
Personas:
Perfis comportamentais dos
servidores da PMPG 



Quem são os
servidores?

Identificação de Perfis

Utilizando como ponto de partida
os comportamento e
características dos servidores
públicos, assim como suas
histórias, motivações, objetivos,
desafios e preocupações.

Criação de
PERSONAS

As personas foram criadas a partir
da identificação de pontos em
comum entre os perfis de
servidores, e, então, materializados
em personas



Como? 

Como é determinada a
convergência? 
Para o desenvolvimento de cada
persona foi identificada a
convergência de perfis dos
servidores públicos em relação aos
processos internos.

Categorias
dos perfis 

As personas foram dispostas de
acordo com as categorias
identificadas, em uma linha entre
avessos a mudanças e
colaborativos.



Avesso a mudanças ADOÇÃO COLABORATIVOS

Time 
avesso a

mudanças

Servidora 
avessa a

mudanças

Burocrata
pessimista e

resistente

Servidor de
carreira 
receoso

Servidora 
flexível

desamparada

Servidor 
fazedor

Servidor
Intraempreendedor

Embaixadora
Empoderada



O que? 

Como faremos?

A partir do desenvolvimento das
personas são elaboradas
estratégias para a facilitação e
modernização nos processos
municipais, ou seja, a simplificação
e desburocratização através de um
Governo Digital.

Ideação das
inovações

A partir das personas e dos
processos internos, serão
desenvolvidos programas e
projetos que contemplem as
Dimensões do Governo Digital.



Time avesso à mudanças

Burocrata pessimista e resistente

Servidora avessa à mudanças 

Servidor de carreira  receoso

Perfis

1

3

2

4

Servidora flexível desamparada 

Servidor intraempreendedor

Servidor fazedor 

Embaixadora emponderada

5

7

6

8



Eles tem medo da
mudança, são

conservadores.
Podem mudar o

processo dos
outros mas o dele,

não. 

Quem são eles?

Por que são 
importantes?Time avesso a

mudanças

Frases identificadoras
do perfil

“Como faz para tirar essa
parte do processo?”

“Como assim, fica
registrado quem é o
responsável?”

"Sempre foi assim e deu
certo"

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Conversar individualmente;

Conversar com os reais
donos de cada processos;

Isolar os agrupados em seu
local de trabalho;

Conversar com pessoas chaves
e secretários;

1

3

2

4

Focar na comunicação e em
como ocorerrão as mudanças

Ajudar o time a superar a
resistência.

5

6

Como conhecem 
 muito o processo
podem dificultar

qualquer
implementação

que dependa dele.

São  ou conhecem
pessoas influentes
e em geral podem

dificultar a
implantação de

mudanças. 

A força desse
perfil se dá porque

estão em grupo,
unidos são mais

resistentes e mais
fortes. 

Porque podem travar
qualquerimplantação

de projetos que altere o
processo de trabalho. E

são detentores de
conhecimento.  



Já está a muito
tempo na PMPG,

conhece muito dos
processos, não

gosta de
mudanças. 

Quem são eles?

Por que são 
importantes?

Frases identificadoras
do perfil

""Sempre fiz assim."

"Fazer eu faço, mas não
sei como enfinar"

"Não sei porque inventam
moda, sempre foi assim"

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Escuta ativa: entender os
problemas apresentados.

Acolher, entender processos;

Sensibilizar a chefia direta
ajudará na condução da
situação. 

Oferecer suporte, estar a
disposição.

1

3

2

4

Oferecer treinamento
personalizado para
necessidades do perfil.

Realizar acompanhamento

5

6

Não quer sair da
zona de conforto,

mudar dá trabalho.
Só pensa em se
aposentar logo e

não quer aprender
mais..

Busca resolver
problemas dos
cidadãos, sabe

trabalhar e é
eficiente em sua

função. 

É sobrecarregada,
exigem muito por
saber muito e ser

eficiente.
Não gosta de assumir
responsabilidade por

projetos de mudanças 

É o profissional da
ponta do processo,

precisa entender ou o
processo não anda. 

SERVIDORA AVESSA A
MUDANÇAS



Frases identificadoras
do perfil

“De novo? Isso não vai
dar certo"

"Já vi várias tentativas e
nunca deu certo"

"Isso é perda de tempo."
"Só acredito vendo"

Também pode travar o
projeto e incentivar

outras pessoas a
fazerem o mesmo.

Servidor
experiente, com
tempo de casa e

com conhecimento
de vários

departamentos
que já trabalhou.

Mostrar que mais setores estão
fazendo, vai querer fazer
também 

Mostrar que outros
departamentos já estão
fazendo;

Fornecer materiais,
equipamentosadequados para
implantação do projeto. 

Já acompanhou
muitas mudanças
na PMPG ao longo

dos anos, nunca
acredita que

projetos novos
darão certo.

É cético, precisa
ver para crer. Se

achar que faz
sentido participará

do projeto, do
contrário poderá
travar o projeto. 

Atarefado e gosta
de usar como

desculpa para se
esquivar das
mudanças e

responsabilidades. 

Quem são eles?

Por que são 
importantes?BUROCRATA PESSIMISTA

e resistente Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Falar de exemplos reais;

Entender a resistência ajuda a
aproximar.

1

3

2

4

5



Profissional de
carreira, já

consolidado,
exemplo 

 (engenheiro,
arquiteto e etc)

Quem são eles?

Frases identificadoras
do perfil

""Fique tranquilo, eu já sei
fazer isso"

"Já tenho muitas
atribuições e meu trabalho
é complexo"

"Não estou seguro..."

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Escuta ativa: entender os
problemas apresentados.
Acompanhar evolução e
envolvimento com frequência
em reuniões estabelecidas. 

Oferecer suporte, estar a
disposição.
Oferecer treinamento
personalizado para
necessidades do perfil.

Realizar acompanhamento

Fica aprensivo 
 porque tem medo
de não conseguir

controlar as
mudanças. Tem

medo que as
regras mudem. 

Gosta de opinar e
se não puder,

pode se negar a
fazer parte do

projeto. 

Quer o mínimo de
trabalho possível,
acredita que já é

exigido demais e tem
atividades mais

complexas para fazer. 

Pode travar o processo
e se recusar a participar

se não sentir
segurança. 

SERVIDOR DE
CARREIRA RECEOSO

Por que são 
importantes?

Acolher, entender processos;

1

3

2

4

5

6



Frases identificadoras
do perfil

Servidora
motivada, gosta

de melhorias que
possam impactar
no seu trabalho,
deixar mais fácil.

Quem são eles?

Por que são 
importantes?SERVIDORA FLEXÍVEL

DESAMPARADA

“Eu quero ajudar mas
não sei como"

"Terá treinamento para
aprendermos tudo?"

"Podem disponibilizar
computadores e

scanner?"

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Oferecer treinamento in-loco.

Motivar servidora para
entender a importância do
projeto. 

Dar apoio e estar disponível
para suporte constante;

Utilizar escuta ativa, ouvir seus
problemas 
Oferecer possibilidade de
acompanhamento assistido
para implantação das etapas
do projeto.

1

3

2

4

5

Apesar de
motivada,

geralmente é
sobrecarregada
com inúmeros

trabalhos e
processos.

Sempre disposta a
fazer algo a mais

porém geralmente
desamparada, sem
recursos materiais
e até mesmo com
relação a chefia. 

É questionadora e
proativa, busca

maneiras de
participar de

projetos e gosta
de ajudar. 

Pode se apresentar
como umapeça

importante para fazer
novos projetos

acontecerem pois
geralmente lidera e

consegue engajar os
mais resistentes. 



Procura sempre
fazer o melhor,

gosta de trabalhar
e  e sabe da

importância que
seu trabalho tem.

Quem são eles?

Frases identificadoras
do perfil

""Deixa que eu faço"

"Vou conversar com minha
equipe, isso será muito
importante" 

"Procuro sempre fazer da
melhor maneira"

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Escuta ativa: entender os
problemas apresentados.

Oferecer treinamento in-loco

Mostrar as melhorias previstas
nos processos para manter
engajamento.
Ser transparente para inibir o
medo com relação a processos
judiciais.

Possui apoio da
equipe e também
da chefia além de

confiança e
comprometimento.

É um
desburocratizado,
procura meios de

aumentar a
eficiência para

processos mais
agéis. 

Tem medo de
atrasos e de

processos judiciais. 

É um ótimo parceiro
para fazer projetos

darem certo, gosta de
pensar que mudanças

poderão trazer
melhorias.

SERVIDOR FAZEDOR

Por que são 
importantes?

Apresentar vantagens da
implantação do projeto.

1

3

2

4

5



Frases identificadoras
do perfil

Tem voz,
geralmente de

carreira ocupando
posições de

gestor, auditor ou
procurador. 

Quem são eles?

“Eu conheço quem sabe
sobre isso"

"Fulano participou do
projeto em 2012 e

entende disso"
"Posso conversar com

responsáveis" 

Motivar servidora para
entender a importância do
projeto. 
Identificar quem são as chaves
importantes para implantação
de um determinado projeto.

Tem bom
relacionamento, é

conectado e
também tem voz

ativa. 

Procura fazer seu
trabalho para ser
reconhecido, por

isso age com
comprometimento.

Sempre
convocado pra

resolver questões
pontuais, possui

energia para
trabalhar com

desafios.

Possui uma visão
transversal da prefeitura

e possui boa relação e
influência com sua rede.

Um bom candidato a
embaixador se for

designado responsável
por algum projeto.

Por que são 
importantes?SERVIDOR

INTRAEMPREENDEDOR Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Estabelecer relacionamento
próximo. 

Explicar pontos importantes do
projeto para ganhar confiança.

1

3

2

4



Possui apoio dos
superiores e tem

acesso a
ferramentas e

recursos que lhe
dá autonomia. 

Quem são eles?

Frases identificadoras
do perfil

""Fique tranquilo, eu já sei
fazer isso"

"Já tenho muitas
atribuições e meu trabalho
é complexo"

"Não estou seguro..."

Estratégia
Como trabalhar com esse

perfil?

Escuta ativa: entender os
problemas apresentados.
Acompanhar evolução e
envolvimento com frequência
em reuniões estabelecidas. 

Oferecer suporte, estar a
disposição.
Oferecer treinamento
personalizado para
necessidades do perfil.

Realizar acompanhamento

Enxerga novos
projetos como

maneira de
melhorar seu

trabalho. 

Gosta do seu
trabalho mesmo

tendo muitas
atribuições.

Consegue articular
recursos e pessoas É a

ponte de quem faz o
processo. 

Pode travar o processo
e se recusar a participar

se não sentir
segurança. 

EMBAIXADORA

EMPODERADA

Por que são 
importantes?

Acolher, entender processos;

1

3

2

4

5

6



Personas:
Perfis comportamentais dos
servidores da PMPG 

Realização
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

Secretaria da Fazenda – Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação


