudáveis, tranquilas por terem seus 
legítimos interesses, e apenas estes, defendidos 
pelas lideranças e, cientes de seu papel, é que fará 
o INPE atingir patamares adequados de 
desempenho.

Temos restrições de compromissos já assumidos 
por administrações anteriores a serem cumpridos, 
no restante proponho que façamos o caminho 
juntos, trabalhando em pé de igualdade.
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