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Grupos Transversais de Trabalho – GTT 

Valorizando o capital humano dos servidores cariocas e aumentando a 
produtividade da administração pública da Cidade do Rio de Janeiro 

RESUMO 

No atual momento econômico em que vivemos os recursos estão 
escassos, o status quo é afetado, fazendo com que os gestores públicos 
busquem de imediato a redução dos custos, porém sem a perda de sua 
capacidade operacional, uma vez que a sociedade e os órgãos de controle têm 
papel ativo no acompanhamento e verificação na execução das políticas públicas, 
no monitoramento dos resultados e da qualidade dos serviços públicos 
disponibilizados aos cidadãos. 

A cidade do Rio de Janeiro foi sensivelmente afetada pela crise financeira, 
após um longo período com indicadores econômicos favoráveis, exigindo novas 
formas de gestão mais eficazes para a entrega de serviços à sociedade. 

Nesse Cenário, a área de Gestão de Pessoas é altamente impactada, 
sendo acionada para revisão de seu planejamento, melhoria nos processos 
gerenciais, principalmente no que tange a desempenho e redução de 
investimentos em formação que não tenham impacto direto na operação ou 
compliance, exigindo na maioria das situações “soluções fora da caixa” para os 
problemas que os gestores enfrentam em suas pastas. 

Para aumentar a produtividade dos serviços públicos municipais é crucial 
melhorar qualidade da gestão e da liderança. 

O Instituto Fundação João Goulart – FJG é responsável desde 2012 pela 
implantação e condução do Programa Líderes Cariocas. Entre as várias 
inovações na área de gestão apresentadas aos Líderes Cariocas estão os Grupos 
Transversais de Trabalho – GTT, iniciados em 2014. O GTT tem como objetivo o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes através de 
oportunidades não tradicionais de produção ou desenvolvimento de 
competências, consequentemente, gerando um aprimoramento no serviço público 
municipal em geral. 

Desde a sua implantação, já foram realizados 61 (sessenta e um) GTT, 
com mais de 20 (vinte) mil horas de dedicação e 186 ( cento e oitenta e seis) 
servidores envolvidos. Entre os eixos principais do GTT estão a solução de 
problemas complexos, a economia de recursos públicos, a valorização de 
servidores de excelência, a aplicação de conhecimentos teóricos em situações 
reais da administração da cidade e o reconhecimento do propósito de servir e 
melhorar a qualidade dos serviços públicos municipais. 
 



 

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

 

Razão Social: Instituto Fundação João Goulart 

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti 455, Bloco II, 8º andar, Sala 842, Cidade Nova, 
Rio de Janeiro. 

Responsável pela inscrição: Ana Claudia Rodrigues Daflon Lescaut – Presidente 
(respondendo pelo expediente) do Instituto Fundação João Goulart 

• Número de colaboradores: 12 servidores em duas Coordenadorias e uma 
Assessoria. 

Criado em 5 de março de 2012, o Instituto Fundação João Goulart – FJG, 
atualmente subordinado à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro. A missão da FJG é desenvolver os líderes e gestores 
entre os cerca de 120 mil servidores públicos da administração direta e indireta. 
Portanto, a FJG busca melhorias na gestão, trabalhando tanto nos setores 
estratégicos da administração central da Prefeitura, quanto nas unidades 
capilares que interagem diretamente com os cidadãos, como escolas, clínicas, 
hospitais, teatros, praças, espaços de acolhimento, trânsito (CETRIO), serviços 
de limpeza urbana (COMLURB) e serviços de informática (IPLANRIO), entre 
outros. 

A FJG provê serviços para diversos níveis. No desenvolvimento e 
contratação de todas suas capacitações, a FJG valoriza as experiências de 
capacitação que permitam o learning by doing, compreendendo que o 
aprendizado é ainda mais eficaz quando permite a prática concomitante dos 
conhecimentos adquiridos.  

A FJG é responsável, desde 2012, pelo Programa Líderes Cariocas que 
busca identificar e desenvolver lideranças entre os servidores do quadro da 
administração da Cidade do Rio de Janeiro. 



 

INTRODUÇÃO 
 
Com o grande desafio do risco de perda capacidade de gestão e liderança 

até 2020, em função da percepção de direitos à aposentadoria por mais de 50% 
dos ocupantes de cargos de gestão de nível tático ou superior, conforme dados 
obtidos na Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, em 2012, para mitigar esse risco, criou o Programa Líderes 
Cariocas, que tem como objetivo selecionar e desenvolver servidores com perfil e 
potencial de Liderança. 

Para ingressar no Programa Líderes Cariocas, o servidor se candidata 
voluntariamente e passa por um processo de seleção pública, envolvendo provas, 
testes de perfil psicológico, um curso básico de gestão e uma banca avaliadora, 
buscando perceber no candidato um comportamento que a FJG define como 
“servidor inconformado pró-ativo” e o desejo de fazer a diferença no serviço 
público, independente dos compromissos político-partidários, inerentes ao 
processo democrático de escolha do prefeito da cidade. 

Para a valorização do capital humano municipal, a FJG disponibiliza 
capacitações, oficinas, workshops, programas de coaching e counseling, ações 
de reconhecimento e integração, acesso a boas práticas de gestão através de 
uma revista de gestão pública municipal, entre outros produtos. Todas as 
iniciativas da FJG são inspiradas no Modelo de Competências da PCRJ e na 
definição de servidor abaixo: 

 

 
Figura 1. Modelo de competências da PCRJ 

 
Na busca de novas ferramentas de capacitação que permitam o learning by 

doing e em face da escassez de recursos e da identificação de um corpo 
profissional altamente qualificado, com formações heterogêneas, em 2014 foram 
propostos os Grupos Transversais de Trabalho – GTT.  

O GTT é uma oportunidade de produção de soluções corporativas 
relacionadas a temas complexos e estratégicos para o Município do Rio de 
Janeiro, e que contribui para ampliar as possibilidades de execução do 
Planejamento Estratégico da Prefeitura da Cidade, estendendo suas atividades 
por trajetórias inexploradas, atendendo às demandas por serviços mais efetivos e 
proposição de novos modelos de serviços para a gestão pública municipal, 



tornando-se assim uma potente ferramenta de aprendizagem dentro das novas 
diretrizes da FJG.  

 
GRUPO TRANSVERSAL DE TRABALHO – GTT 
 

O GTT é uma iniciativa do Programa Líderes Cariocas que tem como 
objetivo principal elaborar soluções criativas relacionadas a temas complexos e 
estratégicos para o Município do Rio de Janeiro, tendo como pilares: a 
transversalidade, a execução de projetos em curto prazo, a inovação, a 
replicabilidade e a economicidade para os cofres públicos, associado ao 
desenvolvimento de competência dos servidores. 

O grupo é formado por 3 (três) a 5 (cinco) Líderes Cariocas, de diferentes 
órgãos ou entidades, sendo admissível, no máximo, 2 (dois) integrantes de um 
mesmo órgão, desde que tenha, pelo menos, 3 (três) órgãos representados. A 
transversalidade garante a intersetorialidade e multidisciplinariedade. Essa 
diversidade é a essência para a captação de diferentes experiências e pontos de 
vista sobre um mesmo objeto de estudo.  

O modelo de grupo transversal permite o uso das práticas de metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem, a saber: aprendizagem baseada em projetos; 
aprendizagem baseada em problemas; estudo de caso; e aprendizagem entre 
pares ou time. 

O GTT alia o interesse institucional aos interesses dos profissionais, se 
constituindo como oportunidade para ampliação de conhecimento sobre assuntos 
de seu interesse e domínio, além de estabelecer uma rede de contatos internos e 
externos ao âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

A participação no GTT possibilita ao servidor adquirir conhecimento sobre 
temas inéditos à sua vivência profissional; a obtenção de experiência em gestão 
de cliente e de projetos, capacitando-o a pensar diferentes formas de resolução 
para problemas que surgem em suas atividades cotidianas e, ainda, a prática de 
outras competências e habilidades além daquelas previstas no seu cargo de 
provimento na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ. Constitui-se 
também como uma oportunidade de desenvolvimento de network e exposição de 
sua competência a gestores que ocupam níveis estratégicos. Além disso, gera, no 
integrante do grupo, o sentimento de propósito, por saber que está contribuindo 
de forma efetiva para tornar a Cidade do Rio de Janeiro melhor para a sua 
população, imprimindo a sua marca e deixando um legado. 

 
Para institucionalizar o modelo, foi publicada a Portaria FJG nº 36, de 17 de 

março de 2015, onde foram estabelecidas as premissas de um GTT:  
(i) objetivo claro;  

(ii) cliente final;  

(iii) estudo de viabilidade identificando benefícios tangíveis e intangíveis; e  

(iv) cronograma com entregas intermediárias claras e entrega final. 

Com o aumento da demanda pela criação de novos grupos de trabalho, do 
número de servidores envolvidos, a necessidade de atualizar e adequar as 
normas, a FJG desenvolveu um manual de trabalho, publicado na Portaria FJG nº 
74, de 8 de janeiro de 2019, com o detalhamento da metodologia.  



 
O Manual do GTT estabelece diretrizes básicas para o desenvolvimento do 

referido Projeto Especial, dispondo sobre os seguintes itens: 
I - Inscrição, participação e benefícios do GTT; 
II - Objetivo, escopo, não escopo e abordagem; 
III - Interface do GTT; 
IV - Gerenciamento da comunicação com o cliente, o patrocinador e demais 

partes interessadas;  
V - Criação, desenvolvimento e documentação do GTT;  
VI - Acompanhamento pela FJG. 
 

 
Metodologia de criação de um GTT 
 

Os GTT são criados a partir de iniciativa da própria FJG, mediante 
solicitação de um cliente ou através de manifestação dos Líderes Cariocas. 

 

Figura 2. Fluxo de criação do GTT 

 

(i) O GTT pode ser demandado pelos titulares, subsecretários ou gestores dos 
órgãos, que sejam “Donos do Problema” e com responsabilidade de implantar a 
solução. O GTT será criado para tratar de questão de relevância que precise ser 
enfrentada pela Prefeitura: 

 

Figura 3. Fluxo do GTT demandado por titulares, subsecretários e gestores 

 



(ii) Demanda da FJG, que atua como propulsora de iniciativas que gerem valor 
para a Prefeitura, e por essa razão, sempre que houver uma temática com 
viabilidade de ser desenvolvida, patrocinará a abertura de um GTT e realizará a 
captação de cliente;  

 

(iii) através de iniciativa dos Líderes Cariocas. 

 

 

Figura 4. Fluxo do GTT demandado Lideres Cariocas 

 

 
Após a identificação do cliente do GTT, a FJG abre um chamamento de 

inscrição, onde os servidores do grupo de Líderes Cariocas são convidados a 
participar, voluntariamente, da proposta de uma solução para o desafio indicado. 
Os papeis dos principais atores estão definidos na figura 5. 

 

 
Figura 5. Papeis dos principais atores do GTT 

 
Ao candidatar-se como integrante de um GTT, o servidor tem ciência de que 

deve dedicar até quatro horas extras semanais ao projeto, que poderá ter duração 
máxima de seis meses, sem prejuízo das suas atividades cotidianas. 

 
Após constituído o grupo integrante, é promovida uma reunião de kick off 

para apresentação do grupo ao cliente, instruções iniciais sobre o 
desenvolvimento do projeto, validação de escopo, prazo de execução e a 



abordagem. Com isso, as chances de efetiva implantação aumentam muito, 
criando um forte engajamento dos servidores no desenvolvimento da solução, 
além do sentimento de valorização profissional e reforço do propósito como 
agentes de transformação. 

 
 
 
 

 
 
Desenvolvimento de um GTT 
 

A FJG preconiza que os GTT utilizem as ferramentas de gerenciamento de 
projeto na abordagem dada ao desafio proposto pelo cliente. Para tal foram 
definidos os seguintes tópicos: 

Objetivo  – corresponde ao propósito do projeto, ou seja, a que ele se 
destina, estando diretamente relacionado aos resultados esperados. 

Escopo  – corresponde ao conjunto de diretrizes e requesitos do projeto e 
dos produtos. Deverá constar a delimitação da abordagem, a metodologia, os 
prazos, os custos e a métrica (indicador) capaz de avaliar o seu resultado ao final. 

Cliente ou sponsor  - responsável por validar o escopo e receber o produto, 
serviço ou resultado do Projeto e implementação da solução proposta. Detém a 
autoridade máxima sobre o Projeto. 

Patrocinador  - alguém da organização-cliente que dá suporte ao Projeto, no 
intuito de garantir acesso às informações, viabilizar reuniões, atendimento em 
áreas relacionadas ao escopo, equipamentos e outros.  

Obs.: Os papéis de cliente e patrocinador do Projeto podem ser acumulados 
pela mesma pessoa.  

 
Comunicação  - No Gerenciamento da comunicação são identificadas todas 

as pessoas ou organizações que podem afetar ou ser afetadas pelo Projeto, com 
vistas a dar a devida atenção às suas necessidades e assegurar maior 
assertividade no atingimento dos resultados previsto no escopo. 

 



 
 

 

 

 

Documentação  – o GTT promove o assentamento de toda a documentação 
relativa ao desenvolvimento do Projeto em processo administrativo próprio 
autuado para essa finalidade. 

Neste processo constam: 
 

1. Termo de Abertura do Projeto – TAP 
 
O Termo de Abertura do Projeto com: objetivo claro; justificativa do Projeto 

com indicação do problema e proposta de solução; cronograma com entregas 
intermediárias e entrega final, preenchido de forma sucinta, preferencialmente 
ocupando uma única página, permitindo maior flexibilidade para o 
desenvolvimento do Projeto. 

 
2. Termo de Encerramento do Projeto – TEP 
 
O Termo de Encerramento com: data da entrega, etapas cumpridas e 

resultados obtidos. O Termo põe fim às atividades do GTT, sendo o documento 
onde o cliente indica se o Projeto foi desenvolvido de forma satisfatória e se 
atendeu a demanda inicial. Após a entrega do TEP, é feita a validação da 
participação do servidor pela FJG. 

 
3.  Relatório Final do GTT 
 
Sumário executivo contendo uma análise qualificada do seu 

desenvolvimento apresentando o contexto, instrumentos e dispositivos escolhidos 
para solução do problema, de acordo com a necessidade e propósito 
apresentados pelo órgão cliente. 

Figura 6: Exemplo de Partes Interessadas 



Figura 7: Boletim de Acompanhamento de 
Projetos 

 

O Relatório Final do GTT deverá apresentar: Identificação do problema; 
legislação aplicável; diagnóstico; pesquisa de benchmarking; intervenção 
proposta; indicadores; valoração do Projeto e lições aprendidas. 

 
 
 

Monitoramento  
 
A FJG, além de seu papel de regulação e facilitação, atua no monitoramento 

das atividades do GTT desde a sua criação até o seu encerramento. 
I – Reunião de Kick off – participa estimulando o engajamento do Grupo, 

apresentação e alinhamento das expectativas do Grupo e do cliente, com vistas a 
elaboração do Termo de Abertura. 

II - Reunião de Assinatura do Termo de Abertura – atua como agente 
facilitador junto ao cliente para apresentação, validação e assinatura do TAP. 

III - Reunião de Follow-up – reuniões ordinárias ou extraordinárias com o 
intuito de análise do cenário e prognóstico; necessidade de ajustes na proposta; 
definição do plano de ação; repactuação de prazos e a qualificação da proposta 
de solução. 

IV – Intermediação de conflitos entre stakeholders. 
V – Reunião de apresentação e assinatura do TEP. 
VI – Boletim Mensal de Acompanhamento dos Projetos: 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 
 

O GTT funciona como uma consultoria interna e tem gerado valor para a 
Prefeitura porque, além de desenvolver projetos de grande relevância, evita 
gastos adicionais para o Município, com a contração de consultorias externas. 

 

O Boletim contém: 
• situação dos projetos; 
• evolução; 
• principais clientes; 
• GTTs iniciados no ano corrente 

e aqueles que intervenção da 
FJG. 
 
 
 



Entre 2014 e 2018 foram concluídos 61 projetos, economizando mais de R$ 
4,5 milhão aos cofres públicos com o custo evitado em contratação de consultoria 
externa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para chegarmos ao custo evitado utilizamos a seguinte fórmula: 
 

CE = LC x H x $  
 
Onde: 
CE = Custo Evitado 
LC = número médio de Líderes Cariocas envolvidos nos projetos 
H = horas de dedicação por semana de cada LC integrante do projeto, fixada 
em 3 (três) horas 
$ = valor da hora de consultoria de Líder Carioca - fixada em 50% do valor de 
um consultor sênior 
  

 
O racional do cálculo buscou evidenciar o custo evitado com contratações de 

consultorias considerando o total de horas de dedicação dos Líderes Cariocas, 
limitado a 3 (três) horas/semana. 

No tocante ao valor/hora atribuído foi utilizado como base o valor/hora de um 
consultor sênior, com base em dados do Programa Líder do SEBRAE1, haja vista 
que os Líderes Cariocas reúnem as seguintes características: experiência 
profissional acima de 5 (cinco) anos; conhecimento técnico especializado; 
trabalho de alta complexidade; liderança técnica na área de atuação; capacidade 
de coordenar grupo de trabalho multiprofissional. 

                                                           
1
 Instrução Normativa SEBRAE INS14 de 2017, disponível em http://www.sebrae.com.br/asn/Estados/ 

RO/Anexos/INS%2014%2005%20-%20Instrutoria%20e%20Consultoria.pdf, acessado em 30 de agosto de 

2019. 

Figura 8: GTT concluídos entre 2014 e 2018 



Não foram reputados no valor do custo evitado, o custo fixo e a margem de 
lucro do contratado praticado por consultorias externas, considerando apenas o 
custo hipotético dos honorários dos servidores, reduzido a 50% do valor praticado 
no mercado. 

 
 

a 50% Custo médio consultor sênior/hora R$ 116,50

b Nr. componentes de GTT 3
c Duracao total em horas 16.272
d Estimativa de economia PCRJ com GTTs entre 2014 e 2 017 (a x b x c) R$ 5.687.064,00

e Nr. componentes de GTT 4,7
f Duracao total em horas 4.407
g Estimativa de economia PCRJ com GTTs em 2018 (a x e x f) R$ 2.413.052,85

(d + g) R$ 8.100.116,85

RACIONAL DE CÁLCULO 2014 a 2017

RACIONAL DE CÁLCULO 2018

CUSTO EVITADO TOTAL 2014 a 2018  
 
 
 
Não obstante o custo evitado, os servidores por se sentirem motivados a 

superar limites, compartilhar experiências e conhecimentos, aumentam seu 
engajamento não apenas no grupo, mas em suas atividades cotidianas.  

Entre 2014 e 2018, esses profissionais dedicaram mais de 20 mil horas em 
estudos de novas soluções para problemas da Cidade. 

 Para medir a  percepção de valor dos GTT pelo grupo de servidores 
participantes, foram criados três indicadores. Na última pesquisa realizada, os 
resultados indicaram: 

 
1. Geração de valor para a Prefeitura do Rio de Janeiro: 83% 
2. Melhoria de suas habilidades de gestão de projetos: 84% 
3. Aumento de sua rede transversal de contatos: 97% 

 
Avaliação dos Grupos Transversais de Trabalho - GTT  

 

Aumento da sua rede 

transversal de contatos

Melhoria de suas habilidades

de gestão de projeto

Geração de valor 

para a PCRJ

Muito Efetivo Efetivo Pouco Efetivo Muito Pouco Efetivo
 

 
 

Figura 9: Racional de Cáculo do custo evitadoT 

Figura 10: Pesquisa sobre GTT - 



   Como reconhecimento as propostas mais inovadoras e criativas, a FJG 
realiza anualmente premiação para os GTT nas seguintes categorias: Destaque 
do Ano, GTT Inovador e GTT Mais Popular.  

Os premiados são escolhidos por meio de votação direta pelos Líderes 
Cariocas, membros da FJG e clientes. 

Abaixo segue listagem com as últimas premiações. 
 

 
 
Os resultados apresentados foram tão efetivos que temos cinco novos 

projetos em andamento em 2019. 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 11: Relação de GTT premiados 

Figura 12: GTT em andamento em 2019 



CONCLUSÃO 
 
O investimento no capital humano agrega valor ao cotidiano da instituição, 

traz resultados para a Cidade e aumenta o nível de engajamento dos servidores. 
O engajamento em GTT proporciona benefícios tangíveis, dado o 

alinhamento de valores, a mobilização de forças, o desenvolvimento pessoal e de 
sólidas relações entre os servidores, que culminam por impactar positivamente a 
sociedade. 

Como valor agregado aos Projetos desenvolvidos, os GTT propiciam 
resultados reais, positivos e duradouros ao influenciar positivamente decisões e 
comportamentos, que aumentam a criatividade, perseverança, inteligência social, 
liderança, confiança e satisfação no serviço público. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 



ANEXO 
 

 
 
 
 



Portifólio dos GTT no período 201-2018 
 

 


