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APRESENTAÇÃO

A governança na Amazônia e, em especial, no estado do Pará possui desafios comuns aos 
de todo o país, bem como situações específicas regionais que devem ser vistas sob uma 
ótica diferenciada. Nesse contexto, cabe à Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
(EGPA) buscar alternativas para criar e propagar atividades de formação e capacitação em 
Gestão Pública. Com o intuito de desenvolver pesquisa e conhecimento, iniciamos, através 
desta publicação, uma importante ferramenta voltada para expandir informação de quali-
dade em gestão no setor público.

O e-book Gestão pública: interlocuções e experiências objetiva difundir novos paradigmas 
e soluções no desenvolvimento de atividades em governança, trazendo conhecimentos 
teóricos e estudos de práticas através de análise de casos reais voltados para resultados. 
Este é um importante material de pesquisa que tem a finalidade de inspirar melhorias na 
administração pública, respondendo as necessidades e dificuldades da gestão voltada para 
resultados, objetivando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através do serviço 
público eficiente.

Danilo Alho
Diretor Geral da EGPA



9

GESTÃO PÚBLICA: 
INTERLOCUÇÕES E EXPERIÊNCIAS

Luciana Rodrigues Ferreira1

Sérgio Castro Gomes2

Laurimar de Matos Faria3

O mundo inteiro está dando resposta;
É necessário o tempo das perguntas.

(José Saramago, Memorial do convento, 1982)

1 Doutora em Educação na linha de Estado, Políticas e Formação Humana pela Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar); professora na Universidade da Amazônia no Programa de Pós-Graduação em 
Administração (PPGAD-UNAMA); servidora pública estadual na Escola de Governança Pública do Estado 
do Pará (DISEG-EGPA); bolsista da Capes no Programa Nacional de Pós-Doutorado na Universidade 
Federal do Pará (UFPA); pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Educação, Estética 
e Formação Humana da Universidade Federal de São Carlos (GEPEFH-UFSCar) e do Grupo de Pesquisa 
Gestão Social e Desenvolvimento Local da Universidade da Amazônia (Gesdel-UNAMA).

2 Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV); Professor Permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPAD) da UNAMA. Pesquisador do Centro de Estudos 
Estratégicos Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública (CEPPE) da EGPA.

3 Doutor em Educação (UFPA), Mestre em Educação (UFPA). Professor das Secretarias Estadual (SEDUC-PA) e 
Municipal (SEMEC-BELÉM) de Educação. Professor Pesquisador I (PARFOR/UFPA). Pesquisador do Centro 
de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública (CEPPE) da EGPA. Pesquisador do 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Superior - GEPES/UFPA.
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O conjunto de reflexões expostas nesta obra procura mostrar alguns movimentos sobre a 
Gestão Pública em dimensões complexas e experiências de trabalho relatadas no âmbito do 
trabalho científico. Os artigos que compõem esta obra retratam os desdobramentos viven-
ciais e reflexivos sobre a área da Gestão Pública e Orçamentária, da Gestão Estratégica, do 
Direto do Estado, da Gestão de Projetos e da Gestão de Pessoas – áreas que compuseram as 
especializações oferecidas aos servidores públicos estaduais pelo Governo do Estado por 
meio da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).

No fim da década de 1980 e durante a década de 1990, o Brasil vivenciou mudanças e refor-
mas econômicas, fiscais e estruturais no aparelho do Estado que resultou no exercício de novas 
agendas na Gestão Pública, transitando do modelo burocrático para a gestão gerencial, que, por 
um lado, contribui para o crescimento econômico do país e para a consolidação do pacto social; 
por outro, punha-se como o lugar institucional da crítica, da privatização, de novos ordenamen-
tos jurídicos, da internacionalização e dos ajustes fiscais dentro de seu contexto histórico.

Histórica e necessariamente, a construção dos novos pactos sociais, neste caso, nacionais, 
mas com unidade planetária, passa pela mudança da contradição entre as esferas indissoci-
áveis e antagônicas públicas e privadas, em qualquer das atividades humanas, na sociedade 
civil ou no Estado e nas instituições sociais públicas ou privadas. (SILVA JÚNIOR, 2006, p. 11)

Além disso, também é parte deste processo a identificação ideológica entre o Estado e 
o público, o que faz do entendimento das relações público-privadas um movimento com-
plexo quando se busca relacioná-las com o trabalho e o cotidiano. Para Bresser-Pereira, 
então ministro da Reforma Estatal, em 1995, o problema nasce da incapacidade gerencial 
do Estado, que gerou, portanto, a necessidade da reforma administrativa:

Quase todos os governos, em todos os tempos, falam na necessidade de tornar a administra-
ção pública mais moderna, mais eficiente. Entretanto, reformas administrativas estruturais 
só houve duas no capitalismo. A primeira foi a da implantação da administração pública 
burocrática, em substituição à administração patrimonialista, que ocorreu no século pas-
sado nos países europeus, na primeira década deste século nos Estados Unidos, nos anos 
30 no Brasil. A segunda está sendo a da implantação da administração pública gerencial, 
que tem seus precedentes ainda nos anos 60, mas que, de fato, só começa a ser implantada 
nos anos 80, no Reino Unido, na Nova Zelândia e na Austrália, e nos anos 90, nos Estados 
Unidos, quando o tema ganha a atenção do grande público com a publicação de Reinventing 
Government e a adoção do National Performance Review pelo governo Clinton, e, no Brasil, 
a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 89)

Ao longo desse período, até os dias atuais, a gestão pública tem transitado entre a 
agenda burocrática weberiana, o gerencialismo em busca de resultados na gestão pública 
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e a agenda da chamada governança. Sendo, a última, uma das características da atual ges-
tão nos discursos de governo que visa ampliar a atuação do Estado na essência da atuação 
pública. “Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior eco-
nomicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das 
ações.” (BRASIL, 2014, p. 47)

Desta forma, o Estado democrático exerce a racionalidade das mudanças internacio-
nais que, como um processo em cadeia, reforma as instituições republicanas, a começar 
pelo Estado, em 1995, junto à qualidade da cidadania atual, que tem por núcleo o que Silva 
Júnior chama de sociabilidade produtiva. A complexidade da temática de Gestão Pública 
faz desta obra uma importante contribuição para a Gestão no Estado do Pará.

Este é o primeiro volume de um processo de publicação de e-books que se inicia na 
EGPA, elaborado com o escopo de dar oportunidades aos alunos e profissionais da área 
pública de investigarem e intervirem no ambiente de trabalho e no cenário das políticas 
estaduais e nacionais. Deste modo, pretende contribuir ao conhecimento de diferentes 
abordagens da área pública, agregando conhecimento sobre a questão das políticas e gestão 
pública, com destaque especial, nesta edição, às áreas citadas. Vale ressaltar que os traba-
lhos foram selecionados pelo critério de nota, e que é de responsabilidade de cada autor o 
conteúdo, revisão e aceite na participação da obra.
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A ATUAÇÃO DE GOVERNOS 
SUBNACIONAIS NA SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Adriano de Aguiar Ribeiro1

RESUMO: O ensaio estuda as consequências do surgimento de governos subnacionais frente aos pro-
cessos de inserção e integração internacional, procurando compreender o modo como um governo 
subnacional e a cooperação internacional podem contribuir na solução de problemas que extrapolam 
os limites territoriais dos Estados. No entanto, essa estratégia ainda esbarra em aspectos de soberania 
e federalismo, que limitam a atuação desses novos atores subnacionais.

Palavras-chave: Governo subnacional – Soberania – Integração regional – Federalismo – Cooperação 
internacional.

ABSTRACT: The work studies the consequences of the emergence of subnational governments in 
ahead of international insertion and integration processes, seeking to understand how a subnational 
government and international cooperation can contribute in solving problems that go beyond the ter-
ritorial limits of States. However, this strategy still collides with aspects of sovereignty and federalism, 
which limit the performance of these new subnational actors.

Keywords: Subnational government – Sovereignty – Regional integration – Federalism – International 
cooperation

1 Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (UFPA); MBA em Gerenciamento 
de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); e pós-graduando em Gestão Orçamentária e Financeira 
pela Estácio-FAP. Contato: ribeiroadrianno@gmail.com.
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NOTAS INTRODUTÓRIAS
O tema se refere à administração pública estratégica de governos subnacionais 

frente aos processos de inserção e integração internacional procurando compreender o 
modo como um governo subnacional2 reage aos efeitos da nova realidade internacional. 
Compreendemos que, diante do cenário internacional da atualidade, os governos subna-
cionais passaram a ter uma maior relevância no campo das relações internacionais; por 
exemplo, a União Europeia e o Mercosul. Ao mesmo tempo em que não se pode violar 
a definição de Estado-nação, já que ele ainda permanece como ator central das relações 
internacionais, mantendo sua soberania.

Trata-se de temática atual e relevante para a sociedade brasileira, uma vez que ques-
tões relacionadas à governança, aspectos ambientais e sociais são cada vez mais discutidos, 
bem como devem ser exercidos coletivamente.

A integração na América Latina, com foco especial na constituição do Mercosul, ganha 
relevância na medida em que os países passam por um profundo processo de interdepen-
dência, dada a globalização da economia, no qual a cooperação constitui a base para a 
solução de problemas que extrapolam os limites territoriais de cada Estado. O processo de 
globalização, oriundo dessa interdependência dos Estados, faz surgir novos atores nas rela-
ções internacionais, entre eles, os governos subnacionais. Assim, essa integração também 
abre espaço para a atuação de atores que passam a cooperar na busca de soluções para pro-
blemas locais, ou mesmo na prestação de serviços à sociedade que antes ficavam restritos à 
esfera de competência exclusiva dos governos centrais e eram tratadas isoladamente.

No Brasil, este novo ator subnacional se depara com a então tendência que configura 
e normatiza a autonomia do sistema de entes da Federação. Observaremos como o federa-
lismo atua, diante da emergência de novas instâncias do poder público no país, são capazes 
de instituir modernos padrões de intervenção, planejamento, orientação descentralizadora, 
resgatando as dimensões sociais do desenvolvimento no Estado, fortalecendo seu objetivo 
de prestar serviços à população e incorporando tarefas que beneficiam o sistema federativo.

O presente artigo visa analisar a definição de um Estado subnacional como um meio 
para que o sistema como um todo alcance suas finalidades, de forma eficiente, econômica e 
socialmente viável. Ao mesmo tempo, busca-se entender como este novo ator subnacional 
pode se contrapor a uma tendência centralizadora que restrinja a autonomia do sistema de 
entes da federação.

2 O termo governo subnacional é utilizada neste no sentido de segmentação funcional do governo, caracteri-
zado pelas relações exteriores com suas atividades internacionais. O conceito tem respaldo nas lições de 
Soldatos (1990).
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Esta pesquisa possui como referencial teórico principal Armando Gallo Yahn Filho, Jacques 
Marcovitch (2014), Claudino Luiz Menezes (1996), Marcel Merle (1988), Miguel Santos Neves 
(2010), Tathiane Piscitelli (2012), Neusa Pressler (2014), Rafael Reis (2012), Thomas Risse (2002), 
Mónica Salomón (2005, 2007), Panayotis Soldatos (1990), Tullo Vigevani (2006), dentre outros.

A abordagem metodológica da pesquisa utilizou o método dedutivo, realizando-se pes-
quisa do tipo qualitativa por meio de fontes do tipo bibliográfica e documental, com coleta 
de dados em livros, periódicos e textos científicos.

1. O ESTADO SUBNACIONAL
Nas Relações Internacionais, a definição que costumamos encontrar entre atores esta-

tais e atores não estatais não se enquadra perfeitamente com nosso objetivo de caracterizar 
os governos subnacionais e sua atuação como atores internacionais, uma vez que, ao falar-
mos em atores estatais, nos deparamos com a ação externa dos governos centrais e não 
a dos governos regionais e locais. É válido frisar que não se pode afirmar também que os 
governos subnacionais sejam atores não estatais.

O que tradicionalmente as associações e redes de autoridades locais buscam é que lhes 
seja permitido ocupar um espaço na tomada de decisões nos foros supranacionais e globais, 
com o argumento de que os governos locais e regionais também são o Estado (SALOMÓN; 
SÁNCHEZ-CANO, 2005). Assim como a definição de atores transnacionais, utilizado para 
descrever as atividades de Organizações Não Governamentais (ONG) e empresas multina-
cionais (MERLE, 1988; RISSE, 2002), enquadra-se bem aos governos subnacionais, mesmos 
que em organismo como a Organização das Nações Unidas (ONU), o tratamento que de fato 
recebem como equiparável ao que se confere às ONG (SALOMÓN, 2005, p. 81).

O mais próximo que conseguimos identificar de definições para nosso objetivo está 
em Soldatos (1990), que estabeleceu uma fronteira clara entre a segmentação funcional e a 
segmentação territorial da política externa. O que nos permite caracterizar, pelo menos concei-
tualmente, as relações exteriores dos diferentes procedimentos que formam o governo central 
ante as atividades internacionais dos governos subnacionais, responsáveis por um território e 
uma população, que são os suscetíveis a receber os efeitos de atividades paradiplomáticas3.

De acordo com o que dizem Salomón e Nunes (2007), exatamente por governar um ter-
ritório e uma sociedade, os governos subnacionais apresentam semelhanças importantes, 
tanto em sua estrutura interna como em seu relacionamento externo, com os governos 
centrais. Ao mesmo tempo, eles também apresentam diferenças. Em se tratando de suas 
relações internacionais, observamos que fica claro que governos subnacionais não podem 

3 Para aprofundar mais sobre o tema da paradiplomacia brasileira, recomendamos a leitura do volume 21, 
número 62 da Revista Brasileira de Ciências Sociais (2006).
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ter uma política externa no sentido de alta política, o que não significa também que estejam 
impedidos de executar alguma ação externa aliada a alguma polícia do governo central.

Partindo do que se detecta de semelhanças e diferenças entre os governos subnacio-
nais e governos centrais e o que cada um representa em termos das relações internacionais, 
Salomón e Nunes (2007) destacam a convergência de alguns autores que consideram tais 
governos como “atores mistos”, condicionados e , ao mesmo tempo, livre dos limites da 
soberania do governo central. Salomón e Nunes destacam também a distinção que as limi-
tações e as responsabilidades da soberania podem representar para a ação exterior dos 
atores internacionais. Assim, os atores condicionados pela soberania dos governos centrais 
são obrigados por suas responsabilidades a prestar atenção às múltiplas questões da agenda 
global, por exemplo, as questões ambientais, ações de política externa e a distribuição seus 
recursos, enquanto os atores livres de soberania, com responsabilidades menos dispersas, 
têm liberdade para buscar objetivos mais limitados e concretos na busca de soluções para 
problemas locais, ou mesmo para a prestação de serviço à sociedade, que antes ficavam 
restritos aos governos centrais que as tratavam de forma isolada. Podemos considerar, 
portanto, os governos locais e regionais como atores complexos que exercem papéis que, 
em determinadas circunstâncias, são livres e, em outras, são condicionados às restrições 
de soberania, compartilhando ações e políticas com os demais níveis de governo ao qual 
pertencem e conjugam objetivos únicos.

Por meio da análise do material referenciado conseguimos entender os estados sub-
nacionais como uma organização formal com limites territoriais, população, cultura, 
problemas e funções definidas. Portanto, como um conjunto de elementos interdependen-
tes, que integram e fazem a alocação de valores em uma dada sociedade.

2. LIMITAÇÕES LEGAIS
No Brasil, observamos uma dificuldade conceitual que se apresenta àqueles que dis-

cutem o tema da participação dos governos subnacionais na política internacional se 
referindo à forma de interpretar o regramento jurídico sem infringir os limites constitucio-
nais, levando em consideração que a Constituição Federal de 1988 estabelece o Federalismo 
como forma de Estado, incluído dentre as cláusulas pétreas. Vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
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III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
[…]
CAPÍTULO III DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, obser-
vados os princípios desta Constituição.
§ 1º – São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição.
[…]
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
[…]
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado. (BRASIL, 2016)

Com relação ao artigo 1º, é importante observarmos que o Brasil adota como forma de 
Estado o federalismo, tendo como pilar principal a autonomia político-administrativa dos 
entes que compõem a Federação mediante a descentralização de competências a entes que 
passam a gozar de autonomia legislativa, executiva e judiciária.

Ao verificarmos a Constituição Federal de 1988, observamos no art. 22º observamos, 
mais uma vez, a configuração da centralização do poder no aspecto da normatização do 
comércio exterior. Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;
[…]
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
[…]
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
[…]
VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações 
de crédito externo e interno. (BRASIL, 2016)

Mais especificamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece, em suas con-
dicionantes constantes no Art. 32, competência ao Ministério da Fazenda para verificar o 
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cumprimento dos limites e requisitos mínimos para a realização de operações de crédito de 
cada ente da federação4. No caso das operações de crédito internacionais, que é nosso foco, 
a LRF estabelece ainda a exigência de autorização específica do Senado Federal:

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles con-
troladas, direta ou indiretamente.
§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social 
da operação e o atendimento das seguintes condições:
I – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamen-
tária, em créditos adicionais ou lei específica;
II – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da opera-
ção, exceto no caso de operações por antecipação de receita;
III – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
IV – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 
(BRASIL, 2000, §1º, IV, grifo nosso)

Vale evidenciarmos aqui que não se trata de quebra do pacto federativo, mas sim a 
busca de mecanismos para legalizar as ações e as políticas externas dos governos subnacio-
nais que são, cada vez mais, uma preocupação brasileira, tanto quanto em outros países, 
revelando-se como uma tendência diante do cenário de globalização da economia.

É evidente que em um Federalismo, a representação externa é atribuição do governo 
central, o que não configura aqui uma possibilidade de alteração da Constituição Federal 
de 1988 como caminho para descentralização da política internacional, muito menos a 
segmentação do poder do Estado nacional. Nestes casos, a hipótese de uma emenda consti-
tucional com o objetivo de descentralizar competências exclusivas do governo central seria 
ir à contramão dos pilares sobre os quais o Estado brasileiro se estabelece. Por outro lado, 
também não podemos deixar de lado o fato de que o aumento da atuação internacional dos 
governos subnacionais poderia eventualmente levar a se cogitar mudanças na legislação.

Assim, segundo Vigevani (2006), essa restrição de atuação das unidades federadas no 
comércio exterior atinge principalmente aqueles contratos efetivamente diplomáticos: as 
ações entre Estados. Vigevani defende a hipótese de que atualmente há possibilidades flexí-
veis de cooperação internacional dos governos subnacionais, por exemplo, as das relações 
nos campos cultural, científico, educativo, tecnológico, turístico e econômico.

4 Para profundar a leitura a respeito dos limites e condicionantes para contratações de operações de crédito 
previstos na LRF, recomendamos a leitura de Piscitelli (2012).
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Podemos observar que acordos externos dependem diretamente de uma representa-
tividade do Estado no plano internacional, onde os governos subnacionais não gozam de 
tal autonomia, porém, esses fatores não invalidam essa possibilidade. O que percebemos é 
que atualmente o Estado brasileiro estabelece uma espécie de política ad hoc5, uma vez que 
cada situação ou acordo é analisado detalhadamente e buscando, sempre, estabelecer um 
papel de intermediação.

Em tal caminho, conforme o que foi levantado por Vigevani (2006, p. 23)

O Ministério das Relações Exteriores vem agindo como intermediário em acordos que os 
governos estaduais e municipais queiram estipular, procurando formas de enquadramento 
por meio de ajustes complementares no framework6 de um acordo existente entre os Estados 
nacionais. Desse modo, preserva-se o princípio constitucional da competência do Estado, 
sendo a ação subnacional resultante de uma delegação de responsabilidade. Um exemplo 
antigo dessa forma de atuação é o da Fundação para o Desenvolvimento Administrativo - 
FUNDAP, do governo do Estado de São Paulo. Essa instituição desenvolve desde os anos de 
1980 atividades de cooperação técnica com os governos de Nicarágua, Moçambique, Angola, 
Guiné Bissau, Cabo Verde e outros. Quem tem a responsabilidade formal por eles é a Agência 
Brasileira de Cooperação do Ministério, delegando-se poderes à FUNDAP para sua execução.

Apesar de não serem foco deste trabalho, algumas alternativas podem caracterizar um 
caminho viável para que os interesses subnacionais de alguns estados possam ser vislum-
brados. Na literatura, encontramos casos como os da Argentina que, após uma reforma 
constitucional, permitiu que suas províncias negociassem acordos internacionais desde 
que não violem os compromissos assumidos pelo Estado nacional.

Temos ainda outros exemplos, como os casos dos governos subnacionais canadenses de 
Ottawa e Quebec, que tem atuado como atores internacionais devido à sua importância econô-
mica, comercial e tecnológica para o país, contando com diversos escritórios de cooperação no 
exterior, incluindo no estado de São Paulo (ESCRITÓRIO DE QUEBEC EM SÃO PAULO, 2015).

Como podemos observar, não há mais como fechar os olhos a esta tendência. Logo, 
devemos observar os casos de sucesso e fracasso, anotar as lições aprendidas de forma que 
as alternativas para os interesses subnacionais se tornem relevantes a ponto de se iniciar 
um processo para a criação de instituições supranacionais mais robustas e autônomas, sem 
que se firam os aspectos legais e soberanos do governo central.

5 Ad hoc é uma expressão latina que significa “para isto” ou “para esta finalidade”. É empregada em contexto 
jurídico no sentido de “para um fim específico”; por exemplo, um advogado ad hoc é aquele nomeado 
apenas para um determinado ato jurídico.

6 Framework se refere as atividades pertinentes a pessoas de várias funções e departamentos que interagem 
para atingir um resultado ou projeto específico; por exemplo, a implantação de um sistema de gestão da 
qualidade que envolve pessoas de vários segmentos da empresa.
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3. CASOS CONCRETOS
Há cerca de trinta anos, no início da década de 1980, com intuito de resolver os pro-

blemas de um mundo cada vez mais complexo e interligado por relações que vão além da 
capacidade do Estado, nota-se uma crescente mudança na forma de como as relações inter-
nacionais começaram a sofrer mudanças significativas. Com isso, alguns atores da atividade 
econômica passaram a atuar em conjunto no mundo inteiro, em cidades, Estados, governos 
e departamentos, procurando assumir um papel estratégico nas relações internacionais e 
buscando uma forma de complementar o papel do Estado a fim de garantir investimentos 
externos e tomar a iniciativa na solução de problemas no âmbito do cenário subnacional 
que envolvam cultura, ciência, educação, tecnologia, turismo e economia.

Na América Latina, a partir do ano de 1995, uma experiência de participação de gover-
nos subnacionais de forma organizada começou a ser discutida, o que resultou no Mercosul 
e na criação de uma rede de cidades dos países membros como um meio de participação 
dessas unidades subnacionais no processo decisório do bloco.

Contudo, ainda naquele ano, como resultado do Seminário “Mercosul: opções e desa-
fios para as cidades”7, (ACE GUARULHOS, 2003) a Declaração de Assunção, assinada pelos 
prefeitos da capital paraguaia e de Montevidéu, bem como pelos representantes de Brasília, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago, culminou com a criação da Rede Mercocidades, 
na qual a ata de fundação foi assinada por onze cidades do bloco econômico: Assunção; 
Montevidéu; Rosário; Córdoba; La Plata; Porto Alegre; Florianópolis; Curitiba; Brasília; 
Salvador; e Rio de Janeiro. Ademais, se referiu à participação de unidades subnacionais 
no processo de integração, contando com a fundação da Secretaria Técnica/Administrativa 
permanente, nos moldes da Secretaria Administrativa do Mercosul8.

No Brasil, segundo Neves (2010), observamos que as primeiras atividades paradiplo-
máticas são estabelecidas pelos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, sendo 
seguidos por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará, além de estados envolvi-
dos em paradiplomacia com países vizinhos, como Amazonas, Amapá, Acre e Roraima. 
Os casos do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre figuram como uma das ini-
ciativas que estabeleceram uma estrutura governamental focada na ação externa. Alguns 
aspectos políticos-partidários conduziram o tema a interpretações e execuções bastante 

7 Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos - Guarulhos participa de encontro de Mercocidades, 
abril/2003. Disponível em: <https://www.aceguarulhos.com.br/blog/guarulhos-participa-de-encontro- 
de-mercocidades/#gsc.tab=0>. Acessado em 08/02/2022.

8 Para aprofundar o estudo sobre a Rede Mercocidades do Mercosul, recomendamos a leitura de “Integração 
regional e governos subnacionais: a construção de uma agenda para o foro consultivo de municípios, esta-
dos federados, províncias e departamentos do Mercosul”, de Yahn Filho.
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distintas, uma vez que o município de Porto Alegre conseguiu pôr em prática uma ação 
externa mais consistente. Já no estado do Rio Grande do Sul, a política levou a caminhos 
mais dificultosos e lentos, porém com significativos avanços.

No Rio Grande do Sul, observamos que ocorreram dois momentos bem distintos no estabe-
lecimento institucional da estrutura paradiplomática, iniciando com o período entre os anos de 
1987 a 1994, em que foi constatado o objetivo de orientar a ação externa por meio da Secretaria 
Especial para os Assuntos Internacionais (SEAI), que foi substituída , em 1995, pela Secretaria 
do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI), operando como um ator paradiplo-
mático do governo e como efetivo coordenador de uma parte de suas atuações internacionais.

Durante a década de 1990, Porto Alegre estabeleceu uma instância de coordenação das 
relações internacionais dos órgãos do governo local por meio do Gabinete Extraordinário 
para a Captação de Recursos e, posteriormente, por meio da Secretaria Extraordinária 
de Captação de Recursos (SECAR), que, a partir de 1996, passou a se chamar Secretaria 
Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação Internacional, executando ações que 
incluíam a coordenação crescente agenda de relações internacionais da prefeitura.

Diante disso, considerando apenas a ação exterior, destacamos a articulação dos gover-
nos em torno da promoção econômica e a cooperação técnica, conjugada com a integração 
regional, sendo a última marcada como um caso de descontinuidade motivada por fatores 
políticos, que teve seu ponto áureo evidenciado com a assinatura de 24 protocolos de coo-
peração entre o Brasil e a Argentina.

Com a criação da SEAI em Porto Alegre, o desenvolvimento da economia regional foi 
um dos principais pilares nas ações e projetos da área internacional, com grandes esfor-
ços para promover o comércio Cone Sul9 e a criação de empresas binacionais. Com isso o 
governo de Porto Alegre conseguiu atrair empresas transnacionais que anunciaram inves-
timentos no Estado do RS.

Já o município de Porto Alegre, desde a criação dos órgãos de cooperação internacio-
nal, em 1994, foi estabelecida uma estratégia visível, bem articulada e que buscou a maior 
coerência em sua dimensão internacional. Apesar de sofrer os efeitos políticos de uma 
mudança de governo, conseguiu evidenciar a imagem externa de Porto Alegre, potencia-
lizando a cooperação com outros governos municipais, desenvolvendo sólidas relações 
bilaterais no âmbito do Mercosul, assim como no âmbito global10.

9 Cone Sul é uma região composta pelas zonas austrais da América do Sul, ao sul do Trópico de Capricórnio, 
formando uma espécie de grande península que define o sul do subcontinente. Geograficamente, o Cone Sul 
da América é a porção sul do continente americano, cuja forma se assemelha a de um triângulo escaleno.

10 Para aprofundar mais sobre o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, recomendamos a leitura de Salomón e 
Nunes (2007).
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Ao longo dos últimos anos, o Paraná vem agregando em seu portfólio de relações inter-
nacionais várias ações, tanto com países desenvolvidos como com em desenvolvimento. 
Entre os países desenvolvidos, destacam-se os vários acordos e intercâmbios realizados 
com a União Europeia, neste caso, destaca-se a relação na área da agricultura, saúde e meio 
ambiente estabelecida com a França. Já com os Estados Unidos, as parcerias se dão no 
âmbito do consumo de recursos hídricos e pesquisa técnica na agricultura orgânica.

Por sua vez, Curitiba é nacionalmente reconhecida por sua imagem positiva quanto à 
gestão urbana e o desenvolvimento de programas ambientais – por exemplo, o Lixo Que 
Não É Lixo e o Compra do Lixo –, fazendo com que a cidade seja considerada como modelo 
para todo o país (MENEZES, 1996).

Como fruto das ações de cooperação internacional, Curitiba passou a ser reconhe-
cida internacionalmente por rótulos de “Capital Ecológica”, “Cidade Modelo” e “Capital 
de Primeiro Mundo”. Também no campo do desenvolvimento de programas ambientais, 
o município ganhou destaque internacional, recebendo prêmios, como o Prêmio Habitat, 
oferecido pelo Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, e o Árvore da Vida, 
oferecido pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Destacamos também 
a excelência no transporte coletivo, que recebeu premiação do International Institute of 
Energy Conservation, dentre outros11.

Quando falamos a respeito do Estado de São Paulo, é possível reportarmos que ele 
mantém relações de cooperação internacional praticamente desde sua fundação. Contudo, 
observa-se que somente a partir do século XIX, com a abertura do setor privado ao exte-
rior, passando pelo marcante processo de imigração, pela distribuição de energia elétrica, 
desenvolvimento do transporte público, indústria química e farmacêutica, foram atraídos 
grandes volumes de investimentos privados estrangeiros o que então levou o Estado pau-
lista a consolidar efetivamente suas relações internacionais.

O município de São Paulo, por sua vez, conta também com uma Secretaria Municipal 
específica para tratar de assuntos internacionais. Criada em 2001, a Secretaria Municipal 
de Relações Internacionais (SMRI) estruturou a agenda internacional da cidade, conferindo 
grande relevância às relações internacionais na esfera municipal, gerindo atividades que 
englobam a participação nas redes de cidades, projetos para organizações multilaterais, 
relação com comunidades de estrangeiras, participação em eventos internacionais e nacio-
nais, prospecção de recursos internos e externos, busca de acordos de cooperação entre ela 
e outras cidades e, por fim, parcerias com empresas multinacionais12.

11 Para aprofundar mais sobre o processo paradiplomatico subnacional do Paraná e de Curitiba, recomenda-
mos a leitura de Reis (2012).

12 Para aprofundar mais sobre São Paulo, recomendamos Marcovitch (2014).
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Podemos falar também na cooperação internacional no âmbito da Amazônia entre 
organizações internacionais e de regulação, Banco Mundial, Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), com destaque especial aos programas e projetos ambientais, 
cujo enfoque principal é a redução da pobreza e preservação do meio ambiente.

A partir da década de 1990, os assuntos relacionados à Amazônia deixam de ser limi-
tados às questões de fronteira, de segurança e soberania nacional, tornando-se um espaço 
multidimensional modelado por poderes e ações de atores transnacionais.

Com a implementação do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil (1995-2009), a Amazônia se tornou alvo de ações compartilhadas da cooperação téc-
nica e científica internacional, realçando os interesses dos países do G713 com base em 
acordos diplomáticos e apoio de instituições brasileiras federais e regionais. Sob essa ótica, 
há vários outros atores com diferentes interesses em setores de energia, transportes, mine-
ração, agricultura e pecuária.

Nesse campo ambiental estão as ações dos G7, representados por suas agências inter-
nacionais bilaterais para o desenvolvimento. As principais são: Alemanha (GTZ), Estados 
Unidos (USAID), Grã-Bretanha (DFDI) e França (IRD). Perante os demais países do G7 e 
da União Europeia, a Alemanha foi o que mais contribuiu com o Programa Pioto, além de 
manter a promoção de projetos e eventos socioambientais para a promoção da biodiversi-
dade por meio de diversas organizações nacionais que atuam na Amazônia em cooperação 
internacional técnico-científica14.

No caso canadense, a província de Quebec exerce uma forma de compartilhamento de 
soberania sob seu território com o governo central, o que lhe garante acesso a redes diplomá-
ticas internacionais e a canais governamentais de decisão independentes, permitindo-lhe 
ter também presença direta nas delegações canadenses no exterior. No entanto, o governo 
subnacional goza de prerrogativas típicas dos atores livres de soberania, permitindo-lhe, 
por exemplo, poder defender seus litígios em tribunais estrangeiros ou se autorrepresentar 
em eventos internacionais, como foi o caso da participação no Fórum Social Mundial15.

13 O G7 (Grupo dos Sete) reúne os sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do 
mundo. Todos os países fundadores são nações democráticas: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, 
Itália, Japão e Reino Unido.

14 Para aprofundar sobre o tema da cooperação internacional na Amazônia, recomendamos a leitura de 
Pressler e Teixeira (2014), bem como Pressler (2010).

15 Para aprofundar mais sobre Quebec, recomendamos a leitura de Marcovitch (2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme demonstrado, foi possível verificar que os governos subnacionais passa-

ram a ter uma maior relevância no campo das relações internacionais, a exemplo do que 
podemos verificar nos casos do Mercosul, na América Latina, alguns municípios e estados 
brasileiros, Canadá e União Europeia. Foi possível constatarmos também que significati-
vos avanços na interpretação dos conceitos de soberania, federalismo e normas jurídicas 
aplicáveis à matéria se fazem necessários, de modo que os governos subnacionais não 
representem uma ruptura drástica na constituição do Estado brasileiro.

Neste aspecto legal, compreendemos que o modelo de federalismo atualmente inter-
pretado ainda restringe a emergência de novas instâncias do poder público no país, capazes 
de instituir modernos padrões de intervenção, planejamento, orientação descentralizadora 
e que resgate as dimensões sociais do desenvolvimento do Estado, fortalecendo seu objetivo 
de prestar serviços à população, incorporando tarefas que beneficiam o sistema federal.

Além das restrições observadas, registramos também que muito se perde quando a 
descontinuidade das ações é potencializada por decisões e tendências políticas, como no 
caso de Porto Alegre e Rio Grande do Sul.

Evidencia-se também que a cooperação internacional tem muito a contribuir nas soluções 
dos problemas locais ou na prestação de serviço à sociedade, que, até então, ficaram restritos à 
esfera de competência exclusiva dos governos centrais, que os tratava de forma isolada. Saúde, 
educação, ciência, cultura e economia figuram como os principais objetos dos acordos de coo-
peração internacional, tornando-se temática atual e relevante para a sociedade brasileira.

Com foco especial na Amazônia, com suas dimensões continentais e dificuldades 
latentes, o processo de integração regional ganha relevância na medida em que a coopera-
ção constitui a base para a solução de problemas que extrapolam os limites territoriais de 
cada Estado. Há grande espaço para ações de cooperação internacional na Amazônia que 
contemplem temas relacionados não apenas a questões de fronteira, de segurança e sobe-
rania nacional, tornando-se um meio multidimensional modelado por poderes e ações de 
atores transnacionais, com foco na prestação de serviços à sociedade local, que hoje ficam 
na dependência de iniciativas individuais e isoladas de cada Estado.
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GESTÃO ESTRATÉGICA NOS RECURSOS 
HUMANOS: 
DIFICULDADES E DESAFIOS

Tatiane Valente da Silva Oliveira1

RESUMO: Por meio de uma pesquisa bibliográfica, pretende-se demonstrar a possibilidade de alocar 
ferramentas da gestão estratégica no âmbito da esfera pública dos recursos humanos. Toda empresa 
tem sua própria cultura, e seu caráter é produto dos valores e dos princípios centrais à norteiam. A 
gestão estratégica tem papel singular na modernização do Estado, visando garantir a implementação 
adequada das mais diversas políticas públicas. Rever estruturas e as tornar mais leves e flexíveis são 
ações fundamentais para estabelecer uma máquina pública que cumpra efetivamente suas funções.

Palavras-chave: Estratégia, recursos humanos e motivação.

ABSTRACT: It is intended to show in this article by means of literature, the possibility of allocating 
tools of strategic management within the public sphere of Human Resources. Every company has its 
own culture, and his character is the product of the core values of the principles that guide. Strategic 
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management has a unique role in the modernization of the state to ensure the proper implementation 
of various public policies. Revert structures that make them lighter and flexible, are key actions to 
establish a public machine that fulfills its functions.

Keywords: Strategy, Human Resources and Motivation.

INTRODUÇÃO
Durante os últimos anos, houve um crescente interesse sobre a gerência de recur-
sos humanos, provavelmente em função do impacto no desempenho organizacional. 
Destaca-se nesse sentido que, diferente do antigo papel, o RH tem uma importante função 
a desempenhar nas organizações, deixando de ser apenas um identificador de proble-
mas, passando a participar do planejamento estratégico e contribuindo, assim, para os 
resultados organizacionais.

A gestão de recursos humanos se caracteriza pela integração estratégica das políticas 
e práticas de RH na gestão organizacional, tornando-se um parceiro nos negócios, atuando 
de forma proativa e delegando a responsabilidade da execução das práticas aos gerentes de 
linha como também focando nas relações individuais e enfatizando a melhoria do desem-
penho organizacional.. Por isso, uma gestão estratégica de pessoas passa a ser de grande 
importância nesse novo contexto complexo e dinâmico, no qual as organizações precisam 
ser mais brandas e ter pessoas mais adequadas a essas diversas mudanças.

A metodologia utilizada neste artigo é descritiva, estabelecendo relações e definindo 
sua natureza explicativa na medida em que explica os eventos descritos. Quanto aos meios, 
a pesquisa foi tão somente bibliográfica.

1. GESTÃO ESTRATÉGICA NO ÂMBITO DA GESTÃO  
DE PESSOAS

Para Chiavenato (2020), em um mundo de transformação contínua, a capacidade de 
inovar assume um papel fundamental para o sucesso de qualquer organização. A organiza-
ção que ouve a sociedade e surpreende certamente vencerá, pois ela demonstra que busca 
a excelência na prestação de serviços, aliado à satisfação do setor público. Não importa 
quantos serviços tenha a organização, é preciso transformar cada pessoa da organização 
em um colaborador ativo, visando oferecer o que o público não espera, o que o surpreenda. 
Só assim as pessoas estarão satisfeitas. Isso será possível quando as organizações se adapta-
rem à ferramenta de gestão estratégica de pessoas.
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Na era do conhecimento não se permite que as organizações continuem agindo da 
mesma forma que faziam antes da globalização. Hoje, por força da necessidade de sobrevi-
vência no mercado, as organizações devem agir com a plena utilização dos conhecimentos 
adquiridos harmoniosamente pela sua equipe de trabalho. Essas questões passam a exigir 
que as organizações tenham informações qualificadas, capazes de serem transformadas 
em conhecimento, meio indispensável para uma administração estratégica e um saber pro-
fissional sobre a gestão estratégica de pessoas.

Segundo Souza (1999), somente com a implantação da gestão estratégica de pessoas 
nas organizações é possível gerar a inteligência empresarial. Para isto, os gestores devem 
assumir a postura de empreendedor do processo, dispondo de tecnologias de comunicação 
e informação apropriadas, criando a cultura organizacional mais ativa e, pela dificuldade 
cultural ou organizacional, deverão propiciar treinamento para todo o pessoal da organiza-
ção, começando por aqueles que estão diretamente envolvidos no processo.

A partir deste ponto, podem-se relacionar as mudanças que ocorrem no ambiente orga-
nizacional com a necessidade dos responsáveis pelo processo de implementação da gestão 
estratégica de pessoas, que devem dedicar-se constantemente em monitorar o ambiente de 
trabalho e orientar seu processo para a competência profissional da equipe, e não para a 
competição pessoal dela.

Segundo Chiavenato (2020), a gestão estratégica de pessoas altera significativamente 
o processo de gestão estratégica das organizações e apresenta consideráveis benefícios ao 
processo de gestão como um todo, a saber: diminuição dos riscos no processo de tomada 
de decisão; incorporação de posicionamento estratégico e de visão de futuro; ampliação 
do conhecimento e da situação competitiva da organização; identificação de parcerias 
e alianças estratégicas; antecipação das transformações oriundas das mudanças do 
ambiente organizacional

Segundo Souza (1999), apesar de já existirem informações, técnicas e metodologias na 
organização para serem utilizadas na construção do conhecimento estratégico, as organi-
zações não estão conseguindo sobreviver no mercado globalizado. Por isso, é necessário 
apresentar estudos para aplicação prática da gestão estratégica de pessoas nas organizações 
do conhecimento, respondendo à seguinte questão: como a gestão estratégica de pessoas 
altera o comportamento profissional das organizações do conhecimento?

A partir do novo contexto mundial, a necessidade de a empresa se habituar às novas 
práticas de gestão de pessoas se tornou fundamental e a gestão de pessoas nas organizações 
que necessitam atuar não somente na atração de talentos, mas para atingir seus resultados 
através das pessoas. Essa nova realidade faz com que a gestão de recursos humanos busque 
novas formas de atrair, manter e reter o seu capital humano com o objetivo de expandir 
os negócios da empresa. Assim, para que as mudanças organizacionais eficientemente 
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ocorram é necessário que seja adotada nova postura dos gestores, pois na gestão estratégica, 
evidencia-se o envolvimento de todos os setores da empresa no planejamento, gerencia-
mento, execução, acompanhamento e correção dos rumos a fim de conduzir a empresa e 
as pessoas que a compõe ao alcance dos objetivos da organização.

Neste contexto, a análise da aplicação prática da ação clima motivacional – uma das 
ações da gestão estratégica de pessoas – pode contribuir para o esclarecimento das discus-
sões sobre o tema e do processo de mudança que ocorrem nas organizações que utilizam o 
conhecimento como forma de saber gerencial. Ressalta-se que o estudo e o objeto se redu-
zem ao gerenciamento do processo de análise de clima organizacional de uma empresa 
de prestação de serviços, que está buscando um clima motivacional mais adequado para a 
realização de suas atividades. Desse modo, não conflitam, não substituem, nem interferem 
no processo de gestão da organização como um todo.

2. A MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO  
SETOR PÚBLICO

Ao observar o cenário atual brasileiro, é possível dizer que o número de cargos públi-
cos vem crescendo muito, o que é um ponto positivo já que proporciona maior estruturação 
da máquina pública. Mas, por outro lado, esse crescimento gera desafios para a administra-
ção, afinal, como se sabe, existe grande cobrança por parte da sociedade no que tange aos 
serviços públicos oferecidos pelo Estado, e, consequentemente, o serviço prestado pelos 
funcionários públicos.

Dentre os desafios impostos à gestão pública de recursos humanos está a adequação do 
quadro de servidores ao tamanho da máquina estatal, a conciliação entre gastos com pes-
soal e o orçamento estipulado para cada esfera de governo, a desburocratização das rotinas 
de trabalho, a administração do crescimento do número de cargos públicos.

Como soluções para esses desafios, é possível citar, dentre outros, a implantação de pla-
nos de carreira específicos que sejam compatíveis às necessidades do Estado e daqueles que 
para ele trabalham; o estabelecimento de políticas voltadas à captação, desenvolvimento e 
treinamento de servidores; a criação de um plano salarial adequado ao orçamento estatal e, 
ao mesmo tempo, capaz de estimular o desempenho dos servidores públicos.

De acordo com Bresser-Pereira (2000), o enfrentamento dos citados desafios 
impostos à gestão pública de pessoal demandará um sistema que seja suficientemente 
dinâmico para acomodar as permanentes mudanças sociais e que, ao mesmo tempo, 
seja capaz de aprofundar novas perspectivas nos valores e sentimentos permanentes 
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que envolvem o interesse público. Além disso, será necessária a implantação, na 
administração pública, de ações gerenciais capazes de ensejar uma gestão de recur-
sos humanos diferente daquela observada na antiga administração burocrática. Dessa 
forma, acredita-se que, ao implantar essas e outras políticas de gestão administrativa e 
de pessoal, muitos dos desafios impostos à administração pública serão ultrapassados 
e, como consequência, serão capazes de proporcionar eficiência na gestão pública e a 
satisfação dos cidadãos brasileiros.

A área de recursos humanos evoluiu de uma modelo de gestão burocrático para um 
modelo de gestão estratégica de pessoas em que os colaboradores são vistos como peças 
fundamentais para o sucesso da organização. Se antigamente era uma área exclusivamente 
administrativa, atualmente tem papel fundamental no desenvolvimento estratégico da 
empresa. Os recursos humanos assumiram um novo papel dentro das organizações que 
não tem mais por centro as atividades tradicionais de apoio administrativo, contratação 
e remuneração dos trabalhadores, mas aquelas que proporcionam soluções que enrique-
çam o valor da empresa perante os clientes, os investidores e os próprios trabalhadores 
(CHIAVENATO, 2020).

A gestão estratégica de recursos humanos dessas novas organizações procura fazer 
com que seus colaboradores trabalhem satisfeitos ao investir em ações que proporcionem o 
bem-estar dos funcionários. Quando todos os funcionários conhecem a missão e os valores 
que norteiam seu trabalho, tudo fica mais fácil de entender, inclusive saber qual o seu papel 
na empresa e como contribuir eficientemente nela.

Aliado a essa ideia, a modernização do setor público se tornou um processo contínuo 
em que os modelos são implantados na esperança de que a estrutura governamental possa 
atender de modo mais eficiente e eficaz a sociedade. Procura-se entender qual é o papel 
do Estado na sociedade, assim como as ações que ele deve desenvolver para melhorar a 
imagem do serviço público.

A gestão, inclusive de pessoas, tem a função de modernizar o Estado para garantir 
a implementação de uma política pública mais adequada, com estruturas mais leves e 
flexíveis, tornando a máquina pública mais efetiva. Essa reforma gerencial vem para des-
burocratizar o setor público, obedecendo as características peculiares de cada organização 
e como elas refletem na empresa como um todo, inclusive em suas relações de trabalho. 
Conforme Marconi (1997, p. 142), “a reforma gerencial faz-se necessária, com ressalva de 
que não seja apenas [de] transferências de tecnologias gerenciais do setor privado para o 
setor público”.

Há, logicamente, uma necessidade da gestão se orientar para a obtenção de resultados, 
porém, sem estabelecer mecanismos para que eles sejam obtidos, as relações de trabalho 
são prejudicadas, inviabilizando a construção de um modelo próprio de gestão de pessoas 
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no setor. A orientação gerencial está atualmente voltada para tarefas e menos para pessoas, 
precarizando e desmotivando o trabalho, fazendo com que os funcionários realizem tarefas 
mecanizadas e rotineiras, desconsiderando se potencial criativo – potencial fundamental 
para um bom desenvolvimento de qualquer organização, principalmente de órgãos públi-
cos, no qual o objetivo final é a prestação de um bom serviço à população. Assim, é preciso 
mudar o contexto no qual o servidor público vive, estabelecendo metas participativas e 
proporcionando mais sentido ao trabalho que realizam.

Chiavenato (2020) enfatiza que cada organização tem sua cultura organizacional, ou 
cultura corporativa. Para se conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer 
sua cultura. Fazer parte de uma organização significa assimilar sua cultura. Viver em 
uma organização, trabalhar nela, atuar em suas atividades, e nela desenvolver carreira 
é participar intimamente de uma cultura organizacional. O modo como as pessoas inte-
ragem em uma organização, as atitudes predominantes, as pressuposições subjacentes, 
as aspirações e os assuntos relevantes nas interações entre os membros fazem parte da 
cultura organizacional.

O desenvolvimento da gestão de pessoas no setor público é primordial, mas ela deve ser 
realizada de uma forma que garanta o alcance dos resultados de modo participativo. Para 
tanto, é necessário usar uma lógica diferente da que se usa no setor privado, estimulando a 
motivação e criatividade com o objetivo de uma administração mais participativa tanto dos 
servidores públicos quanto de toda a sociedade.

A área de recursos humanos passou a ter a função estratégica de atrair, reter e motivar 
as pessoas necessárias à realização dos negócios da empresa (BRESSER-PEREIRA, 2000). Os 
recursos humanos estratégicos procuram envolver as pessoas para alcançar os objetivos 
das organizações e os seus (DRUCKER, 2006). É um sistema bilateral em que as pessoas 
trabalham para que a organização cresça e, por outro lado, ela ajuda no desenvolvimento 
das pessoas. Na gestão estratégica de pessoas os funcionários são considerados partes da 
empresa e são valorizados e comprometidos com a organização. É necessário que o gestor 
de recursos humanos esteja atento às necessidades da organização e das pessoas envolvidas, 
mantendo uma relação de colaboração entre seus subordinados para o bom desenvolvi-
mento de sua gestão. Essa relação entre líder e liderados deve ser bem construída para se 
evitar problemas futuros na organização.

Ao perceber a grande importância das pessoas nos negócios, as organizações públicas 
têm mostrado bastante interesse quanto à questão do capital intelectual e suas formas de 
atuação na busca de resultados.
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3. A GESTÃO PÚBLICA E O NOVO MODELO ESTRATÉGICO
A gestão pública é responsável pelo desenvolvimento urbano e econômico de um 

governo. No entanto, para que haja eficiência na gestão, o governo deve organizá-la, criando 
e estabelecendo missões correspondentes ao desenvolvimento que se almeja alcançar para, 
enfim, realizar a gestão de forma eficiente e eficaz.

Segundo Chiavenato (2020, p. 574),

a estratégia é definida como um plano amplo e genérico, desenvolvido para […] que a organi-
zação […] alcance dos seus objetivos no longo prazo. Ela define o destino que a organização 
pretende alcançar. Quanto à dimensão de tempo, a estratégia define um horizonte temporal 
bastante amplo e [de] longo prazo.

Chiavenato (2020) também afirma que a estratégia está essencialmente preocupada 
com a eficácia da organização como um todo e cita quatro aspectos fundamentais para a 
construção do conceito de estratégia: institucional; organizacional; ambiental; e estar vol-
tada para o futuro. Uma vez definida, a estratégia deve ser desdobrada em planos táticos 
que, por sua vez, são desdobrados em planos operacionais específicos.

Para Lima (2006), gestão é a capacidade de “fazer o que precisa ser feito”. Em uma 
gestão pública não se pode esquecer a capacidade de se atentar e permanecer no posicio-
namento da organização planejada, para que, assim, a missão possa ser cumprida – que, 
neste caso primordial, é o desenvolvimento da cidade em benefício ao povo que nela reside. 
Lima ainda acredita que uma boa organização na gestão pública está relacionada à uma alta 
capacidade de gestão, que, por sua vez, relaciona-se com a “melhor relação entre recurso, 
ação e resultado”. Neste sentido, pode-se dizer que quanto maior for a demanda, isto é, a 
necessidade de um planejamento eficiente no município, maior deverá ser a capacidade do 
gestor público, principalmente se os recursos disponíveis forem escassos.

O pensamento estratégico é uma organização de ideias e dos meios pelos quais serão 
alcançados os objetivos determinados para uma melhor gestão de uma organização. Assim 
como nas empresas privadas, as organizações públicas também devem elaborar estratégias 
a fim de alcançar o conhecimento do ambiente que lhe cercam e os fatores que influenciam 
a gestão e os resultados obtidos por ela, os quais são variáveis que permeiam o ambiente 
interno e externamente.

Por meio de uma análise, os gestores devem identificar as melhores estratégias a serem 
aplicadas em cada ambiente de sua gestão, assim poderão alcançar melhores resultados. 
Sendo assim, as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de pla-
nejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por checklists e 
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apoiada por técnicas específicas deste processo, devendo ser explicitadas para que possam 
ser implantados através da atenção detalhada a objetivos e metas, orçamentos, programas 
e planos operacionais de vários tipos (BRESSER-PEREIRA, 2000).

Apesar das teorias e conceitos de planejamento fornecerem algumas diretrizes gerais, 
as circunstâncias de cada organização – tanto as públicas quanto as privadas – são tão espe-
cíficas que a administração precisa adaptar estas generalizações quando da aplicação do 
planejamento estratégico. A adoção de um processo prescritivo, sem a devida adequação 
para a realidade organizacional de cada tipo de instituição, pode corresponder a um des-
perdício de tempo e recursos (MARCOVITCH, 1977).

O planejamento sempre foi uma das funções primordiais da administração. Por esse 
motivo, ele é um dos quatro princípios da administração científica de Taylor. Nesse sen-
tido, o francês Henry Fayol estabeleceu como primeira função do gestor a previsão, ou 
seja, visualizar o futuro e desenvolver um plano de ações para atingir as metas traçadas 
(CHIAVENATO, 2020).

O principal instrumento que dá subsídio à gestão estratégica de uma organização é o 
planejamento estratégico. Chiavenato (2020) define esse planejamento como um processo 
de formulação das estratégias organizacionais que busca inserir a organização e sua missão 
em seu ambiente de atuação. Dentre os principais elementos que compõem esse processo, 
além da definição dos objetivos estratégicos, podem ser destacadas a declaração de missão 
e a visão de futuro da empresa. O planejamento estratégico tem por objetivo, portanto, 
posicionar de forma competitiva a organização em seu ambiente, fornecendo a direção que 
deve ser seguida, sendo crucial para o sucesso em longo prazo de toda instituição.

É através do exercício de planejar que se aprende sobre as demandas e necessidades 
externas e sobre a capacidade de resposta da empresa. Mesmo quando não implementados, 
os planos revelam as expectativas e referências de valor, essenciais a um grupo de trabalho 
(MOTTA, 2001). O novo modelo, destaca a ideia de estratégia como modelo de aprendizado 
organizacional, quebrando com o modelo formal de criação de estratégia que pregava a 
participação apenas do setor de planejamento com seus sistemas formais de informação. 
Ele propõe um realinhamento das áreas relacionadas com o planejamento, organização, 
gestão de pessoas, direção, coordenação, prestação de contas e orçamento. Esse alinha-
mento das áreas, são observadas em várias organizações do país tanto pelas ferramentas de 
controle orçamentário e de gestão impostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quanto 
por meio do programa de qualidade do governo federal, que apresenta diretrizes para que 
essas organizações possam dar um salto quantitativo e qualitativo em seus modelos de ges-
tão (GRAHAM JÚNIOR; HAYS 2004).
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Partindo da análise de que o setor público nacional está em busca de eficiência e que 

as relações e decisões deste setor são em sua maioria de cunho político, patrimonialista e 
burocrático (BRESSER-PEREIRA, 2000), a inserção do planejamento estratégico nele pode 
ser percebida de forma positiva.

O setor público brasileiro esteve fragmentado pelos diferentes governos que assumi-
ram o poder, incapazes de dar continuidade às políticas públicas que eram adotadas e aos 
objetivos traçados em longo prazo. Além disso, a estabilidade empregatícia fazia com que 
os servidores não fossem tão comprometidos com o trabalho, pois o risco de demissão 
era muito pequeno. Deste modo, a inclusão do planejamento estratégico no setor público 
nacional pode trazer a integração, em todos os níveis, das organizações estatais, do contí-
nuo processo de formulação, implementação e avaliação do futuro da instituição com um 
horizonte de tempo razoável para a obtenção dos resultados almejados. Com a implanta-
ção de metas a serem cumpridas, tira-se da inércia os funcionários que passam a ter que 
enfrentar situações com as quais não estavam acostumados. Daí surge a necessidade de 
importar as técnicas e processos do setor privado.

Finalmente, cabe refletir se as práticas das empresas privadas estão sendo imple-
mentadas corretamente nas instituições públicas, pois a adoção de modelos de gestão 
de empresas privadas em instituições públicas está em curso no Brasil desde o final da 
década de 1990. Contudo, não se deve esquecer que ambas as áreas são distintas, têm alvos 
diferentes e peculiaridades próprias, devendo tais fatores serem levados em consideração 
quando da formulação dos planejamentos públicos. Além disso, deve-se refletir se não seria 
melhor falar em um planejamento estratégico propriamente público, como um processo 
autônomo do planejamento privado, haja vista que atualmente possuem mais diferenças 
do que semelhanças.

Desta forma, para que uma instituição cumpra com efetividade a sua missão é indis-
pensável que suas ações decorram de um planejamento organizado e permanente baseado 
nas políticas públicas as quais a organização se vincula e no conhecimento das necessida-
des e perspectivas de usuários, levando em conta as condições e meios de que dispõe.

O planejamento estratégico é uma variável importante para qualquer tipo de organiza-
ção, tendo sua importância evidente também no âmbito da administração pública. Diante 
da complexidade atual, caracterizada pela falta de recursos e crescente cobrança da popu-
lação, é essencial atuar de forma estrategicamente planejada nas instituições públicas.

Assim, planejar é essencial ao administrador público responsável. O planejamento é o 
ponto de partida da eficiência e eficácia da máquina pública, visto que ele ditará os rumos da 
gestão e se refletirá na qualidade do serviço prestado à população. Além disso, é preocupante 



 PARTE II | GESTÃO ESTRATÉGICA NOS RECURSOS HUMANOS

37

a constatação de que um elevado número de gestores desconhece ou deixa em segundo plano 
a utilização desta ferramenta gerencial essencial para o êxito de qualquer organização.

Para Dutra (2009), “a atuação da área de gestão de pessoas, numa concepção estraté-
gica, tem como premissa básica a geração de comprometimento, que demanda tempo, 
estratégias adequadas e constante avaliação, com a adoção de medidas corretivas” (DUTRA, 
2009, p. 29).

O desempenho de uma organização depende das pessoas que a compõem, da forma 
como elas estão organizadas, estimuladas e capacitadas, além do ambiente em que tra-
balham. Sabe-se que a gestão deve estar orientada para resultados, com mecanismos que 
levem aos objetivos traçados.

As pessoas precisam ser avaliadas na atividade e no local em que estão desenvolvendo 
suas tarefas, devendo ser adaptadas em setores nos quais suas habilidades contribuem na 
organização e no setor público, e isso deve ser encarado de forma estratégica, pois o pro-
duto oferecido é o bem coletivo. Nesse sentido, uma gestão de pessoas eficiente voltada 
para uma percepção estratégica é aquela em que as pessoas aproveitam todo seu potencial, 
tanto em habilidade e competência quanto em atividade e serviço prestado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível concluir o quanto ainda se pode discutir acerca da realidade de órgãos 

públicos que devem encontrar métodos eficazes para modificar o seu modelo de gestão. 
Observou-se que não adianta apenas desenvolver estudos teóricos que discutam essa rea-
lidade, os gestores públicos devem identificar quais são as melhores estratégias a serem 
aplicadas em seu âmbito de gestão.

Se os conceitos aqui discutidos fossem aplicados na realidade, muitas modificações 
poderiam ser concretizadas. O que não pode deixar de ser considerado, no entanto, é o fato 
de que os conceitos expostos foram importantes para evidenciar que algumas entidades 
públicas devem observar com mais clareza aqueles serviços que podem realizar através 
da implantação da gestão estratégica a partir de reflexões sobre o modo como qualquer 
serviço é realizado, afinal o objetivo de toda organização pública, direta ou indiretamente, 
é propiciar à sociedade melhores condições de serviços, e para isso acontecer, deve-se 
observar com um olhar crítico as ações efetivadas no cotidiano administrativo de modo a 
conscientizar a importância de uma melhor estratégia de recursos humanos.

Assim, a gestão pública brasileira, em meio a tantas dificuldades estruturais, vem evo-
luindo, mesmo que lentamente. Porém, com as reformas do Estado e as reestruturações das 
legislações, espera-se avanços significativos em um futuro próximo.
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O PAPEL DA FISCALIZAÇÃO DOS 
CONTRATOS NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL: 
EFEITOS E PERSPECTIVAS

Bruna Herondina da Silva Menezes Pavão1

RESUMO: O objetivo central deste estudo diz respeito a importância da fiscalização dos contratos 
administrativos, especificamente aqueles centrados no papel do fiscal, um guardião, por excelência, 
do patrimônio público, que tem o dever de zelar pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos 
no âmbito da prestação do serviço público. O estudo foi desenvolvido a partir da análise dos diversos 
diplomas legais que regem a matéria, partindo da Constituição Federal de 1988 e se espraiando ao 
Decreto Estadual nº 870/2013, que versa sobre as atribuições dos servidores fiscais no estado do Pará. 
Evidentemente, abordamos a temática referente aos contratos administrativos, delegações adminis-
trativas e, por fim, a fiscalização dos atos administrativos que decorrem das cláusulas exorbitantes 
que garantem à Administração Pública o poder de fiscalizar a execução de seus acordos com os par-
ticulares. O percurso metodológico teve como pressuposto a atuação dos fiscais e privilegiou a forma 
como se efetiva os atos fiscalizatórios. Para tanto, utilizamos a técnica de entrevistas com os referidos 
agentes. Verificou-se que os servidores que exercem a função de fiscalizar os atos da administração 

1 Aluna do curso de Especialização em Direito do Estado da Universidade Estácio de Sá /FAP,; servidora pública 
do estado do Pará; advogada; assistente social; e mestre em Sociologia. Contato: bdsmenezes@yahoo.com.br.
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estão, por vezes, insatisfeitos por terem que assumir mais uma atribuição. Todavia, acreditam que é 
importante fiscalizar para acompanhar a adequada destinação do recurso público.

Palavras-chave: Contrato administrativo – Delegação administrativa – Fiscalização.

ABSTRACT: The main objective of this study concerns the importance of supervision of administra-
tive contracts specifically focused on the role of tax, a guardian par excellence of public property that 
has a duty to look after the explicit and implicit constitutional principles in the provision of public 
service. The study was developed from the analysis of the various legal instruments governing the 
matter starting from the Constitution of 1988 it scatters throughout the State Decree No. 870 \ 2013 
which deals with the duties of revenue officers in the state of Pará, of course it addresses the issue 
concerning administrative contracts, administrative offices and, finally, supervision of administrative 
acts arising from exorbitant clauses that guarantee the public administration the power to supervise 
the implementation of their agreements with individuals. The methodological approach had presup-
posed the performance of fiscal and privileged the way it effective the fiscalizatorios acts for both used 
the interview technique with these agents. It was found that the servers that perform the function of 
supervising the times for administration acts are dissatisfied due to another assignment assumed, 
however believe it is important to monitor to monitor the proper allocation of public resources.

Keywords: Public Administrative Contract – Administrative Delegation – Supervision.

INTRODUÇÃO
A investigação que ora apresentamos está vinculada ao Direito Administrativo, especifica-
mente no que diz respeito ao universo das contratações públicas, ou seja, a forma através 
da qual o Poder Público adquire os bens ou serviços necessários para a efetiva prestação 
da atividade estatal, tendo como premissa o melhor interesse da administração, bem como 
os princípios constitucionais e administrativos que regem a gestão estatal. De acordo 
com a intenção acima descrita, para adentrarmos no aspecto referente à fiscalização, nos 
apropriamos de conceitos referentes aos contratos administrativos, cláusulas exorbitantes 
dentre outros afetos à temática.

Parece-nos claro que esta produção acadêmica apresenta dupla relevância. A primeira 
diz respeito à atuação responsável do fiscal, o qual deve exercer sua atribuição de forma 
diligente e com vistas a não deixar margem para possível responsabilização no âmbito civil, 
penal e administrativo. A segunda diz respeito à relevância social e à atuação proativa dos 
fiscais com vistas ao bom uso da coisa pública, à satisfatória destinação dos recursos públi-
cos, ou seja, à própria prestação do serviço que deve necessariamente estar vinculada ao 
interesse público com aplicação objetiva e eficaz dos recursos financeiros.
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Vislumbramos na atuação dos fiscais um guardião do patrimônio público, pois, visto que 
a ele é atribuído o controle dos gastos, lhe cabe monitorar a boa execução do serviço prestado 
e informar ao gestor máximo qualquer tipo de anomalia que porventura aconteça no anda-
mento contratual. Esta atribuição é de fundamental relevância ao aparelhamento estatal, 
pois, em suma, cabe ao fiscal autorizar ou não determinada aquisição e atestar do início até a 
finalização do pacto contratual se houve a execução de forma fidedigna ao instrumento legal.

Na presente produção acadêmica, nos propomos analisar o momento da fiscalização 
contratual. A ênfase será dada à responsabilidade e importância do fiscal de contratos, 
protagonista, por excelência, do bom andamento dos contratos administrativos, e em que 
medida sua atuação contribui para a boa destinação dos recursos públicos. Para tanto, acre-
ditamos que a adequada fiscalização contratual proporcionará, em boa parte, a melhoria 
dos serviços públicos ofertados à sociedade, que deve constituir na finalidade essencial 
para os destinatários dos serviços, ou seja, a coletividade.

1. PANORAMA GERAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
O Poder Público para oferecer os serviços necessários ao interesse coletivo precisa intera-

gir com o particular que, por sua vez, serve de instrumento para a realização de determinado 
interesse, na exata medida em que é chamado a colaborar com a prestação de determinado 
serviço. Assim, a Administração, para conseguir atingir sua finalidade, que é eminentemente 
pública, precisará celebrar contratos administrativos os quais serão regidos por legislação 
específica e serão regulamentados de acordo com os interesses que pretendem alcançar.

Nesta medida, para poder prestar os serviços públicos, o Poder Público deve se valer, 
necessariamente, de processo licitatório em conformidade com a Lei nº 8666/1993 – ressal-
vados os casos de dispensa e inexigibilidade do referido procedimento. Em todo caso, quer 
a aquisição se efetive através de regular processo licitatório ou se amolde nas hipóteses de 
contratação direta, o certo é que deveremos ter, necessariamente, a atuação de um repre-
sentante da administração, devidamente nomeado para acompanhar a execução da obra ou 
serviço: fiscal do contrato.

A atuação do fiscal do contrato tem como nascedouro as prerrogativas especiais da 
Administração Pública no que se relaciona ao âmbito dos contratos administrativos, como as 
conhecidas cláusulas exorbitantes, descritas genericamente nos incisos do artigo 58 da Lei n 
º 8.666/93. No inciso III do artigo 58 é garantido à Administração Pública o poder de fiscalizar 
a execução de serviços por ela contratada – tema objeto da presente construção acadêmica.

Certamente, a atuação do servidor nomeado fiscal deve estar atrelada a uma ação 
com fim útil à coletividade, visto que ele participa ativamente da execução contratual, 
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fornecendo as condições para a fidedigna consecução do objeto da avença. Através deste 
aspecto, visualizamos o fiscal como um zelador do erário público, pois, com a presença 
de um representante da administração que participa da execução do contrato, os riscos 
de contratantes inescrupulosos aferirem vantagem indevida com pedidos desnecessários, 
com desvios da finalidade pública, são reduzidos. Assim, a questão que norteou a investiga-
ção tem como aporte a atuação do servidor que exerce a função de fiscalizar os atos do ente 
público quando ele interage com terceiros e em que medida sua função é relevante para a 
contenção dos gastos e o melhor investimento público. Neste panorama, o fiscal, além de 
suas atribuições diárias, também atua nas relações do ente público com os particulares, 
muito embora esta atribuição não implique em nenhum benefício financeiro, o que nos faz 
supor ser este um fator que poderia culminar com a atuação descomprometida.

Tendo como premissa a importância da fiscalização, informamos ao leitor que as atri-
buições dos respectivos servidores nomeados fiscais de contratos e convênio no âmbito da 
administração pública do Pará estão dispostas no Decreto nº 870/2013. Neste sentido, e com 
o desiderato de regulamentar a atuação do fiscal conforme a legislação acima citada, acres-
centa-se que ele é um funcionário da Administração, designado pelo ordenador de despesa, 
que recebe uma tarefa especial e com responsabilidade específica. Nesta seara, as atribuições 
dos servidores nomeados fiscais que atuam nos contratos, convênios e termo de cooperação 
firmados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual compreendem a supervisão, 
a fiscalização e o acompanhamento da execução, bem como apresentar relatórios na ocasião 
do término de cada etapa, ou sempre que solicitado pela Administração, quer seja contra-
tante, concedente ou partícipe. Incontestavelmente, o fiscal é um ator essencial tanto na fase 
anterior como posterior à assinatura do contrato, pois assume o papel de garantir a perfeita 
execução do serviço nos moldes como fora proposta no projeto básico.

O Decreto nº 870/2013 também assegura a importância da designação de um suplente 
para a segurança da relação contratual e a garantia da eficácia do serviço de fiscalização. 
É previsível, nesta medida, que o fiscal regularmente nomeado em alguma circunstância 
possa não ter condições de acompanhar a fiscalização por certo período em razão de estar 
em férias, ter adoecido, dentre outros fatos que possam comprometer o fiel acompanha-
mento do pacto administrativo.

Como apresentado até agora, podemos aferir que a administração e fiscalização de 
contratos e convênios é uma atividade interdisciplinar e complexa, conforme admitida pela 
própria Lei nº 8.666/1993, que prevê a necessidade de apoio especializado para os detento-
res dessas responsabilidades. Os atores de tal missão são os gestores de contratos, que são 
denominados de forma própria pelo referido comando normativo e que tem a obrigação de 
também acompanhar o contrato. Todavia, existem ocasiões em que o fiscal atua sozinho, 
inexistindo a figura do gestor.
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Para adentrarmos na questão referente à fiscalização contratual, especificamente no 
que diz respeito às cláusulas de privilégio em que se origina a prerrogativa da adminis-
tração pública de exercer a fiscalização de seus atos com os particulares, teremos como 
substrato, primeiramente, o conceito de contrato administrativo para, então, adentrarmos 
em nossa pretensão acadêmica, que diz respeito à fiscalização administrativa, bem como 
seus efeitos e perspectiva.

Diversos são os entendimentos acerca da teoria dos contratos administrativos. Para 
Carvalho Filho (2005, p. 148) “o ajuste firmado entre a administração pública e um parti-
cular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de 
alguma forma, traduza interesse público”. Nesta medida, o contrato administrativo pressu-
põe a oferta de uma atividade ou a prestação de um serviço com a finalidade exclusivamente 
pública, fazendo com que ele tenha como principal objetivo satisfazer a coletividade. Assim, 
ele tem normas que o diferenciam dos contratos firmados entre os particulares e possui 
algumas peculiaridades próprias de sua natureza, como o formalismo, a comutatividade, a 
confiança recíproca e a bilateralidade.

O formalismo parte do pressuposto de que não basta para a celebração do ato a vontade 
das partes, pois é necessário alguns requisitos externos e internos à relação contratual sejam 
observados. Por sua vez, a comutatividade diz respeito à equivalência entre as obrigações 
que são previamente conhecidas e ajustadas. Em tese, o contratado é aquele que melhor 
preencheu as condições para executar o contrato com a administração– é uma obrigação 
denominada de intuito personae, em razão da pessoa, motivo pelo qual o legislador apenas 
admite a subcontratação até o limite consentido pela administração. Por fim, a bilaterali-
dade diz respeito ao fato que sempre existe a obrigação.

Em outra vertente, temos a conceituação de Citadini (2005, p. 35), que, para analisar a 
temática referente aos contratos administrativos, privilegiou determinado entendimento. 
Segundo ele,

os contratos administrativos são regidos por princípios quase que opostos aos aplicáveis aos 
contratos privados, vez que naqueles: o Estado celebra intuito personae, em atenção a prévio 
qualificação da outra parte, pelo que é, em regra intransferível, mutabilidade das cláusulas 
contratuais mediante decisões unilaterais do Estado, exceção do contrato não cumprido, o 
contrato dispõe sobre direitos e obrigações de terceiros, a Administração pode impor san-
ção a outra parte, o contrato pode ser extinto por iniciativa do Estado, no interesse público, 
sem falta do contratado privado.

É importante elucidar, neste momento, que a gestão pública se perfaz no estrito atendi-
mento às necessidades do interesse coletivo. Assim, a Administração, quando se propõe a 
adquirir bens ou serviços, nada mais faz do que atender os interesses da coletividade. Nesse 
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sentido, o gestor público faz levantamento das necessidades do órgão público em que age 
e, observando os ditames legais, encaminha os procedimentos para a aquisição de bens e 
serviços para o bom atendimento das necessidades gerais.

Contrato é todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar obrigações 
e direitos recíprocos. Em princípio, todo contrato é negócio jurídico bilateral e comutativo, 
isto é, realizado entre pessoas que se obrigam a prestações mútuas e equivalentes em encar-
gos e vantagens. Como pacto consensual, pressupõe liberdade e capacidade jurídica das 
partes para se obrigarem validamente; como negócio jurídico, requer objeto lícito e forma 
prescrita ou não vedada em lei. (MEIRELLES, 2013, S/D)

Os contratos administrativos são espécies do gênero contratos. Neste sentido, existem 
algumas características mais gerais referentes ao âmbito privado que, por sua vez, reper-
cutem também na esfera pública, todavia alguns aspectos são necessariamente atributos 
do contrato de natureza administrativa. Nesta medida, se em um contrato celebrado no 
âmbito privado temos interesses individuais, de forma diversa, nos contratos celebrados 
com a entidade pública o que deve prevalecer é uma de suas características fundamentais, 
o interesse de uma generalidade de indivíduos, ou seja, do coletivo.

O contrato pressupõe um acordo de vontade entre as partes em que elas se submetem 
reciprocamente a realizar uma ação ou omissão para atingir um objetivo maior. Assim, não 
cabe as partes contratantes resolverem unilateralmente determinada avença, pois inexiste 
sobreposição de vontades e as obrigações assumidas pelas partes são recíprocas.

Em via reversa, se em contratos privados temos a isonomia entre as partes, nos contratos 
firmados no âmbito da administração pública inexiste a autonomia da vontade porque os 
interesses individuais fornecem espaço para o interesse da administração. Um exemplo desta 
supremacia se refere às cláusulas de privilégios, que estão presentes em todos os contratos 
celebrados com a administração pública. Nesta medida, as cláusulas contratuais colocam a 
administração em uma posição de supremacia quando comparado com o particular.

2. AS CLÁUSULAS DE PRIVILÉGIO
Como o interesse público é o suporte das contratações no âmbito da esfera adminis-

trativa, ele deve ser encarado com cautela, pois a mera alegação do interesse público não 
é capaz de motivar o uso da cláusula exorbitante. Assim, as alterações unilaterais deve-
rão ser motivadas na ocorrência de fatos supervenientes ou na constatação de fatos que 
eram desconhecidos no momento da contratação, mas que por sua natureza, sujeitam a 
Administração a proceder às alterações unilaterais com a finalidade de adequar o contrato 
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a uma nova realidade fática para que ocorra a adequação econômico-financeira de forma a 
tentar equilibrar a referida contratação.

Como a pretensão desta produção acadêmica se consolida com a investigação acerca 
da importância da fiscalização dos contratos no âmbito da administração pública, enfa-
tizou-se para tanto a perspectiva em torno deste ato e os efeitos que é capaz de produzir 
tanto ao erário público como ao envolvimento do servidor que exerce a função de fiscal. 
Procurou-se perceber a relevância deste ato sob a ótica do servidor enquanto agente media-
dor da destinação dos recursos públicos e os efeitos diretos em que se refere a perfeita 
execução da avença.

Com este desiderato, para o estudo de tal fenômeno utilizou-se o método científico 
dedutivo, e assim sendo, partiu-se de uma visão geral dos contratos até chegar-se aos con-
tratos administrativos, os quais são objeto deste estudo, pois é nesse tipo de contrato que a 
Administração Pública possui a prerrogativa de se utilizar das cláusulas de privilégio. Nesta 
medida, a partir da celebração do contrato com o ente público abre-se para a administra-
ção o poder-dever de fiscalizar aquele ato e ao contratado submeter-se a esta prerrogativa.O 
presente artigo propõe demonstrar que o contrato administrativo possui um regime jurídico 
preponderantemente de Direito Público, mas é alcançado por vários princípios e característi-
cas comuns dos contratos de Direito Privado, muito embora o mesmo possua características 
sui generes como a que garante a possibilidade de modificá-los ou rescindi-los unilateralmente, 
para melhor adequação às finalidades de interesse público. Prevê ainda a rescisão unilateral 
nos casos de não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, prazos, e 
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados, dentre outros.

3. CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A pretensão do legislador ao enfatizar a atuação do servidor como fiscal de determi-

nado contrato é ter condições de garantir que a execução ocorra obedecendo ao estrito 
cumprimento das cláusulas acordadas, com a qualidade da avença desejada, com o cum-
primento das especificações técnicas exigidas, bem como o fiel cumprimento dos prazos 
contratuais. Nesta medida, uma fiscalização responsável tem crucial importância, porque, 
através dos dados nela obtidos, a Administração poderá motivar seus atos de acordo com as 
possíveis intercorrências e, assim, aplicar penalidades, como suspensão, alteração e extin-
ção do contrato, entre outras iniciativas.

A responsabilidade do fiscal pelo acompanhamento do contrato é pessoal e intransferí-
vel, de maneira que o mau desempenho das atribuições pode expor o servidor designado a 
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sanções e reprimendas, inclusive relacionada à improbidade administrativa. A eficaz fisca-
lização contratual é extremamente importante para evitar, ou amenizar, a possibilidade de 
prejuízos ao erário, pois é o fiscal do contrato que, ao liquidar a despesa, ratificar ou não a 
execução plena do serviço nos termos ajustados contratualmente, possibilita ao ordenador 
de despesas emitir ordem de pagamento e efetivar a respectiva extinção da obrigação ante-
riormente contratada.

Para que ocorra a fiscalização, partimos do pressuposto que houve a requisição do 
objeto pelo ente público, que ele foi devidamente descrito, que se procedeu a licitação de 
acordo com requisitos legais e que, por fim, se celebrou o contrato. A partir de então tem 
início a fiscalização administrativa, pois é neste ato que o Estado lança a possibilidade de 
um estranho ao aparelhamento estatal executar determinada atividade que não se carac-
teriza como função essencial aquele órgão. Somente então que ao particular é delegado a 
execução de determinado serviço.

Certamente, o fiscal é quem acompanha de perto o desenrolar da execução, motivo 
pelo qual o objeto do contrato deve ser minuciosamente descrito, de forma a evidenciar 
todas suas características essenciais, não restando dúvidas sobre o que deve de fato ser 
realizado. Tal cuidado é necessário para que o particular possa oferecer exatamente a solu-
ção correspondente à necessidade da Administração e para que o servidor, por sua vez, se 
atenha ao objeto do contrato.

O fiscal monitora e acompanha de perto o processo de prestação ou aquisição do ser-
viço, cabendo a ele informar todos os empecilhos que, porventura, ocorram no andamento 
ajustado; analisa ou recomenda pagamentos; emite pareceres para celebração de termos 
aditivos; concorda com a celebração de contratos e convênios. Neste caso, a atividade do 
fiscal de contratos visa garantir a materialização dos objetivos da licitação na medida em 
que ele deve certificar se a proposta vencedora na licitação foi devidamente executada, 
sempre de acordo com o edital e os termos da própria proposta.

Desse modo, a atuação do fiscal compreende verificar in loco se a execução do objeto do 
contrato está em conformidade com a especificação predeterminada no que diz respeito ao 
projeto, à boa técnica, sempre conforme as normas e os procedimentos previstos no con-
trato. A fiscalização é a garantia da qualidade da execução. Parte-se do pressuposto de que o 
técnico responsável pela fiscalização tem elevado grau de conhecimento, leitura de projeto, 
interpretação das especificações e conhecimento das normas técnicas e procedimentos de 
execução recomendados.

Quando o fiscal participa da fase de liquidação da despesa, compete a ele atestar a 
correta execução do contrato. Neste caso, ele reconhece que houve o cumprimento por 
parte do contratado, lhe garantindo crédito perante a Administração e permitindo à auto-
ridade competente realizar o devido pagamento. Assim, temos a possibilidade de afirmar 
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que a atividade de fiscalizar os contratos públicos ocorre desde o início até a finalização da 
respectiva atividade administrativa.

Temos, portanto, condições de aferir que a fiscalização dos contratos, no âmbito da 
administração pública, envolve uma gama de atividades que tem potencial para causar pre-
juízo ao erário. Assim, o servidor nomeado fiscal pode inclusive vir a ser responsabilizado, 
e ainda estará sujeito às sanções dos Tribunais de Contas. Esse fator é relevante para a 
atividade de fiscalizar a execução dos contratos administrativos, pois, além de não receber 
acréscimos financeiros pelo exercício de fiscalização, o servidor ainda estará sujeito à res-
ponsabilidade acima citada.

4. DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Após as elucidações acerca do enfoque da pesquisa, convém demonstrarmos como ela 

se desenvolveu para culminar com a produção deste artigo científico. Desta feita, utilizamos 
inúmeros diplomas legais de regência da matéria referente à fiscalização de contratos e 
convênios no âmbito da administração pública, que tem como suporte legal a Constituição 
Federal, especialmente o artigo 37, inciso XXX, a Lei nº 8666/1993, e, no que se refere à 
fiscalização destes atos no âmbito do estado do Pará, o Decreto nº 870, de 7 de outubro de 
2013, que regulamenta o enunciado constitucional.

Certamente, os temas acima citados foram de fundamental relevância, porque foi atra-
vés deles que tivemos condições de situar a fiscalização como um ato necessário para a 
gestão das contratações públicas e, a partir de então, o problematizarmos enquanto proposta 
de pesquisa. Convém salientar que o problema desta produção acadêmica teve seu embrião 
na antiga Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (SETER), atual Secretaria 
de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER)2. Todavia este fato não 
repercutiu negativamente no andamento dela devido ao universo em que ela alcança estar 
devidamente delimitado.

Com este desiderato, o método que supomos ser o mais adequado, de acordo com o 
que pretendemos, é o método indutivo, uma vez que temos como suporte a observação da 
atuação dos servidores fiscais de contratos, que têm suas atribuições previstas em Lei. Uma 
vez nomeados, devem agir em harmonia com o que preceitua a lei. Porém, em algumas 

2 A Lei nº 8096/2015, de 1º de janeiro de 2015, publicada no DOE-PA, em 1º de janeiro de 2015, dispõe sobre a 
estrutura da Administração Pública do Poder Executivo estadual e dá outras providências. Nela, foi extinta 
a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (SETER) e a Secretaria de Assistência Social, origi-
nando a SEASTER.
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ocasiões, não vislumbram em sua atuação a atividade de um guardião do erário que atende 
ao interesse da coletividade e a destinação dos gastos públicos.

Em relação ao tipo de pesquisa, optamos pela pesquisa qualitativa, pois consideramos 
mais relevante do que quantificar e delimitar o número de contratos e convênios celebra-
dos em determinado órgão público.

O que nos chamou a atenção é a forma como o servidor fiscal atual está, muitas vezes, 
apenas preocupado com o valor das diárias a serem percebidas para determinada fiscaliza-
ção. Para tanto, a abordagem destes atores é necessária para conseguirmos compreender a 
atuação deles no universo da administração pública.

A pesquisa foi conduzida através da técnica de entrevistas, ocasião em que lançamos 
mão de questionários com perguntas abertas e fechadas, totalizando três indagações do 
universo quantitativo, sendo apenas uma aberta, a qual será direcionada ao que de fato 
pretendemos com a referida produção acadêmica.

O procedimento de abordagem aos atores envolvidos nesta produção limita-se ao uni-
verso dos servidores fiscais, principalmente aqueles mais atuantes e que estão envolvidos, 
por vezes, em mais de um contrato administrativo.

5. O FISCAL E A FISCALIZAÇÃO: EFEITOS E PERSPECTIVAS
Ultrapassada a etapa preliminar, ocasião em que houve a necessidade de situar o leitor 

na proposta da pesquisa, o acesso aos servidores que exercem a atribuição de fiscalizar os 
atos da administração pública com o particular ocorreu de forma direta e objetiva. Embora 
pertençamos a uma mesma categoria, ou seja, servidores públicos, conseguimos, de certa 
forma, manter distanciamento, motivo pelo qual, algumas confissões ficaram adstritas ao 
âmbito pessoal. Por sua vez, as que dizem respeito ao âmbito institucional, esclarecemos a 
necessidade de apresentar nesta etapa finalística da pesquisa.

Uma vez em contato com os colaboradores da pesquisa, nos detivemos em questionar 
sobre o quantitativo de contrato para cada fiscal, se o servidor entende que é importante a 
fiscalização para a administração pública e quais os pontos negativos e positivos da atribuição 
de fiscal. Diante destas questões, o enfoque foi direcionado para contextualizar a fiscalização 
no universo da administração, confirmando as hipóteses que subsidiaram a pesquisa.

Os relatos foram os mais diversos e surpreendentes. De fato, alguns nos causaram certa 
preocupação. Por exemplo, o que nos confessou que o seu papel enquanto fiscal atingia sua 
plenitude com a assinatura de relatórios, ocasião em que este fiscal apenas tinha a notícia 
que ficaria atuando em determinado contrato. Esse relato, ao mesmo tempo em que nos 
surpreendia, nos fazia supor que tivesse sido emitido por servidores que estabeleceram 
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vínculo temporário com o órgão público e que, assim, não tinham, em tese, compromisso 
com a administração pública.

Todavia, em contraponto ao relato acima, tivemos a oportunidade de dialogar com 
servidores de carreira que, apesar, de serem fiscais de mais de dois contratos, estavam 
comprometidos com a gestão deles – muito embora o fato suponha mais uma responsabili-
dade, eles acreditavam que era algo importante porque, além de fiscalizar, acompanhavam 
a execução do contrato e o destino do recurso. Todavia, informavam como ponto positivo o 
acompanhamento dos serviços prestados, apesar de considerarem que o fiscal exerce mais 
uma “pressão” na empresa contratada do que o contrato em si. Muito embora gostem de ser 
fiscais, não dispõem de tempo hábil para conciliar funções externas e internar, o que, por 
vezes, os atrapalha. Sobre o quesito gostar, eles informaram que, sinceramente, não gostam 
de ser fiscais, pois o trabalho toma muito tempo e envolve o nome do servidor.

O contato com os fiscais após o esclarecimento da pesquisa fez com que, em alguns 
casos, eles ficassem recalcitrantes acerca da informação que nos forneceriam. Um deles 
preferiu recusar ou simplesmente informar que apenas era comunicado de que havia um 
documento para assinar e ele simplesmente o assinava. Deixou claro que não tinha o conhe-
cimento adequado acerca do ato fiscalizatório e que sua atuação se restringia a acompanhar 
“de longe” a execução contratual. Assim, acreditava que não poderia colaborar plenamente 
com a fiscalização dela.

Desta forma, a primeira pergunta que iniciou a pesquisa se referia ao quesito da lota-
ção e da função que o servidor exerce. O desiderato era constatar que realmente existe uma 
disparidade entre a função que exercem e o papel de fiscalizar, pois, na maioria das vezes, 
fiscalizavam contratos que requerem conhecimento mínimo acerca do objeto pactuado, 
apenas aceitando de forma passiva a função de fiscalizar. A exemplo dos contratos com as 
empresas que prestam serviço de comunicação com a Secretaria e a sociedade em geral, 
que é fiscalizado por um agente administrativo, exigindo apenas o Ensino Médio completo 
para exercer o cargo.

O segundo quesito é quantitativo e se refere aos contratos administrativos fiscalizados 
por um único servidor. Neles ficaram constatados que existe desproporção entre o fiscal e o 
contrato. Assim, o mesmo fiscal exerce a fiscalização de dois ou, até mesmo, três contratos 
administrativos. Nesta medida, é difícil assegurar a efetividade da fiscalização. Por este 
motivo temos notícia de muitos pedidos de repactuação, aditivos de valores e de prazo, 
pois a rotina do contrato é modificada ao mesmo tempo em que não se pode assegurar a 
excelência na fiscalização e obedecer aos prazos e as cláusulas contratuais.

O terceiro ponto que tivemos necessidade de abordar diz respeito a importância do 
ato administrativo para o servidor fiscal de contrato. Assim, muito embora o ato de gestão 
seja complexo e requeira dedicação do fiscal, os servidores que estão envolvidos entendem 
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que é de fundamental relevância, pois acompanham a destinação das verbas públicas, o 
fiel cumprimento do contrato e das cláusulas contratuais, além de ser mais uma forma de 
pressionar a execução e acompanhar a destinação do recurso público. Apontaram inclusive 
que cada setor deveria ter pelo menos um servidor que tivesse realizado o curso de Gestão 
de Projetos ou similar ofertados pela Escola de Governança do Estado do Pará (EGPA). Neste 
caso, como a formação complementar, seria mais fácil aos fiscais acompanharem as fases 
da destinação adequada do recurso.

A maioria dos entrevistados são contrários a contratação de empresa especializada 
para contribuir na fiscalização, que, segundo apontam, facilitaria a ocorrência de fraudes.

Quando perguntados se exerceriam a fiscalização outra vez, a maioria dos fiscais sina-
lizou de forma negativa. Segundo eles, se pudessem, não aceitariam exercer novamente a 
atribuição porque, entre os pontos levantados, eles elencam que: somam mais uma atri-
buição além daquela peculiar ao cargo público; há a possibilidade de ser responsabilizados 
pelo ato; ausência de recompensa financeira; e, para grande parte dos servidores da extinta 
SETER que participaram da pesquisa ou mesmo se recusaram a participar, fundamenta-
ram sua postura no sentido de que apenas assinavam documentos de fiscalização, sem ter 
acesso ao que realmente se tratava.

Nesta medida, ao celebrar um contrato administrativo, geralmente ocorre a repetição 
de todas as cláusulas contratuais, pois sempre são iguais os deveres e os direitos de ambos, 
e isso deve ser revisto como forma de adequar o contrato à realidade das partes; foi o que 
nos relatou um dos fiscais que colaborou com a pesquisa. Entre as variáveis analisadas, não 
nos deparamos com esse fato, que realmente é relevante, pois, ao padronizar, não se abre 
margem para adequações e possíveis formalização de aditivos contratuais.

Assim, do material que nos apropriamos, tanto no que diz respeito ao aspecto bibliográ-
fico, de campo, de coleta de materiais e da mera observação, ao nos referirmos a efetividade 
da fiscalização contratual, devemos necessariamente antever a atribuição uma destinação 
efetivamente pública. Com o espeque de comprovar a efetividade dos atos fiscalizatórios 
dentro de uma perspectiva coletiva, nos detivemos a averiguar o fiscal enquanto guardião 
do patrimônio público, que deve agir com perspicácia e responsabilidade para garantir a 
fiel execução contratual e atingir o interesse coletivo.

Entre os quesitos que comprometem o bom andamento da fiscalização, constatamos a 
falta de pessoal em quantidade e com conhecimentos específicos relacionados à execução 
contratual. Em outra ponta, observamos uma sobrecarga de funções para aquele que foi 
nomeado fiscal de contrato, uma vez que o fiscal é um agente da Administração Pública e, 
ao ser nomeado para tal função, ele não deixa de exercer as suas atividades anteriores.

O acúmulo de funções, muitas vezes, impede que o fiscal exerça com eficiência sua 
função, haja vista existir contratos, principalmente aqueles decorrentes de obras ou de 
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serviços, que, por sua natureza, necessitam da presença constante do fiscal até o término 
dos serviços. Muitas vezes, essa dedicação não é possível, o que contribui para uma exe-
cução mal realizada, para uma inexecução contratual, ou, na pior das hipóteses, na má 
destinação dos recursos públicos.

Ante todo o exposto, comungamos do entendimento segundo o qual o servidor que 
exerce a função de fiscal deve ser reconhecido como elemento importante para a admi-
nistração pública e, por este diferencial, ser bonificado, inclusive financeiramente. Desta 
forma, a administração pública, em sentido amplo, precisa ter a sensibilidade para compre-
ender que o servidor, uma vez nomeado fiscal, tem dupla relevância, tanto à administração 
pública como à sociedade em geral.
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CONSEQUÊNCIAS DA PROMULGAÇÃO DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81/2014: 
RETROCESSO NO COMBATE AO TRABALHO 
ESCRAVO

Débora Maria Ribeiro Neves Ribeiro1

RESUMO: Este breve ensaio destina-se ao estudo das consequências jurídicas da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 81, de 5 de junho de 2014, que inseriu alteração na redação do artigo 243 
da Constituição Brasileira de 1988, passando a permitir a expropriação de propriedades nas quais 
for constatada a exploração de trabalho escravo. Essa Emenda tem origem na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 438/2001 e aguardava votação na Câmara dos Deputados em 2º turno desde 
2004. Portanto, há dez anos, o Estado brasileiro aguardava a promulgação dessa Emenda a fim de 
propiciar maior efetividade no combate ao trabalho análogo ao de escravo. Não obstante, essa 
Emenda poderá representar verdadeiro retrocesso no combate a esse ilícito, uma vez que vinculou 
sua aplicação à edição de Lei posterior que conceitue o que é “trabalho escravo”, desconsiderando 
toda legislação, doutrina e jurisprudência existente sobre o tema.

Palavras-chave: Emenda Constitucional – Trabalho escravo – Expropriação – Propriedade – Retrocesso.
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 PARTE III | CONSEQUÊNCIAS DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81/2014

ABSTRACT: This brief essay is intended to study the legal consequences on establishment of 
Constitutional Amendment 81 of June 5, 2014, which introduces changes on article 243 of the 
Brazilian Constitution of 1988, allowing properties expropriation in which the exploration of slave 
labor is found. This Amendment begins on Proposed Constitutional Amendment-PEC. 438/2001 and 
has been waiting vote in the House of Representatives on 2nd round since 2004.Brazilian state is 
awaiting atleast for 10 years the establishment of this Amendment in order to provide greater effec-
tiveness against labor analogous to slavery; however, this amendment could represent real backwards 
talking about combating this illicit, since it links its application on later Law that conceptualizes what 
is “slave labor”, disregarding all previous Law, doctrine and existing jurisprudence on the subject. 
This brief essay is intended to study the legal consequences of the enactment of Constitutional 
Amendment No. 81, of June 5, 2014, which inserted a change in the wording of article 243 of the 
Brazilian Constitution of 1988, allowing the expropriation of properties in which verified the exploita-
tion of slave labor. This Amendment originates from the Constitutional Amendment Proposal (PEC) 
No. 438/2001 and has been waiting for a vote in the Chamber of Deputies in the 2nd round since 2004. 
Therefore, for ten years, the Brazilian State has been waiting for the enactment of this Amendment 
in order to provide greater effectiveness in the combating work analogous to slavery. However, this 
Amendment may represent a real setback in the fight against this offense, since it linked its applica-
tion to the enactment of a subsequent Law that conceptualizes what is “slave labor”, disregarding all 
existing legislation, doctrine and jurisprudence on the subject.

Keywords: Constitutional Amendment – Slave labor – Expropriation – Property – Backwards.

INTRODUÇÃO
Após dez anos aguardando votação na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, foi 
promulgada a Emenda Constitucional (EC) nº 81/2014, cujo texto tem origem na Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) nº 438/20012. A EC 81 conferiu nova redação ao artigo 243 
da Constituição Brasileira de 1988. Vejamos:

Redação anterior
As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assenta-
mento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência 
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefí-
cio de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no 

2 O número original da PEC é o 51.
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aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do 
crime de tráfico dessas substâncias.

Redação da EC 81
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas cul-
turas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei 
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, 
observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será con-
fiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Importante registrar que, a redação original da PEC 438, aprovada no Senado Federal 
em 1º de novembro de 2001, dispunha de forma diversa daquela aprovada pela Câmara dos 
Deputados e promulgada em 5 de junho de 2014. A redação original lecionava que:

As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo serão imediatamente expropriadas e 
especificamente destinadas à reforma agrária, com o assentamento prioritário aos colonos 
que já trabalhavam na respectiva gleba, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. Todo e qualquer bem de valor econômico apre-
endido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de 
trabalho escravo será confiscado e se reverterá, conforme o caso, em benefício de institui-
ções e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados, no assentamento dos 
colonos que foram escravizados, no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, 
controle e prevenção e repressão ao crime de tráfico ou do trabalho escravo”.

O que podemos verificar é que, inicialmente, não havia previsão da necessidade de 
edição de Lei específica para conceituar o trabalho análogo ao de escravo. Estávamos, por-
tanto, diante de norma constitucional de eficácia plena, com efeitos imediatos, e que fazia 
menção ao crime de submissão à condição análoga a de escravo, previsto no artigo 149 do 
Código Penal Brasileiro (CPB), de modo que poderíamos inferir a utilização do conceito de 
trabalho escravo já contido na Legislação Penal, cuja redação data de 2003:

Reduzir alguém a condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou à jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restrin-
gindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
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Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou obje-
tos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

De modo diverso, a redação aprovada na EC 81 passou a exigir expressamente a edição 
de Lei posterior específica para conceituar o que pode ser considerado como “trabalho 
[análogo ao de] escravo”, sem o que a nova redação constitucional não possui aplicação ime-
diata, sendo norma constitucional de eficácia limitada, dependente, portanto, da vontade 
legislativa em editar lei com o conceito de trabalho escravo, para, somente após, possibilitar 
a utilização da expropriação da propriedade pelas autoridades administrativas e judiciais 
competentes, como uma das sanções possíveis, além das consequências administrativas, 
trabalhistas e penais aplicáveis ao caso concreto. À primeira vista, a redação aprovada não 
atendeu aos anseios das autoridades envolvidas no combate ao ilícito do trabalho escravo e 
frustrou a expectativa da sociedade de modo geral.

AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS – O RISCO DA 
REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA

Antes da promulgação da EC 81, e até que seja editada a nova Lei regulamentadora 
exigida, o conceito jurídico de trabalho análogo ao de escravo – o termo tecnicamente cor-
reto –, possui embasamento normativo sólido e consistente, que evoluiu ao longo do tempo 
com o debate e contribuição doutrinária e jurisprudencial nacional e internacional sobre 
o tema, razão pela qual buscaremos demonstrar que não há lacuna ou omissão legislativa 
quanto ao conceito de trabalho escravo. Mas, ao contrário, a legislação existente hoje é 
suficientemente detalhada e apta a dar efetividade ao combate do trabalho escravo, não 
havendo, portanto, necessidade de nova lei com o mesmo objetivo – especialmente se a 
intenção for a de restringir o entendimento já consolidado sobre o tema, o que caso venha 
a ocorrer, representará retrocesso da legislação pátria, indo de encontro à legislação inter-
nacional e com os fundamentos de proteção dos Direitos Humanos.

Os principais instrumentos normativos utilizados na fiscalização, combate e punição 
ao trabalho escravo (NEVES, 2012, p. 17-84) são os seguintes: 
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De âmbito internacional

• Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
(ONU)

• Convenções nº 29, 95 e 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
• Convenção sobre a Escravatura das Nações Unidas; Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos da ONU
• Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU
• Pacto de São José da Costa Rica; dentre outros.

O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, possui vasta legislação sobre o tema, 
dentre as quais destacamos:

• Constituição de 1988 (artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 170, 186, 184, 193, 194, 195)
• Lei nº 4.504/64
• Código Penal Brasileiro (artigo 149)
• Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Inicialmente, cumpre destacar o disposto nos artigos 184 e 186 da Constituição. Nesse 
ponto, ela traz os conceitos de função social da propriedade e de desapropriação, nos seguintes 
termos:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imó-
vel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em 
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
[…]
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (grifos nossos)

Quando analisamos as características do trabalho análogo ao de escravo, verifica-
mos que a função social da propriedade não é respeitada, uma vez que os trabalhadores 
são submetidos a condições degradantes, sem o mínimo de bem-estar que possibilite a 
sobrevivência com dignidade, em total desrespeito à legislação trabalhista, o que, por si 
só, caracteriza o descumprimento da função social conforme disposto no artigo 186 da 
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Constituição. Nesse sentido, a União poderia desapropriar as terras para fins de reforma 
agrária, mediante a concessão de indenização ao proprietário, conforme artigo 184 da 
Constituição. Ocorre que tal medida não atingiria o objetivo de reprimir a prática do traba-
lho escravo, sendo contraditória à possibilidade de concessão de indenização pela prática 
de um crime. Daí a importância da edição da EC 81, que passou a prever a possibilidade não 
de desapropriação, mas de expropriação da terra. Ou seja, o perdimento da propriedade 
sem direito a qualquer tipo de indenização ou compensação, à título de sanção.

As principais justificativas para a restrição ao direito fundamental de propriedade, pre-
visto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição são o descumprimento de sua função social 
(artigo 5º, inciso, XXIII) e a violação da dignidade da pessoa e do valor social do trabalho, 
ambos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III e IV).

Também merece destaque a previsão contida no artigo 149 do CPB – principal norma 
conceituadora do trabalho análogo ao de escravo –, que dispõe de forma detalhada as con-
dutas caracterizadoras do ilícito.

De acordo com a Lei nº 10.803/2003 – que alterou a redação do artigo 149 – e, ao nosso 
ver, o trabalho análogo ao de escravo é gênero do qual podemos extrair sete espécies: (1) 
trabalho forçado; (2) jornada exaustiva; (3) condições degradantes; (4) restrição da locomo-
ção em função da dívida, ou servidão por dívida (5) cerceamento do uso de transporte; (6) 
vigilância ostensiva; e (7) apoderamento de documentos e objetos pessoais.

Para possibilitar melhor compreensão sobre as várias espécies de trabalho escravo, 
descreveremos a seguir, resumidamente, nosso entendimento sobre cada uma delas e o 
porquê o trabalho análogo ao de escravo não é e nem pode ser entendido somente como 
sinônimo de “correntes” e “senzala”, havendo muitas outras condutas envolvidas, além da 
restrição da liberdade (aprisionamento físico), propriamente dita.

O trabalho forçado é aquele prestado contra a vontade do trabalhador, não voluntário, 
compulsório ou obrigatório, onde não há liberdade – aqui entendida em seu sentido amplo, 
abrangendo a locomoção e a autodeterminação. A jornada exaustiva é aquela que, além 
dos limites legais previstos, por exemplo, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é 
a jornada que esgota a saúde física e mental do trabalhador, sendo muito além da jornada 
extraordinária permitida pelas leis trabalhistas. Estamos aqui tratando da questão tempo 
à disposição para o trabalho. Não se pode entender a jornada exaustiva como mera realiza-
ção de jornada extraordinária, rotineira no mercado de trabalho brasileiro e mundial, pois, 
as horas extras de trabalho são possíveis e legalmente previstas, dentro dos parâmetros 
descritos na CLT. Por outro lado, temos a jornada exaustiva ou extenuante, ou seja, quando 
o ritmo de trabalho imposto, sem ou com mínimos intervalos para descanso, higiene, ali-
mentação e vida social, causa verdadeira humilhação ao trabalhador, exposto ao risco de 
acidentes de trabalho, adoecimento e esgotamento físico e mental isso é: trabalho escravo.
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Sobre a jornada exaustiva, leciona Brito Filho (2010, p. 280):

É preciso ser claro então, no caso da jornada exaustiva, para que ela, de forma isolada, possa 
caracterizar o trabalho escravo. É preciso diferenciar, então, o excesso de jornada, sujeito ao 
pagamento das verbas decorrentes de trabalho em horário suplementar, da jornada que exaure 
o ser humano, impossibilitando-o de usufruir dos demais aspectos da vida em sociedade.

Outra importante espécie, que merece destaque pela recorrência nos flagrantes de 
trabalho escravo, é o trabalho em condições degradantes, que pode ser caracterizado como 
aquele prestado sem as mínimas condições de higiene, saúde, segurança, alimentação e 
moradia, que não garante o mínimo para que o ser humano viva e exerça seu trabalho com 
dignidade. Estamos aqui tratando das condições nas quais o trabalho é prestado e das con-
dições de manutenção e sobrevivência do trabalhador no ambiente de trabalho3. É trabalho 
degradante aquele prestado em condições: excessivas, perigosas, insalubres, penosas, sob 
violência e/ou vigilância, com humilhação de qualquer espécie. É degradante toda presta-
ção de trabalho em que o homem é considerado como coisa, como objeto.

Já a restrição da locomoção em função da dívida, espécie conhecida como servidão por 
dívida, ocorre quando o empregador impede o deslocamento do trabalhador em razão da 
dívida contraída de forma fraudulenta. Existem também as espécies por equiparação previstas 
no parágrafo primeiro do artigo 149 do CPB, que são o cerceamento do uso de qualquer meio de 
transporte, impedindo o trabalhador de deixar o local de trabalho; a vigilância ostensiva imposta 
aos trabalhadores por meio de pessoas armadas, com a finalidade de impedir fugas e vigiar 
a realização do trabalho; e o apoderamento dos documentos e objetos pessoais dos trabalhadores, 
igualmente com o intuito de mantê-los no local. Portanto, o conceito amplo e detalhado trazido 
pela norma penal é essencial para a correta caracterização e punição dos empregadores que se 
utilizam da exploração dos trabalhadores de forma análoga ao de escravo.

Entendemos que, sem a previsão expressa das sete espécies citadas acima, a tarefa 
de punir os autores do crime seria extremamente difícil, para não dizer impossível. 
Hodiernamente, não se pode esperar que a caracterização do trabalho escravo contem-
porâneo dependa da presença de correntes ou recibo de compra de escravos. A prática é 
antiga, mas as condutas são outras. A escravidão da atualidade é – e deve continuar sendo –  

3 Nesse aspecto, vale frisar que não será a mera insuficiência do número de bebedouros ou banheiros sujos 
que caracterizarão o trabalho análogo ao de escravo, pois, nessa proporção são, sim, irregularidades tra-
balhistas. Mas são características do trabalho escravo a não disponibilização de água potável e quando 
o único meio de se obter água para o consumo humano seja proveniente do córrego mais próximo, ou, 
ainda, a inexistência de banheiros, obrigando os trabalhadores a fazerem suas necessidades fisiológicas a 
céu aberto. Vê-se, portanto, que a distinção entre o trabalho análogo ao de escravo e as meras irregularida-
des trabalhistas é, de modo geral, evidente e clara.
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caracterizada pelas violações atuais às normas de direitos de humanos. A restrição da liber-
dade é apenas uma das espécies da prática do trabalho escravo.

Nesse sentido, dispõe Bitencourt (2007, p. 614-615):

Reduzir significa sujeitar uma pessoa a outra, em condição semelhante à de escravo, isto é, 
condição deprimente e indigna. […] um estado de servidão, de submissão absoluta […]. […]  
reduzindo-o à condição de coisa.
[…]  o agente poderá praticá-lo, por exemplo, retendo os salários, pagando-os de forma irri-
sória, mediante fraude, fazendo descontos de alimentação e de habitação desproporcionais 
aos ganhos, com violência ou grave ameaça etc.
[…] a execução de trabalho em condições desumanas, indignas ou sem remuneração ade-
quada. […].
Tipifica-se o crime, por exemplo, no caso de alguém forçar o trabalhador a serviços pesados 
e extraordinários, com a proibição de deixar a propriedade agrícola sem liquidar os débitos 
pelos quais era responsável. Não será, contudo, qualquer constrangimento gerado por even-
tuais irregularidades nas relações de trabalho que tipificará esse crime.

Importante salientar, no ilícito em comento, quais os bem jurídicos tutelados. Quando fala-
mos de trabalho escravo, estamos diante da violação de dois principais bens jurídicos tutelados: 
a liberdade e a dignidade. Nesse sentido leciona Bitencourt (2007, p. 618, grifos nossos):

O bem jurídico protegido, neste tipo penal, é a liberdade individual, isto é, o status liberta-
tis, assegurado pela Carta Magna brasileira. Na verdade, protege-se aqui a liberdade sob o 
aspecto ético-social, a própria dignidade do indivíduo, também igualmente elevada ao nível 
de dogma constitucional.
Reduzir alguém a condição análoga à de escravo fere, acima de tudo, o princípio da dignidade 
humana, despojando-o de todos os seus valores ético-sociais, transformando-o em res, no 
sentido concebido pelos romanos.

Desse modo, podemos verificar que a legislação pátria é complexa a ponto de descre-
ver detalhadamente as condutas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo, e que 
a previsão constitucional da possibilidade de expropriação da propriedade na qual fosse 
flagrada tal prática, viria complementar o arcabouço legislativo colocado à disposição dos 
operadores do direito para punir efetivamente os empregadores criminosos.

Nesse sentido, a edição da EC 81 representa significativo avanço no combate ao traba-
lho escravo. Não obstante, e ao mesmo tempo, poderá representar retrocesso, na medida 
em que condicionou a realização da expropriação à lei posterior que venha a “conceituar” 
trabalho escravo, delimitando o alcance da expressão – em uma nítida tentativa da bancada 
ruralista do Congresso Nacional de limitar o conceito e restringir ao mínimo a aplicação das 
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sanções previstas, especialmente a expropriação da propriedade, que pode simplesmente, 
após tanto esforço, nunca ser efetivada e se tornar letra morta na Constituição Brasileira.

O que precisamos ter em mente é que, a edição de nova lei regulamentadora, poderá 
ensejar, não somente a inaplicabilidade da expropriação da propriedade na qual for 
verificada a prática do trabalho escravo, como também poderá prejudicar a atuação das 
autoridades administrativas e judiciárias de outras esferas do direito, por exemplo, no 
âmbito trabalhista, penal e administrativo.

Havendo restrição do conceito de trabalho escravo que passe a considerar este como 
caracterizado somente na hipótese de cerceamento da liberdade física, em sentido estrito, 
excluindo as hipóteses típicas de jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho, 
por exemplo, se estaria matando toda a base doutrinária e jurisprudencial que hoje serve de 
base para a aplicação das sanções previstas em Lei e em Normas Regulamentadoras, pelos 
fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério 
Público Federal, Polícia Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Federal.

Uma vez publicada a nova Lei, com novo conceito mais restritivo do que é conside-
rado trabalho análogo ao de escravo, haveria prejuízo na criminalização da conduta, pois, 
revogaria tacitamente o dispositivo contido no artigo 149 do CPB, inviabilizando, na prá-
tica, a criminalização da conduta. O esvaziamento do tipo penal acarretaria a impunidade 
dos empregadores e deixaria a Justiça Federal de mãos atadas para aplicação das sanções 
penais – um verdadeiro contrassenso após tanta luta para definição da competência para 
apreciação do crime de trabalho escravo, que somente foi pacificada como sendo de com-
petência federal em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou a espécie como 
crime contra a organização do trabalho. Se com a atual redação do artigo 149 do CPB ainda 
hoje o Ministério Público Federal encontra dificuldades para obter a condenação dos 
empregadores criminosos, com a restrição do tipo penal experimentaríamos a completa 
paralisia das sanções penais ao trabalho escravo.

Igualmente, na esfera trabalhista, haveria engessamento da atividade dos Auditores-
Fiscais do Trabalho, que ao verificar in locu a práticas das condutas típicas do trabalho 
escravo, passariam a ter dificuldade para caracterizá-lo com base apenas na restrição da 
liberdade em seu sentido estrito (trabalho forçado), ficando praticamente dependentes 
de flagrar trabalhadores presos a correntes e em senzalas, ficando impedidos de punir na 
esfera administrativa as demais condutas que impõem tratamento humilhante e degra-
dante aos trabalhadores. Consequentemente, a Justiça do Trabalho e Ministério Público do 
Trabalho nada poderiam fazer diante das práticas violadoras dos direitos humanos dos tra-
balhadores, que deixariam de ser protegidos e tutelados por essa esfera do poder público.

A restrição do conceito de trabalho escravo vai na contramão da doutrina e dos trata-
dos e convenções internacionais que disciplinam a matéria, podendo, inclusive, gerar a 
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aplicação de sanções dos organismos internacionais ao Brasil, por descumprimento dos 
tratados e convenções dos quais é país-membro ou signatário.

Forçoso reconhecer, porém, que há, de fato, a necessidade de expedição de Lei regu-
lamentadora do artigo 243 da Constituição, com a nova redação dada pela EC 81, pois é 
imperioso que se defina o trâmite processual a ser seguido até a decisão definitiva quanto 
à expropriação da propriedade, a fim de estabelecer a competência para apreciação e jul-
gamento da medida, quais os requisitos necessários para sua concretude, se dependerá de 
decisão colegiada ou trânsito em julgado da sentença, qual a justiça competente etc.

Entendemos que tão somente nesse aspecto se faz necessária a Lei regulamentadora, 
com o único fito de garantir a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, da legalidade e da motivação das decisões. O que não se pode aceitar é que, com a 
justificativa de regulamentar o procedimento para o regular processamento e condenação 
ao perdimento da propriedade (expropriação) em virtude da prática de trabalho escravo, 
criem verdadeira aberração normativa, fazendo com que o Brasil retroceda para antes da 
época da Lei Áurea, impondo atraso ao nosso país em face da comunidade internacional4, 
especialmente por ser o Brasil um dos países com maiores índices de flagrantes desse 
crime, segundo relatórios da ONU e da OIT (UNITED NATIONS, 2010).

Em 2010, a ONU publicou relatório sobre as formas contemporâneas de escravidão no 
Brasil, no qual emitiu algumas recomendações ao governo brasileiro, dentre as quais pode-
mos citar: fim da impunidade, atendimento das necessidades básicas da população como 
alimentação e educação a fim de diminuir a vulnerabilidade dos trabalhadores em relação 
ao aliciamento, e aprovação da “PEC nº 438/01” (UNITED NATIONS, 2010, p. 7).

Como se pode verificar, é necessário cautela na formulação da nova Lei regulamen-
tadora da EC 81, pois, as consequências da edição da Lei inadequada poderão esvaziar 
não somente o próprio do artigo 243 da Constituição, como também outros dispositivos 
previstos na legislação infraconstitucional, os quais, além de amplamente utilizados, são 
essenciais no combate ao trabalho escravo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme demonstrado nesse breve ensaio, foi possível verificar que a atual legislação 

brasileira possui consonância com o ordenamento jurídico internacional, e a edição da EC 

4 Em 1995, o governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravi-
dão no território nacional, o que foi assumido publicamente em uma reunião da ONU, por representantes 
do governo do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (Fonte: OIT. Trabalho escravo 
no Brasil do século XXI. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/ 
---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_227551.pdf. Acesso em 13 jul. 2014.).
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81 veio ao encontro das recomendações dos organismos internacionais, que há muito recla-
mavam a aprovação da antiga PEC como forma de reforçar o combate ao trabalho escravo.

Do mesmo modo, a aprovação da EC representou significativo avanço normativo, na 
medida em que, o que se tinha até então, era tão somente a previsão constitucional da figura 
jurídica da desapropriação (artigo 184 e seguintes da Constituição), que em nada contribuía 
para o combate ao trabalho escravo, na medida em que indenizar o empregador-criminoso 
seria o mesmo que dar-lhe um prêmio pelo tratamento humilhante que este dispensava aos 
seus empregados. Possibilitar o perdimento da propriedade em virtude da prática do tra-
balho escravo é medida que vem reforçar e complementar de maneira decisiva o combate 
a prática, na medida em que, junto à sanção penal, representa o maior temor do grande 
proprietário de terras, e possui natureza muito mais eficaz do que a imposição de multas – 
muitas das vezes irrisórias perto do poderio econômico dos latifundiários e empresários, 
que possuem em sua cadeia a exploração de mão de obra escrava.

A expropriação da terra pode, de maneira eficaz, inibir a prática do crime de trabalho 
escravo, desestimulando a exploração da mão de obra e diminuindo a reincidência, pois, 
com o risco de prejuízo maior (perda da propriedade) do que os benefícios auferidos com a 
exploração, a tendência é que cada vez menos se utilizem desse ilícito.

Contudo, é preciso que a expropriação ocorra na prática, não bastando sua mera dispo-
sição na Constituição. Logo, o avanço teórico deve ser posto em prática. E é aqui que reside 
a grande problemática analisada nesse estudo.

O primeiro grande equívoco, em nosso entendimento, foi condicionar a aplicação da 
norma à edição de lei, pois essa imposição transformou a norma constitucional em norma de 
eficácia limitada, dependente de nova Lei, congelando as expectativas de aplicação imediata.

O segundo problema é a tendência de que a nova Lei regulamentadora não se limite a 
dispor sobre o devido processo legal que a medida deve observar, com a definição das com-
petências e trâmites processuais, imiscuindo-se no mérito do trabalho escravo, alterando 
o sentido e limite da expressão, redefinindo seu conceito, e alterando, consequentemente, 
o conteúdo de outras normas já existentes. Alteração essa que, ao que tudo indica, será em 
prejuízo da legislação atual, restringindo o conceito de tal medida que se tornará extrema-
mente dificultoso apenar os empregadores-criminosos. A redução do conceito – passando 
a considerar como trabalho análogo ao de escravo somente o trabalho forçado, ou seja, 
quando há a restrição da liberdade em sentido estrito – desconsidera a existência, compro-
vada, de outros modos de execução desse crime, especialmente as hipóteses mais comuns 
que são a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho.

Nesse sentido, fica a preocupação dos operadores do direito quanto às consequências 
da elaboração de Lei inadequada à atual realidade do trabalho escravo, especialmente no 
Brasil, onde o trabalho forçado, de modo geral, não é encontrado de forma isolada, ou ainda 
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é encontrado de forma camuflada por meio de outras condutas, que, além de restringir a 
liberdade, também imprimem subjugação, humilhação e violação dos direitos humanos 
dos trabalhadores, que são cerceados de sua dignidade.

A liberdade é, sem sombra de dúvida, direito fundamental que deve ser preservado. 
Não obstante, o conceito jurídico de trabalho escravo, não deve se restringir a esse aspecto, 
pois a dignidade da pessoa humana é o maior bem jurídico tutelado pela legislação que 
hodiernamente trata do trabalho escravo, de modo que não se pode permitir a exclusão 
dessa proteção na nova Lei regulamentadora da EC 81, em total afronta à Constituição e aos 
direitos humanos fundamentais.
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GESTÃO DE PROJETOS E DE PORTFÓLIO 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES

Rutilene de Fátima da Fonseca Garcia1

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, os aspec-
tos mais significativos relacionados às atividades de gerenciamento de projetos, tais como conceitos 
e requisitos, no intuito de verificar se as boas práticas de gerenciamento de projetos e de portfólio 
aplicadas pela iniciativa privada são válidas para as instituições de governo, tendo por premissa que 
a administração pública, que deve obedecer aos princípios constitucionais de legalidade, impesso-
alidade, moralidade, publicidade e eficiência, pode obter maior efetividade em seus resultados se 
norteada por metodologias de trabalho adequadas às suas especificidades. Avaliou-se as experiências 
de algumas instituições que adotam as boas práticas na gestão de projetos e considerações registradas 
em estudos contemplados na pesquisa. Observou-se que essas boas práticas podem contribuir para a 
melhoria da fluidez da informação entre unidades e órgãos componentes da administração pública, 
da comunicação e da tomada de decisão, além de possibilitar a redução de prazo de entrega e a moder-
nização dos processos aplicados na execução de serviços e produtos destinados à sociedade.

Palavras-chave: Administração pública – Ação social – Projetos.

1 Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA); especialista em Gestão 
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 PARTE IV | GESTÃO DE PROJETOS E DE PORTFÓLIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

68

ABSTRACT: The present study intends to analyze, through bibliographic research, the most signif-
icant aspects related to project management activities, such as concepts and requirements, to verify 
if the good practices of project and portfolio management applied by the private sector are valid for 
institutions governmental, considering that the public administration must obey the constitutional 
principles of legality, impersonality, morality, publicity and efficiency, to obtain greater effectiveness 
in its results when guided by work methodologies appropriate to its specificities. The experiences of 
some institutions that adopt good practices in project management and the considerations recorded 
in the studies included in the research were evaluated. These good practices can contribute to improv-
ing communication, decision-making, reducing deadlines and the flow of information between units 
and institutions that are part of the public administration, modernizing the processes applied in the 
execution of services and products for society.

Keywords: Public administration - Social action - Projects

INTRODUÇÃO
A aplicação de boas práticas de gestão na administração pública tem sido cada vez mais 
compreendida como fator primordial para se garantir a prestação de serviços públicos 
de qualidade com eficiência e eficácia. Nesse novo cenário, o plano plurianual, as dire-
trizes orçamentárias e o orçamento anual, que foram estabelecidos pelo artigo 165 da 
Constituição Federal como instrumentos de planejamento, ganham importância, visto que, 
como peças do sistema orçamentário brasileiro, possibilitam a integração entre o estraté-
gico e o operacional. Essa integração ocorre através das relações existentes entre os três 
níveis relacionados à ação social, conforme Armani (2001, p. 8), quais sejam:

a) nível dos grandes objetivos e eixos estratégicos de ação (a política); b) nível intermediário no qual 
as políticas são traduzidas em linhas mestras de ações temáticas e/ou setoriais e as atividades são 
oferecidas em bases contínuas (programas); e c) nível das ações concretas, delimitadas no tempo, 
no espaço e pelos recursos existentes, que possibilitam a execução dos programas e das políticas 
por meio de atividades que são oferecidas por um período determinado de tempo (projetos).

Partindo-se desse pressuposto, a compreensão das características, dos requisitos e das 
diferenças que pontuam os processos de gestão de projetos e de seus respectivos portfólios 
no setor público é fator relevante para maior efetividade na execução de suas políticas, 
uma vez que pode contribuir para ampliar a capacidade de transformação de estratégias 
e intenções em resultados concretos para a própria administração e para a sociedade. A 
título de exemplos dessas diferenças, destacam-se o processo de seleção de projetos para 
compor um portfólio, que na área empresarial tende a privilegiar dimensões e aspectos 
mais relacionados ao lucro e ao crescimento de participação no mercado, enquanto que na 
área pública é orientado por outras dimensões menos passíveis de avaliação objetiva.
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No contexto atual da administração pública, que é marcado pelas necessidades cres-
centes de organização com ênfase no alinhamento dos projetos à estratégia e de otimização 
dos recursos disponíveis, o conhecimento mais apurado de conceitos e modelos mais recen-
tes relacionados à gestão de projetos e ao gerenciamento do portfólio de projetos (PPM), 
como os estudos apresentados por Armani (2001) sobre a formulação e execução da ação 
social, por Chianca (2001) quanto à avaliação de programas e projetos sociais, assim como 
as práticas indicadas em guias tais como o PMBOK® Guide (2013), se apresentam como fator 
essencial para a melhoria da efetividade nos resultados produzidos pelo governo.

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Dada a natureza exploratória desta pesquisa, orientada para a descoberta e sem a inten-

ção de testar ou validar hipóteses preestabelecidas e, partindo-se do ponto de vista de que os 
processos de gestão, seleção, acompanhamento e de avaliação de projetos do setor público 
devem ser diferenciados e apoiados em conceitos próprios e em indicadores adequados 
à análise comparativa sob a ótica social, para que possa contribuir para elevação do grau 
de racionalidade dos recursos exigidos, pretende-se com este trabalho, apresentar alguns 
pressupostos de análise de gerenciamento do portfólio de projetos (PPM) e de avaliação de 
programas e ação social, disponíveis na literatura especializada que podem referenciar a 
atuação do governo na execução de suas políticas.

Nesse contexto, ressalta-se a distinção existente entre políticas públicas e políticas 
governamentais, pontuada por Teixeira (2002, p. 2) que assim define:

São diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos 
para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e 
do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em docu-
mentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente 
envolvem aplicações de recursos públicos.

Embora Teixeira considere que nem sempre as “políticas governamentais” sejam 
públicas, ainda que estatais, visto que, segundo o autor, para serem “públicas” é preciso 
considerar a quem se destinam os resultados ou os benefícios, e se o seu processo de elabo-
ração é submetido ao debate público Entende-se, assim, que as considerações resultantes 
deste estudo podem ser aplicadas em ambos os casos.

Assim, tendo por base o contexto bibliográfico, este estudo questionou: Quais são os 
aspectos mais relevantes em um projeto do setor público, em comparação a um projeto empre-
sarial? Que estratégias são utilizadas para o acompanhamento dos projetos na área pública? 
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Que fatores são considerados na verificação dos resultados de um projeto de governo? Os 
órgãos públicos têm apresentado maior efetividade em seus resultados quando norteados por 
esta nova metodologia de trabalho? Como são as seleções de projetos na área pública?

2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os entes públicos da esfera federal, estadual e municipal, para cumprirem suas fina-
lidades básicas de prestar serviços à sociedade, necessitam de recursos, necessários para 
a realização dos gastos, as chamadas despesas públicas. Entretanto, a tarefa de os realizar 
por meio de atividades, projetos e programas necessita ser efetivada de forma planejada, 
uma vez que os recursos, tal como na iniciativa privada, são escassos e a sua aplicação 
envolve relações inter e intra sistemas sociais dos mais diversos níveis de complexidade. 
Outro aspecto relevante é o fato de que os recursos pertencem à sociedade e não ao governo 
(União, estados, Distrito Federal e municípios), a quem cabe apenas a administração.

Diversas normas impõem regras ao gasto público. Essas normas estabelecem veda-
ções, restrições e procedimentos. Algumas dessas normas estão inseridas na Constituição 
Federal de 1988 e regulamentadas em diversas leis, portarias e outros instrumentos nor-
mativos, principalmente na Lei nº 4.320/1964 e na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Constituição Federal de 1988 dispõe no artigo 165 que leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerão os seguintes instrumentos de planejamento:

• O plano plurianual (PPA)
• As diretrizes orçamentárias (LDO)
• Os orçamentos anuais (LOA)

O referido dispositivo legal, que tem sido reproduzido nas Constituições Estaduais 
e em Leis Orgânicas dos municípios, determina que o plano plurianual inclua, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as metas relativas aos programas de 
duração continuada. O Plano Plurianual, que é uma inovação da Constituição de 1988, em 
substituição aos planos plurianuais de investimentos das constituições anteriores, deve ser 
elaborado no primeiro ano de mandato do Executivo, com vigência para o segundo ano até 
o primeiro ano do mandato posterior, sendo, portanto, um instrumento de planejamento 
de ações para um médio período de quatro anos. Ressalta-se ainda que, no PPA, deverão 
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estar contidos, entre outros dados, os objetivos a serem alcançados, os programas a serem 
desenvolvidos, os órgãos responsáveis pela execução e fiscalização de cada programa, os 
recursos financeiros necessários e suas origens, os prazos de execução, indicadores de ava-
liação, metas físicas e diagnóstico da situação.

Conforme dispõe o § 2º do artigo 165 da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual; disporá sobre as alterações na legislação tributária; e estabelecerá a política de aplica-
ção das agências financeiras oficiais de fomento. A lei orçamentária anual, disciplinada no § 
5º desse mesmo dispositivo, legaliza os gastos da gestão para um ano financeiro, pela qual os 
planos e trabalho do governo serão executados. A proposta orçamentária deve conter todos os 
orçamentos de suas entidades, órgãos, secretarias, fundos, entre outras; ou seja, deve dispor de 
todos os orçamentos da gestão, tais como o fiscal, o de investimentos e o da seguridade social.

A Constituição destaca ainda os planos e programas nacionais, regionais e setoriais como 
instrumentos de planejamento (§ 4º do artigo 165) que devem ser elaborados em consonância 
com o plano plurianual. A Lei nº 4.320/1964, por sua vez, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, estabelece que a Lei do Orçamento deve contemplar a discrimi-
nação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa 
de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade.

Destaca-se ainda que as normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, dando 
ênfase à LDO e à LOA, definidas na LRF.

Todos esses instrumentos de planejamento vêm sendo aplicados em instituições de 
governo apoiadas em metodologias e ferramentas utilizadas no processo de planejamento 
estratégico, como o Balanced Scorecard (BSC), que, conforme Kallás e Coutinho (apud SOUZA, 
2010), compreende a tradução da visão e da estratégia em um conjunto integrado de objetivos 
e indicadores que formam a base de um sistema de gerenciamento estratégico, composto pela 
tradução, alinhamento e execução da estratégia e da comunicação, composto por mapa estra-
tégico, objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas, no intuito de, segundo Souza (2010, p. 
62), “fazer acontecer, ou seja, transformar a ideia da estratégia em um conjunto de ações reais”.

3. FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
O primeiro e o segundo níveis no processo de formulação e execução de uma ação social, 

tendo por referência os estudos de Armani (2001), correspondem a definição dos objetivos, 
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dos programas a serem desenvolvidos e metas a serem alcançadas, ou seja, compreendem 
a seleção da linha de ação a ser adotada para a resolução do problema identificado, o que, 
geralmente, envolve aspectos políticos, interesses distintos, e, consequentemente, conflitos 
em razão da escolha de uma proposta de ação em detrimento de outras. Por essa razão, um 
bom processo de definição de políticas públicas deve observar:

• Conversão de estatísticas em informação relevante para o problema
• Análise das preferências dos atores envolvidos
• Definição de proposta de ação com base no conhecimento adquirido

Constata-se que, nesses níveis de ação, na maioria das vezes, as articulações implicam 
em mudanças no que havia sido definido como proposta, correndo-se o risco, caso as lide-
ranças não estejam preparadas, de não se concluir o ciclo da formulação da ação.

No terceiro e último nível, no qual se dá a execução dos programas e das políticas por 
meio de projetos, o tempo, o espaço e os recursos existentes são fatores delimitadores. É 
neste nível em que realmente se determina o escopo da solução a ser adotada e se define os 
processos de monitoramento e avaliação da ação.

4. ALGUMAS ESPECIFICIDADES DA GESTÃO DE PROJETOS
Um projeto envolve a necessidade de aplicação de diversos recursos organizacionais para 

se alcançar o objetivo pretendido, por essa razão envolve e exige características e requisitos 
próprios, uma gestão específica e especializada para controlar todas as demandas de prazos, 
custos, desempenho, bem como o relacionamento das informações, das comunicações e das 
pessoas envolvidas. A identificação dessas características e requisitos é o primeiro passo para 
se compreender as diversas etapas que compõem os processos de gerenciamento de projetos.

4.1. Conceitos segundo o PMBOK® Guide
Segundo o PMBOK® Guide (2013), publicado pelo Project Management Institute (PMI), 

“projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo”, que pode envolver desde uma única pessoa a milhares de organizações e ter 
duração de alguns dias ou de vários anos.

Uma forma de aprofundar o entendimento sobre projetos é através do estudo de seu ciclo 
de vida. O ciclo de vida de um projeto é definido pelo PMBOK® Guide (2013, p. 34, 36) como o 
agregado de várias fases, sendo cada uma delas um conjunto de atividades relacionadas de 
maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas, pelas quais um projeto 
passa do início ao término, assim consideradas:
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As fases são geralmente sequenciais, e os seus nomes e números são determinados pelas 
necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) envolvida(s) no projeto, 
a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. As fases podem ser desmembradas por 
objetivos funcionais ou parciais, resultados ou entregas intermediárias, marcos específicos 
no escopo geral do trabalho, ou disponibilidade financeira. As fases são geralmente limita-
das pelo tempo, com um início e término ou ponto de controle

Embora os projetos variem em tamanho, complexidade e origem, todos, conforme o 
PMBOK® Guide (2013, p. 34), inclusive os de governo, podem ser mapeados para uma estru-
tura genérica de ciclo de vida composta de: início; organização e preparação; execução 
do trabalho; e encerramento. Essa estrutura não deve ser confundida com os 47 grupos 
de processos aplicados no gerenciamento de projeto, porque os processos de um mesmo 
grupo envolvem atividades que podem ser executadas uma ou mais vezes em cada fase, 
assim como no projeto como um todo.

O PMBOK® Guide (2013, p. 38) classifica os ciclos de vida dos projetos como: previstos 
(também conhecidos como ciclos de vida inteiramente planejados); iterativos e incre-
mentais (são aqueles em que as fases do projeto intencionalmente repetem uma ou mais 
atividades à medida que a compreensão do produto pela equipe do projeto aumenta), e 
adaptativos (também conhecidos como direcionados à mudança ou utilizadores de méto-
dos ágeis). Os projetos adaptativos são arquitetados para reagir a altos níveis de mudança e 
envolvimento contínuo das partes interessadas.

Outro aspecto importante destacado pelo PMBOK® Guide diz respeito aos processos de 
gerenciamento do projeto, que são caracterizados por suas entradas, ferramentas, técnicas 
e saídas, relacionadas a diversos conjuntos de ações e atividades que são executadas para 
criar um produto, serviço ou resultado especificado, tendo por base os ativos de processos 
organizacionais e os fatores ambientais da empresa, visto que:

Os ativos de processos organizacionais fornecem diretrizes e critérios para adequação dos pro-
cessos da organização às necessidades específicas do projeto. Os fatores ambientais da empresa 
podem restringir as opções de gerenciamento do projeto (PMBOK® Guide , 2013, p. 42).

Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados no PMBOK® Guide 2013 em 
dez áreas de conhecimento e cinco categorias: iniciação, planejamento, execução, monito-
ramento e controle e encerramento (Quadro 1).
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Quadro 1 – Grupos de processos por área de conhecimento

Área de  
conhecimento

Grupos de processos

Iniciação Planejamento Execução Controle Encerramento

Integração
Termo de 
abertura Planejar o projeto Direcionar e 

gerenciar

Monitorar o 
trabalho
controlar as 
mudanças

Encerrar o 
projeto

Escopo

Planejar o escopo
coletar os requisitos
definir o escopo
criar a EAP

Validar o  
escopo
Controlar o 
escopo

Tempo

Planejar o cronograma
Definir as atividades
Sequenciar as atividades
Estimar os recursos das atividades
Estimar as durações das atividades
Desenvolver o cronograma

Controlar o 
cronograma

Custos
Planejar os custos
Estimar os custos
Determinar o orçamento

Controlar os 
custos

Qualidade Planejar a qualidade Garantir a  
qualidade

Controlar a 
qualidade

Recursos 
humanos

Planejar os recursos humanos

Mobilizar a 
equipe
Desenvolver a 
equipe
Gerenciar a 
equipe

Comunicações Planejar as comunicações Gerenciar  
comunicações

Controlar  
comunicações

Riscos

Planejar os riscos
Identificar os riscos
Realizar análise qualitativa
Realizar análise quantitativa
Planejar as respostas

Controlar os 
riscos

Aquisições Planejar as aquisições Conduzir as 
aquisições

Controlar as 
aquisições

Encerrar as 
aquisições

Partes  
interessadas

Identificar os 
interessados Planejar os interessados Gerenciar os 

interessados
Controlar os 
interessados

Fonte Apostila MS Project no gerenciamento de projeto – Pós-graduação em Gestão de Projetos – Estácio/FAP (2014).
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4.2. Projetos sociais e projetos empresariais
Embora o PMBOK® Guide (2013, p. 3) indique que o conhecimento e as boas práticas 

em gerenciamento de projetos nele identificadas “são aplicáveis à maioria dos projetos 
na maior parte das vezes, e que existe um consenso em relação ao seu valor e utilidade”, 
ou seja, o que os processos, habilidades, ferramentas e técnicas podem ter um impacto 
positivo tanto em projetos sociais, inclusive de governo, como também em projetos empre-
sariais, em razão das diferenças existentes entre eles alguns aspectos devem ser observados 
para o melhor uso das ferramentas e metodologias disponíveis nesse campo. Clemente e 
Fernandes (2002 apud FURTADO, 2010) simplificam a terminologia dos projetos em proje-
tos empresariais, que visam ao retorno do capital investido, e projetos públicos, que devem 
oferecer um saldo de benefícios sobre custos para a sociedade. Marino e Cancellier (2004) 
destacam que, entre os projetos empresariais e os projetos sociais, ou projetos públicos, 
relativamente aos principais atributos de avaliação apontados na literatura (retorno econô-
mico, risco, valor estratégico, custo-benefício e mercado), existem diferenças que devem 
ser observadas, quais sejam:

• No projeto social não há a venda de um produto ou serviço para clientes e consu-
midores. Geralmente, nesse tipo de projeto , o beneficiário é uma população ou 
comunidade específica que tem necessidades sociais e recebe o serviço ou produto 
de forma gratuita ou subsidiada. No caso de um projeto econômico o resultado é 
um produto a ser oferecido a um mercado consumidor disposto a desembolsar um 
preço de mercado para adquiri-lo

• A viabilidade e o retorno obtido com um projeto social não podem ser expressos em 
valores econômico-financeiros, pois o que determina sua viabilidade e o seu valor estra-
tégico é possibilidade de satisfazer uma necessidade social específica de uma população, 
ou seja, propiciar o maior bem-estar possível à sociedade. Nos projetos empresariais, a 
preocupação é quanto ao posicionamento no mercado frente a seus concorrentes

• Em um projeto empresarial, a entidade executora geralmente é também a patrocina-
dora ou responsável pela inversão dos investimentos necessários para a execução do 
projeto. No projeto social, a entidade executora normalmente busca uma entidade 
patrocinadora para angariar os recursos necessários à execução do projeto, inclusive 
junto a outras esferas de governo, organismos internacionais ou o valor do inves-
timento é financiado mediante uso de receita tributária, no caso de projeto social 
de governo. Essa condição presente em um projeto social requer um bom nível de 
integração entre entidade executora e entidade patrocinadora, o que envolve maior 
complexidade nas relações entre os envolvidos e maior capacidade de negociação
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• O tempo de vida de um projeto empresarial é mais curto, visto que, após a fase de 
encerramento, passa-se diretamente para a produção, comercialização ou utiliza-
ção do bem ou serviço desenvolvido. No projeto social, nem sempre um projeto se 
encerra com a entrega do produto ou serviço, visto que os processos aplicados podem 
vir a ser parte de um portfólio de serviços da instituição que passa a disseminá-los 
como tecnologia para outras instituições públicas ou privadas, pois muitos deles são 
concebidos na expectativa de servirem como modelos de intervenção junto aos pro-
blemas sociais. A disseminação de experiências bem-sucedidas é demandada por 
instituições que atuam em áreas correlatas e que visam melhorar o seu desempenho

Verifica-se também que outras diferenças podem ser apontadas entre o projeto social e 
o projeto empresarial, quais sejam:

• No segundo tipo de projeto, as principais diretrizes que compõem o escopo do pro-
jeto são definidas pelo próprio patrocinador. No projeto social, a definição do escopo 
é fortemente influenciada por diversos grupos de interesse e pode envolver um pro-
cesso de intensa negociação com diversos grupos ou entidades sociais, portanto, o 
risco de mudança de escopo tende a ser maior

• A viabilidade de um projeto social de governo pode também ser definida a partir do 
impacto causado por outros fatores não diretamente vinculados ao projeto, tal como 
o meio ambiente ou com base na possibilidade de otimização da receita ou de racio-
nalização de um determinado tipo de gasto público. No projeto social, a análise de 
custo-benefício não deve ser concebida como uma atividade isolada, mas como algo 
que retroalimente o processo de planejamento da política social, que permita sub-
sidiar a definição de portfólios, que contemple requisitos de eficácia e de eficiência 
e que crie a possibilidade de retificar as ações e reorientá-las. Para este fim, deve-se 
valer de indicadores de avaliação de natureza quantitativa e qualitativa que contri-
buam para determinar o grau em que foram alcançadas as finalidades dos projetos

• Os projetos sociais se articulam principalmente a partir de redes de relações. Isto 
significa que os atores que desenvolvem projetos necessitam interagir e estabele-
cer parcerias com várias instituições e com outros agentes, sejam de governo ou de 
outros segmentos da sociedade

Todas essas diferenças afetam o ciclo de vida dos projetos de governo, algumas vezes 
configurando-se como oportunidades e outras como ameaças, exigindo de seus executores 
competências específicas, por exemplo, a avaliação de cenários e a elaboração de planos de 
risco de maior qualidade.
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4.3. Avaliação de resultados de projetos e de programas sociais
Para Chianca (2001, p. 16) a avaliação de um programa representa:

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os resultados de 
um programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação de critérios, passíveis de serem 
defendidos publicamente, para determinar o valor (mérito e relevância), a qualidade, uti-
lidade, efetividade ou importância do programa sendo avaliado em relação aos critérios 
estabelecidos, gerando recomendações para melhorar o programa e as informações para 
prestar contas aos públicos interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido.

A partir do estudo de Chianca (2001, p. 17-18) e de Armani (2001), entende-se que o 
conceito proposto pode também ser aplicado em projetos, se concebermos que no contexto 
de programa, as atividades são oferecidas em bases contínuas, enquanto no contexto de 
projeto, as atividades são realizadas em um período determinado. Sob essa ótica, a avalia-
ção de projetos e programas sociais pode ser subdividida nas seguintes categorias:

• Avaliação do marco zero, tem sua ocorrência antes da instalação de um determinado 
programa e serve para orientar a equipe responsável por ele no planejamento das 
ações, garantindo o máximo de proximidade às reais necessidades e expectativas 
dos futuros usuários

• Avaliação de processo ou formativa, tem por objetivo prover informações sobre um 
determinado programa, permitindo aos gestores introduzir mudanças durante seu 
processo de implementação

• Avaliação somativa, conduzida após o término de um programa ou projeto, serve 
para julgar o mérito e a relevância de um programa ou projeto em relação a deter-
minados critérios.

Marino (1998, p. 23) inclui um quarto tipo de avaliação, denominada de impacto. Esse 
tipo de avaliação deve ser realizado após o período de implementação das ações, sendo os 
indicadores de resultados comparados aos observados na avaliação do marco zero.

Segundo Valarelli (1999), indicadores são “parâmetros qualificados e/ou quanti-
ficados que servem para detalhar em que medida os objetivos de um projeto foram 
alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica”. 
Marino (1998) ressalta que os objetivos do projeto, ou programa, e as perguntas formu-
ladas para orientar a avaliação são importantes fontes para se definir os indicadores de 
resultados parciais ou finais. Para Armani (2001), um bom sistema de indicadores deve 
apresentar as seguintes características:
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• Conter um maior número de indicadores nos níveis de atividades e resultados e 
menor no nível de objetivo geral, devendo apresentar informações importantes, 
porém, sem excesso

• A definição dos indicadores deve ocorrer mediante participação dos principais ato-
res do projeto

• Os meios de verificação e coleta de dados, e seus responsáveis devem estar explicitados

4.4. Experiências da administração pública com escritórios de projetos
Segundo Pinho e Caiuby (2014), o interesse dos órgãos públicos pela gestão de projetos 

deu-se principalmente a partir do século XXI em decorrência da preocupação de seus ges-
tores com a eficiência na geração de resultados e com o desenvolvimento e fortalecimento 
institucional, tendo em vista a complexidade crescente dos processos da gestão pública, 
que decorreu, entre outros fatores, de:

• Escassez de recursos
• Multiplicidade dos atores envolvidos na formulação e implementação das políticas públicas
• Orientação de curto prazo dos políticos
• Insuficiência de mecanismos de informação e avaliação

Atualmente, de acordo com Gaino (2012), que apresenta um estudo sobre a experiên-
cia de implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos na Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia, diversos órgãos da área pública também mantêm estruturas formais 
ou informais para a gestão de projetos, considerando como de maior relevância experi-
ências dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além desses estados, 
o estudo em questão também indica outros casos de sucesso, por exemplo, a experiência 
da Polícia Federal.

O projeto Agenda de Melhorias: Caminhos para Inovar na Gestão Pública, estruturado 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais em parceria com outras instituições, aponta o 
escritório central de projetos criado pelo governo mineiro, em 2004, como fator chave para 
o monitoramento e apoio à execução da estratégia, identificando fatores críticos para o 
sucesso desse tipo de unidade, quais sejam:

• Capacidade do escritório de projetos de influenciar ou determinar a liberação de 
orçamento para os projetos que acompanha

• Mecanismos para garantir precisão das informações prestadas pelas equipes res-
ponsáveis pela execução dos projetos
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• Mecanismos de escalonamento de decisões para garantir possibilidade de mudança 
de metas

• Uniformidade da arquitetura de informação produzida para os diversos projetos
• Sistemas de acompanhamento de projetos integrados que podem ser acessados pelo 

escritório de projeto e as diversas equipes de ponta

Constata-se, portanto, que a Administração Pública utiliza as mesmas estratégias para 
o acompanhamento dos projetos usualmente aplicados pela iniciativa privada, visando 
facilitar a integração entre as suas diversas áreas. O diferencial fica apenas por conta das 
disposições legais previstas nas legislações que norteiam suas instituições.

5. ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES DA GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS

Um problema comum nas organizações é a multiplicidade de projetos a ser desenvol-
vido, que pode dificultar o balanceamento entre eles e a ligação estratégia com a execução e 
justificar a necessidade de se compreender as diferenças conceituais existentes entre geren-
ciamento de programa, gerenciamento de portfólio de projetos – também denominado de 
carteira de projetos – e gerenciamento de múltiplos projetos, uma vez que, independente 
das diferenças apontadas entre esses tipos de conjunto de projetos, eles podem ocorrer em 
qualquer tipo de organização:

Programa está diretamente relacionado a um grupo de projetos gerenciados, que neces-
sitam ser conduzidos de forma coordenada para obter benefícios que seriam inacessíveis 
se gerenciados de forma independente. Por sua vez, um portfólio (ou carteira) refere-se 
a um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, agrupados para facilitar o 
gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atingir os objetivos estratégicos de negó-
cios. (REIS, 2014, p. 76)

Reis destaca que pode ocorrer também o gerenciamento da alocação de recursos entre 
atividades de múltiplos projetos, que embora concorram pelos mesmos recursos, não estão  
associados a uma carteira de investimento ou vinculados a um objetivo maior. (REIS, 2014).

5.1. Diferenças entre a gestão de múltiplos projetos e a gestão de portfólio
A gestão de múltiplos projetos pode ser diferenciada da gestão de portfólio sob os 

seguintes fatores: propósito, foco, tempo e responsabilidade (Quadro 2).
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Quadro 2 – Principais diferenças entre gestão de múltiplos projetos e gestão de portfólio

Fatores
Aspectos Diferenciais

Gestão de múltiplos projetos Gestão de portfólio (PPM)

Propósito Resolução de problemas decorrentes 
da alocação de recursos

Seleção e priorização de projetos 
(investimentos, metas e objetivos)

Foco Aborda os problemas táticos de  
planejamento e controle Trata de questões estratégicas

Tempo Trata do dia a dia e do curto prazo Tem por referência o longo prazo

Responsabilidade Compete aos gerentes de projetos e 
de recursos Compete à alta administração

Fonte Reis, 2014

Tendo por base os estudos indicados, constata-se que o PPM surgiu do grande desafio 
enfrentado pelas organizações para coordenar simultaneamente diferentes projetos que 
necessitam de recursos, monitoramento e demandam gestão.

Segundo Castro e Carvalho (2010, p. 2), o gerenciamento do portfólio de projetos (PPM) 
tem se sido discutido desde os anos 1990, à semelhança do que ocorreu com o portfólio de 
negócios nos anos 1970 e 1980. Nesse período, foram realizados diversos estudos sobre o 
portfólio no âmbito de desenvolvimento de novos produtos e da área de pesquisa e desen-
volvimento, ao mesmo tempo em que se reconheceu que os princípios da gestão de projetos 
poderiam ser utilizados tanto para definição quanto na operacionalização de planos estra-
tégicos (KERZNER, 2002 apud CASTRO; CARVALHO, 2010). No Brasil, Kruglianskas (1992 
apud CASTRO; CARVALHO, 2010) foi um dos primeiros a estudar as técnicas de portfólio na 
gestão de projetos por considerar que os recursos da empresa são limitados e os projetos 
devem estar alinhados com os objetivos da empresa.

Atualmente, embora seus resultados não tenham sido suficientemente testados, con-
forme apontam Castro e Carvalho (2010), o PPM tem sido considerado fator de sucesso das 
estratégias de longo prazo das organizações e estão relacionados à priorização de investi-
mentos e estabelecimento de metas e objetivos.

5.2. Gestão de portfólio de projetos na Administração Pública
Conforme Pinho e Caiuby (2014), a definição de uma carteira de programas e projetos 

prioritários, cujos resultados estejam calibrados para o alcance das metas mobilizadoras 
de desenvolvimento de forma convergente, tem sido um grande problema à administra-
ção pública, pois, o propósito de orientar o conjunto de organizações e recursos em prol 
dos resultados prioritários de governo, encontra uma barreira constituída pelas agendas 
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paralelas vinculadas a outros programas não prioritários e públicos de interesse diverso. 
O alcance desse propósito pode ser facilitado mediante a construção e gestão de portfólios 
estratégicos que envolvam a identificação, categorização, priorização e monitoramento e 
controle de cada projeto que melhor atenda as estratégias identificadas como prioritárias.

Segundo o relatório PMSurvey – Brazil (2012), 40% das organizações não possuem um 
processo estruturado de monitoramento de portfólio de projetos, e 42% delas realizam o 
monitoramento, mas não avaliam os benefícios estratégicos. Entre as dimensões que apa-
recem nos modelos de PPM, aplicados com maior frequência no meio empresarial, Castro 
(2010) identifica as seguintes: definição dos critérios de decisão: definição dos recursos dis-
poníveis, classificação dos projetos, alocação dos recursos e controle do portfólio.

Outro ponto importante a ser observado são os riscos inerentes à execução da ação 
social (projetos) identificados por Stephanou, Müller e Carvalho (2003), em seu Guia para 
Elaboração de Projetos Sociais, considerando-se que os mesmos afetam não somente o pro-
jeto mas também todo o conjunto ao qual um determinado projeto esteja vinculado. Entre 
esses riscos, destaca-se:

• Fragmentação das ações
• Descontinuidade
• Baixo controle da efetividade das ações
• Falta de legitimidade ou representatividade da liderança
• Indefinição de responsabilidades e méritos

Nesse contexto, tendo em vista a não identificação no decorrer deste estudo de um 
modelo de PPM construído e validado para aplicação no setor público, buscou-se apontar 
alguns fatores que, de nosso ponto de vista, devam ser tratados para se alcançar a eficácia 
na gestão de portfólio de projetos governamentais, quais sejam:

• Apoio da liderança (autoridade constituída e legitimada pelas partes interessadas)
• Estratégia traduzida (clareza de objetivos que se espera alcançar)
• Projetos documentados e executados em conformidade com a legislação (para maior 

transparência e atendimento dos Princípios da Legalidade e da Publicidade, previstos 
na Constituição, segundo os quais, respectivamente, todos os atos da Administração 
têm que estar em conformidade com os princípios legais e ser objeto de divulgação 
oficial com efeito de gerar efeitos jurídicos)

• Critérios de decisão estabelecidos para se minimizar a subjetividade na vinculação 
dos projetos às estratégias
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• Processo de priorização apoiados em métodos adequados que contribuam para se 
definir o plano de atuação que produza resultados mais efetivos

• Riscos externos e internos mapeados e monitorados
• Foco no desempenho e no resultado dos projetos (análise frequente dos indicadores 

e metas)
• Participação e apoio da sociedade, visto que ela é a principal parte interessada (atenção 

ao Princípio da Finalidade, segundo o qual os atos administrativos têm que ter sempre 
como objetivo o interesse público). Essa participação pode ocorrer mediante audiência 
pública, que é um instrumento de participação popular garantido pela Constituição e 
regulado por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, foi possível observar que as especificidades da 

Administração Pública afetam a execução de suas políticas, seja em decorrência dos requisi-
tos legais de seus instrumentos de planejamento previstos na Constituição, seja em razão das 
limitações impostas pela legislação que trata das demais áreas de conhecimento do gerencia-
mento de projetos, especialmente as áreas de aquisições e recursos humanos ou, ainda, em 
razão da forma como são observados os princípios previstos no artigo 37 da Constituição.

A partir dos aspectos pesquisados, pode-se concluir que os riscos na execução da ação social, 
em especial fragmentação e descontinuidade, assim como baixo controle da efetividade de seus 
resultados, podem ser minimizados mediante a intensificação do uso de ferramentas e méto-
dos testados, validados e aplicados por organizações empresariais na elaboração, avaliação e 
revisão de projetos e portfólio, estimulando-se um maior envolvimento das partes interessadas, 
inclusive da sociedade, que pode contribuir participando de consultas e audiências públicas, 
estratégias previstas em lei, que, inclusive, tem sido utilizada em determinadas situações.

Constata-se, a partir das informações levantadas, que os órgãos públicos têm apresen-
tado maior efetividade em seus resultados quando norteados por essa nova metodologia de 
trabalho inerente ao gerenciamento de projetos. No entanto, na área de gestão de portfólio, 
percebe-se a necessidade de maior expertise, em especial quanto à seleção de projetos de 
acordo com as estratégias priorizadas. Essa expertise pode ser conquistada com investi-
mento na capacitação dos gestores de projetos e de processos organizacionais (titulares 
formais das unidades administrativas), de forma que eles venham a apresentar uma maior 
capacidade de compreensão do contexto social, político e institucional em que se dá a ação 
social, de gerenciar o processo global da ação, de motivar as pessoas, de administrar confli-
tos e de valorizar e promover a visibilidade do projeto e de seus resultados.
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Destaca-se, finalmente, que as considerações e conclusão desta pesquisa não poderão 
ser generalizadas. No entanto, podem contribuir para que as organizações públicas possam 
desenvolver uma melhor prática de gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos no 
contexto de suas áreas de atuação.
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GERENCIAMENTOS DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS NO ÂMBITO PÚBLICO: 
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Taciana Campelo de Albuquerque Queiroz1

RESUMO: A pesquisa verifica a aplicação das boas práticas gerenciais descritas pelo PMBOK® Guide 
no gerenciamento de projetos arquitetônicos e seus complementares no âmbito público quanto ao 
monitoramento do encaminhamento até a fase de execução. O estudo adota uma ferramenta de 
controle das proposições do PMBOK® Guide: a estrutura analítica de projetos nas práticas de geren-
ciamento (EAP), que decompõe o projeto em partes menores e detalhadas e, portanto, mais fáceis de 
gerenciar. A EAP é uma representação gráfica de todo o trabalho necessário à entrega do escopo do 
produto do projeto e deve representar todo e qualquer trabalho necessário à sua entrega. A proposta 
surgiu a partir da carência de modelos na área para os projetistas do estado do Pará. Partindo desta 
ferramenta, foi elaborado um modelo que poderá ser adaptado aos diversos projetos de arquitetura 
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Arquiteta na Secretaria de Estado de Assistência Social,  Trabalho, Emprego e Renda. Email: tacianaq@gmail.com



 PARTE IV | GERENCIAMENTOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NO ÂMBITO PÚBLICO

86

e seus complementares no âmbito público. Pelo seu formato gráfico, ela representa uma excelente 
ferramenta para comunicação com as diversas partes interessadas, pois, como todo trabalho está ali 
representado, fica mais fácil visualizar a amplitude do projeto.

Palavras-chave: Projetos de arquitetura – Gerenciamento – PMBOK® Guide – EAP.

ABSTRACT: This research verifies the application of good management practices described by A 
Guide to the Project Managment Body of Knowledge (2013) - A Guide to knowledge in Project Management 
(PMBOK® Guide), in managing architectural projects and its complementary in the public sphere, as 
the monitoring of referral to the execution phase. The study adopts a control tool of the PMBOK prop-
ositions: the Work Break Down Structure in management practices (WBS), which breaks the project 
into smaller, more detailed parts and therefore easier to manage. The WBS is a graphical represen-
tation of all the work required to deliver the project product scope and should represent all work 
required for delivery of this product. This proposal arose from the lack of models in this area for state 
planners. From this tool, it designed a model that can be adapted to the various architecture projects 
and their complementary in public sphere. For its graphic format, it is an excellent tool for commu-
nication with the various stakeholders, because as all work is represented there is easier to visualize 
the scope of the project.

Keywords: Architecture Project – Management – PMBOK – WBS.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema se deu a partir da observação da tramitação de projetos arquitetônicos da 
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (SETER) e visa analisar se a adoção de 
práticas gerenciais, como as descritas no guia PMBOK® Guide (2013), culminaria num maior 
êxito na viabilização destes projetos. O objetivo da pesquisa é entender de que forma o geren-
ciamento dos projetos arquitetônicos, dos projetos até a implementação, pode diminuir os 
gargalos, quando eles engessam, e, desta forma, contribuir para um bom encaminhamento. 
A metodologia do trabalho é um relato e se baseou em pesquisa documental. Foi realizada a 
análise de projetos da Gerência de Arquitetura da SETER. A amostra foi de quinze projetos 
entre 2010 e 2014, e a ênfase foi para aqueles que não conseguiram chegar a fase de execução. 
Os projetos traziam demandas de reforma, ajustes de layout, manutenção predial com servi-
ços de telhado, instalações elétricas, hidráulicas e apenas um de nova construção.

Diante do exposto, questiona-se: Como ocorre o monitoramento do encaminhamento até a 
fase da execução sobre o gerenciamento de projetos arquitetônicos no âmbito público na SETER?

O ano de referência do estudo é 2014, quando a Gerência de Arquitetura contava com 84 
processos tramitando (entre reforma, manutenção e nova construção), e, desse total, 45% 
não chegaram a fase de execução. Esse número relativamente elevado de projetos que não 
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conseguiram evoluir para a fase de execução chamou a atenção; por isso, a necessidade de 
discutir sobre a questão apresentada, tornando-se importante a sugestão de ferramentas 
gerenciais do PMBOK® Guide (2013) voltadas para maior controle dos projetos.

Entender onde estes projetos engessaram e aprender uma forma mais eficiente de evitar 
possíveis vícios, é a grande motivação, uma vez que é muito frustrante, enquanto profissional 
de arquitetura que lida com criação e execução, ver projetos que demandam tempo e traba-
lho até chagarem ao formato de serem licitados serem arquivados. A sensação de frustação 
também é experimentada pelos demais servidores/cidadãos que, muitas vezes, atribuem o 
fracasso da não execução de um projeto à falta de eficiência do profissional que o subscreve.

Do que foi aprendido no curso, aliado à experiência pública na SETER, surge o inte-
resse em pesquisar sobre o gerenciamento de projetos arquitetônicos eficientes no âmbito 
público e seus complementares. Este interesse se justifica porque parece ser um desafio 
que, sem dúvida, refletiria em menos problemas nas estruturas físicas de nossas unidades, 
uma vez que o fator tempo em projetos de arquitetura, sejam de manutenção predial ou de 
um projeto de nova construção, é de primordial importância. Parafraseando o arquiteto 
Ludwig Mies van der Rohe, “less is more” (“menos é mais”) (BLASER, 2001), o princípio aqui 
é válido na aplicação da relação tempo × dinheiro: quanto menor o tempo da manutenção 
predial, mais recursos são economizados.

1. SUPORTE TEÓRICO
Segundo o PMBOK® Guide (2013), projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  A natureza temporária dos projetos indica 
que eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos 
do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não 
serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade de o projeto deixar de existir. 
Um projeto também poderá ser encerrado se o cliente (no caso em tela o Estado do Pará) 
desejar encerrá-lo. Temporário não significa necessariamente de curta duração. O termo se 
refere ao engajamento do projeto e à sua longevidade. 

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração de 
cinco grupos de processos de acordo com PMI (2004): Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento e Controle e Encerramento. 

1.1. Gerenciamento do escopo do projeto
Segundo o PMBOK® Guide (2013), o gerenciamento do escopo do projeto inclui os proces-

sos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho, e apenas o necessário, 
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para que termine com sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado 
principalmente com definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto. 

1.1.1. Planejar o gerenciamento do escopo 
O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os 

escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados.

1.1.2. Coletar os requisitos
O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das 

partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.

1.1.3. Definir o escopo
Segundo o PMBOK® Guide (2013), definir o escopo é o processo de desenvolvimento de 

uma descrição detalhada do projeto e do produto. O resultado da definição do escopo será a 
estrutura analítica do projeto (EAP), ou a work break down structure (WBS), que, de acordo 
com o PMBOK® Guide, é um agrupamento orientado a produtos de elementos do projeto 
que organiza e define o escopo total do trabalho. É importante lembrar que a EAP define os 
trabalhos a serem executados. Portanto, os trabalhos que não constam na EAP não devem 
ser feitos neste projeto. A subdivisão de trabalho em elementos menores (pacotes de traba-
lho) e organizada em níveis aumenta o grau de descrição e detalhamento do projeto.

1.1.4. Criar a estrutura analítica de projeto
Processo de decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e 

mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício desse processo é que ele fornece uma 
visão estruturada do que deve ser entregue. 

1.1.5. Validar o escopo
Validar o Escopo é o processo de formalização da aceitação dos produtos do projeto. 

O principal benefício deste processo é proporcionar objetividade ao processo de aceitação 
e aumentar a probabilidade da aceitação final do produto, serviço ou resultado, através da 
validação de cada entrega. Este processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, 
conforme necessário.

1.1.6. Controlar o escopo
Controlar o Escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto 

e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 
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O principal benefício deste processo é que a linha de base do escopo é mantida ao longo de 
todo o projeto. Este processo é realizado no decorrer do projeto.

2. MODELO DE ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO DE 
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE OBRA PÚBLICA

No processo tangente a obra pública, a licitação, disciplinada por lei (Lei 8666 de 1993), 
estabelece critérios objetivos de seleção das propostas de contratação mais vantajosas para o 
interesse público. Os projetos básico e executivo integram a fase interna de uma licitação quando 
o objeto a ser contratado se tratar de uma obra ou de um serviço de arquitetura/engenharia. 

Como componentes dos projetos básicos consideraremos: projeto de arquitetura e seus 
complementares, especificação técnicas, memorial descritivos, orçamentos e cronogramas 
físico financeiros. 

2.1 Proposta do modelo [template] de EAP
Foram criados dois modelos de EAP. O primeiro em forma de gráfico e o segundo em 

forma de tabela, ou planilha. A EAP em forma de gráfico segue a disposição:

• Escrever o nome do projeto no primeiro nível
• Iniciar o segundo nível com as entregas do gerenciamento do projeto e de 

encerramento
• Acrescentar as fases do ciclo de vida do projeto no segundo nível
• Decompor as entregas (produtos ou serviços) em subprodutos (entregas parciais)
• Decompor as entregas parciais

A planilha deve seguir os seguintes passos:

• Definir as atividades
• Sequenciar as atividades (alguns serviços são divididos em subitens)
• Registrar o órgão responsável
• Informar se o serviço será executado por uma empresa especializada
• Estimar o valor (estimativa de custos)
• Desenvolver o cronograma (cronograma mensal das atividades)
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Alguns detalhes são importantes na elaboração da EAP: 

• Cada elemento deve apresentar um resultado tangível;
• Os resultados principais devem ser incluídos e estarem explícitos na EAP;
• Resultados principais devem estar claramente definidos e ser desmembrados até o 

nível de detalhes que possibilite o gerenciamento da entrega. 
• Não pode conter verbo, tarefas. Estes deverão constar do cronograma e não na EAP. 

2.2. Dicionário da EAP
Conforme o PMBOK® Guide (2013), O dicionário da EAP é um documento que fornece infor-

mações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da EAP.  
O dicionário da EAP é um documento que dá suporte à mesma. A maioria das informações 
incluídas no dicionário da EAP é criada por outros processos e adicionadas a este docu-
mento em um estágio posterior. 

2.3 Informações sobre a EAP 

2.3.1. Solicitação de obra ou serviço
O setor de engenharia/arquitetura recebe a demanda do novo serviço. Importante res-

saltar que essa demanda precisará vir escrita, seja por meio de memorando ou outra forma 
de comunicação da secretaria, pois ela servirá de embasamento inicial para o processo.  

2.3.2. Programa de necessidades 
Em arquitetura, programa de necessidades é o conjunto sistematizado de necessida-

des para um determinado uso de uma construção. É usado nas fases iniciais do projeto a 
fim de nortear as decisões a serem tomadas.

2.3.3. Estudos preliminares
De posse da demanda da nova obra/reforma o arquiteto precisará reunir uma série de 

informações que irão nortear o projeto. As legislações urbanas, zoneamentos, coeficiente 
de aproveitamento, verificar se terreno está em área de proteção ambiental são apenas 
alguns exemplos que fazem parte dos estudos que antecedem o anteprojeto.  

2.3.3.1 Viabilidade técnica 
A Lei nº 8.655 (PARÁ, 2008), que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, será 

uma das leis a ser consultadas para essa viabilidade. A análise para aprovação é de competência 
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da Secretaria de Urbanismo (SEURB). O projeto arquitetônico também deverá obedecer a Lei nº 
7.400 (PARÁ, 1988), que dispõe sobre as edificações no município de Belém e dá outras provi-
dências bem como as demais legislações específicas a depender da natureza da obra.  

2.3.3.2. Viabilidade ambiental
Em Belém, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) é o 

órgão responsável pela análise preliminar do projeto e pela liberação das seguintes licenças: 

• Licença Prévia (LP)
• Licença de Instalação (LI)
• Licença de Operação (LO)

2.3.4. Anteprojeto de arquitetura
Esboço ou conjunto dos estudos preliminares que irão constituir, depois das neces-

sárias alterações, as diretrizes básicas do projeto definitivo de uma obra. Anteprojeto é a 
etapa intermediária do projeto arquitetônico que consiste em uma configuração definitiva 
da construção proposta.

2.3.5. Estimativa de custos
Embora nessa fase ainda não se tenha todos os projetos para elaboração de um orça-

mento é comum que os gestores já querem ter uma ideia aproximada do valor do serviço/
obra. Mediante o anteprojeto de arquitetura já se tem a quantidade de metros quadrados da 
obra. Um dos indicadores de referência de custos mais utilizados é o Custo Unitário Básico 
(CUB). O Custo Unitário Básico é utilizado na construção civil para se obter uma estimativa 
do custo de um projeto. 

2.3.6. Planejamento de contratações

2.3.6.1. Levantamento topográfico (planialtimétrico)
O levantamento topográfico é a medição e representação em planta ou carta de todas as 

características da superfície de um terreno. 

2.3.6.2. Sondagem geotécnica
A sondagem geotécnica é um serviço prestado por empresas de engenharia que serve 

para a obtenção de informações sobre a superfície de determinado terreno. Ela é de funda-
mental importância pois subsidiará os projetos estruturais. 
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2.3.6.3. Projeto executivo
É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra 

(BRASIL, 1993, art. 6º, X) de acordo com as normas pertinentes da ABNT, com todos os 
pormenores e detalhes do método construtivo e do orçamento, permitindo o conhecimento 
preciso do custo real da obra. O projeto executivo é elaborado após o projeto básico e, con-
forme o § 2º do artigo 9º, da Lei nº 8.666/1993, deverá estar em sintonia com ele. A Lei de 
Licitações (BRASIL, 1993, § 1º, art. 7º) admite que o projeto executivo seja elaborado conco-
mitantemente à execução das obras ou serviços.

2.3.7. Contratação dos levantamentos topográficos e laudos de sondagem  
2.3.8. Contratação dos projetos executivos 
2.3.8.1. Projeto de arquitetura

O projeto executivo de arquitetura é aquele conjunto de desenhos que será encami-
nhado a obras. Também aos demais profissionais que farão a compatibilização de seus 
projetos a partir desse projeto. No projeto executivo de arquitetura devem constar todos 
detalhamentos e informações suficientes a execução da obra.  

2.3.8.2. Projeto de acessibilidade 
A Norma Brasileira NBR 9050, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2020) trata da acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

2.3.8.3. Projeto de Paisagismo
 O projeto visa a composição de um espaço livre com diversas espécies de vegetações 

e equipamentos, como caminhos, pergolados, fontes.  Este projeto visa planejar, fazer a 
gestão e a preservação de espaços livres, sendo eles públicos ou privados, urbanos e não-ur-
banos. Traz a representação gráfica, onde constam de forma detalhada todas as informações 
necessárias de como será executado o trabalho.  

2.3.8.4. Projeto Estrutural 
Um projeto estrutural é um projeto complementar ao arquitetônico, cujo foco é o 

dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais (pilares, vigas, lajes). Lida 
com a análise e o projeto de estruturas que suportam ou resistem cargas.
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2.3.8.5. Projeto Hidrossanitário
Este projeto engloba os projetos hidráulico, sanitário e drenagem. O projeto hidráu-

lico, ou hidrossanitário, indica a posição e o diâmetro das tubulações, caixas de inspeção 
e demais componentes do sistema hidráulico, devendo estar de acordo com a NBR 5626 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998). O Projeto sanitário define o tra-
jeto e tratamento das águas servidas. A NBR 8160 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 1999) trata das instalações prediais de esgoto sanitário. Por último, o Projeto de 
drenagem consiste em criar redes para escoar as águas da chuva em um terreno. Deve ser 
dimensionado pela NBR 10844 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989). 

2.3.8.6. Projeto elétrico 
Existem diversas normas regulamentadoras, mas as mais utilizadas na área da elé-

trica são: NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) que dispõe 
sobre Instalações elétricas de baixa tensão e NBR 14039 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2003) instalações elétricas de média tensão. 

2.3.8.7. Projeto de SPDA 
O projeto SPDA envolve ações realizadas para a proteção de residências, condomínios, 

indústrias, escolas e outros estabelecimentos, contra a incidência de descargas atmosfé-
ricas. A NBR 5419 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) trata dessa 
matéria: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

2.3.8.8. Projeto de prevenção contra incêndio
É composto dos projetos de prevenção por extintores, hidrantes e descargas atmosféri-

cas, elaborados de acordo com Decreto nº 357 (PARÁ, 2007), que institui o regulamento de 
segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco. 

2.3.8.9. Lógica e telefonia
O projeto de lógica define-se como o planejamento de todos os detalhes da rede que 

será implantada e utilizada e no projeto de telefonia há a determinação da localização de 
cada ponto telefônico (levantamento da quantidade de pontos telefônicos). Define-se tam-
bém a localização do distribuidor geral telefônico, encaminhamento (trajetos) de tubulação 
e fios/cabos dentro da edificação (prumada) e dimensionamento da entrada. 
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2.3.8.10. Climatização
O projeto de climatização terá o papel de verificar e melhorar a qualidade do ar, identifi-

car os ambientes a serem climatizados, recomendações em caso de falha de equipamentos, 
entre outros fatores.

2.3.8.11. Sonorização
Este projeto busca implementar um som de qualidade uniforme, inteligível e controlá-

vel, em todas as partes de um estabelecimento. Ele envolve a instalação de equipamentos, 
como caixas, amplificadores, microfones e outros. 

2.3.8.12. Sinalização e comunicação visual
Um projeto de comunicação visual é toda a estratégia de comunicação realizada atra-

vés de elementos visuais, desde a identidade visual de uma empresa, suas cores, formas e 
padrões, passando pelo estilo gráfico adotado em sua comunicação interna e externa.

A Sinalização Externa orienta entre outras coisas a identificar cada edifício e o conjunto 
de edifícios; Identificar os acessos de pedestre e a sinalização interna fornece elementos 
para orientação do usuário no edifício, de modo a: fornecer informações necessárias à com-
preensão do edifício como um todo; verificar a necessidade de quadro geral de informações 
que identifique andares, departamentos, salas e outros; orientar o usuário no percurso, 
desde a entrada do edifício até o local desejado. 

2.3.8.13. Acústica
Este projeto deverá contemplar o desenvolvimento de estratégias para o controle e 

manipulação do som e das vibrações, atuando na alteração e contenção de sons indesejá-
veis (controle de ruído) e projeto de fontes sonoras. 

2.3.8.14. Ambiental
O projeto ambiental é um instrumento com o objetivo de exercer controle prévio e de 

realizar o acompanhamento de atividades que utilizem recursos naturais, que sejam polui-
doras ou que possam causar degradação do meio ambiente.

2.3.9. Elaboração dos projetos executivos
2.3.10. Compatibilização dos projetos

Visa detectar todas as interferências entre o arquitetônico e os demais projetos 
complementares.
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2.3.11.  Aprovação dos projetos 
Os projetos executivos serão submetidos a aprovação dos órgãos ou empresas que veri-

ficarão se estão em conformidade com as legislações e normas reguladoras pertinentes. 

2.3.11.1. Aprovação do projeto arquitetônico
A análise e aprovação de projetos é da Secretaria de Urbanismo (SEURB). O projeto deverá 

estar rigorosamente de acordo com a legislação municipal e a Lei de Uso e Ocupação do Solo.

2.3.11.2. Aprovação do projeto Hidrossanitário
A análise e aprovação do projeto hidráulico fica cargo da Companhia de Saneamento do Pará. 

2.3.11.3. Aprovação do projeto Elétrico
Este projeto será submetido à aprovação da Equatorial Energia Pará.  

2.3.11.4. Aprovação do projeto de prevenção e combate ao incêndio
Será submetido à aprovação do Centro de Atividades Técnicas (CAT) dos Bombeiros. 

Junto a esse projeto será necessário apresentar o projeto de Arquitetura.   

2.3.11.5. Aprovação do projeto ambiental 
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a loca-

lização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais (BRASIL, 1997).

2.3.12. Recebimento dos projetos
Recebimento de todos os projetos executivos bem como das respectivas RRT (registro 

de responsabilidade técnica e ARTs (anotação de responsabilidade técnica).

2.3.13. Montagem da planilha orçamentária 
O orçamento deverá obedecer aos requisitos especificados nos projetos executivos e 

bem como na especificação técnica como referência para descrever e quantificar os servi-
ços a executar na obra. O estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas (SEDOP) disponibiliza tabelas de preços bem como poderá utilizar 
as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) 
como referencial para a composição dos preços unitários de materiais e serviços de obras. 
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2.3.14. Elaboração do material complementar
2.3.14.1 Elaboração do memorial descritivo 

No memorial descritivo deve constar: 
• localização da obra;
• proprietário;
• detalhe de cada etapa da construção;
• conceituação do projeto.
• premissas básicas adotadas durante o projeto.

2.3.14.2. Elaboração da especificação técnica 
As especificações técnicas contemplam a descrição completa, ordenada e o mais pre-

cisa possível de características e itens como os materiais e procedimentos de execução a 
serem adotados em uma construção.

2.3.15. Montagem do cronograma físico financeiro
O cronograma físico-financeiro é um documento no qual devem constar todas as ati-

vidades que compõem as etapas de construção da obra, assim como prazo para execução 
com datas de início e fim, além de também descrever o orçamento disponível para cada 
uma das fases do projeto.

Na sequência e obedecida as fases da licitação, seja de publicação do edital, formação 
da comissão de licitação, recebimento de propostas e escolha da empresa a ser contratada, 
chega-se a fase contratual onde após a celebração do contrato teremos efetivamente o iní-
cio da execução da obra.
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Quadro 2 – EAP de obra pública (tabela)

ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
NOME DO PROJETO:
ENDEREÇO :
DATA:

ITEM SUB-ITEM DESCRIÇÃO DO PROCESSO RESPONSÁVEL PRAZO
1 Solicitação de  

obra/serviço
Solicitação da obra ou serviço ao 
setor de Obras e Engenharia

2 Programa de 
Necessidades

Levantamento de necessidades 
para a nova obra

3 Estudos 
preliminares

3.1 Viabilidade técnica Estudos de viabilidade técnica
3.2 Viabilidade ambiental Estudos de viabilidade ambiental

4 Anteprojeto de 
arquitetura

Desenvolvimento do anteprojeto 
para representação técnica do 
partido proposto

5 Estimativa de 
custos

Estimativa de custos através do 
CUB (custo unitário básico)

6 Planejamento de 
contratações

6.1 Levantamento 
topográfico 
(planialtimétrico)

Planejar as contratações para 
levamento topográficos; laudos 
de sondagem e elaboração do 
projeto arquitetônico executivo e 
seus complementares

6.2 Laudos de sondagem
6.3 Projeto 
arquitetônicos e 
complementares

7 Contratação dos 
levantamentos, 
laudos 

7.1 Levantamento 
topográfico 
(planialtimétrico)
7.2 Laudos de sondagem

8 Contratação dos 
Projetos executivos:

8.1 Arquitetônico Processo licitatório para 
contratação de empresa 
especializada na  elaboração dos 
projetos executivos

8.2 Acessibilidade
8.3 Paisagismo
8.4 Estrutural
8.5 Hidrossanitário
8.6 Elétrico
8.7 SPDA
8.8 Prevenção e 
combate a incêndio
8.9 Lógica e telefonia
8.10 Climatização

(continua)
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ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
NOME DO PROJETO:
ENDEREÇO :
DATA:

ITEM SUB-ITEM DESCRIÇÃO DO PROCESSO RESPONSÁVEL PRAZO
8.11Sonorização
8.12 Sinalização e 
comunicação visual
8.13 Acústica
8.14 Ambiental

9 Elaboração dos 
projetos executivos

Elaboração dos projetos 
executivos pela empresa 
contrtatada

10 Compatibilização 
dos projetos

11 Aprovação de 
projetos 

12.1 Arquitetônico Acompanhamento de processos 
de aprovação de projeto em 
todas as esferas: municipal, 
estadual e federal

SEURB-Secretaria 
Municipal de 
Urbanismo

12.2 Hidrossanitário COSANPA-Companhia de 
saneamento do Pará

12.3 Elétrico Equatorial Energia PA
12.4 Prevenção e 
combate a incêndio

CAT – Centro de  
Atividades Técnicas  
(Corpo de Bombeiros)

12.5 Ambiental SEMAS- Secretaria 
de Estado de 
Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

12 Recebimento dos 
projetos 

Recebimento de todos os 
projetos executivos e das RRT 
(registro de responsabilidade 
técnica) e ARTs (Anotações de 
Responsabilidade Técnica)

13 Montagem 
da planilha 
orçamentária

Elaboração da planilha de acordo 
com os projetos executivos 

14 Elaboração 
de material 
complementar

14.1 Memorial 
descritivo
14.2 Especificação 
Técnica

15 Montagem do 
cronograma físico 
financeiro

Fonte: própria,2015 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do estudo apresenta como contribuição à gestão pública a representação de dois 

modelos de EAP para auxílio na gestão de projetos arquitetônicos e seus complementares no 
âmbito público. Buscando uma redução de riscos nos projetos das obras públicas, a EAP ajuda a 
alcançar esse objetivo pois proporciona a decomposição dos trabalhos em parte menores, mais 
mensuráveis, facilitando o entendimento e destacando a participação dos envolvidos.   

Sobre as relações mensuráveis, o arquiteto Le Corbusier (2010) as fundamentou por 
meio do “número de ouro”, o seu modulor, espécie de tabela com medidas padrão utilizadas 
nas obras arquitetônicas. Le Corbusier passou a referenciar as medidas modulares base-
adas nas proporções de um indivíduo imaginário (inicialmente com 1,75 metros e, mais 
tarde, com 1,83 metros).

Pelos quinze projetos analisados da gerência de Engenharia e Arquitetura da Secretaria 
de Estado de Trabalho, Emprego e Renda entre os anos 2010 e 2014 que não conseguiram 
chegar a fase de serem executados, percebe-se que não existe um desenho de fluxo para sua 
tramitação. Verifica-se, ainda, que não existe monitoramento de tempo entre os diversos 
setores. Percebe-se também que na maioria dos casos estudados os problemas com projetos 
estão relacionados a prazos, alterações de escopos, ausência de parâmetros, inconsistência 
das informações; enfim, à falta de controle do processo.

Sabe-se que o escopo é crítico nos projetos, que sua alteração reflete em todo projeto, 
e que por mais bem elaborada que tenha sido a declaração de escopo do projeto e validada 
pelos stakeholders, precedida de um project charter, aprovado sem titubeações pelo sponsor, 
junto a uma EAP construída até o nível de detalhe extremo inferior de atividades, ainda 
assim mudanças no escopo ocorrerão. Por outro lado, percebe-se também que, se obede-
cidas as premissas do PMBOK® Guide e da ferramenta EAP, o principal benefício desse 
processo será o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue, lem-
brando que o subproduto que não estiver na EAP (WBS) não faz parte do escopo do projeto, 
facilitando o gerenciamento e o controle. 

Neste sentido, serve também como instrumento de melhor visualização do impacto da 
mudança, auxiliando no arbítrio do gerente dos projetos e do gestor público.

Considerando que uma imagem é melhor que mil palavras, é interessante termos um 
instrumento que seja capaz de expressar por meio de uma imagem as entregas previstas ao 
projeto. O modelo precisa ser acompanhado pelos stakeholders para que tenha êxito em sua 
função.  Para se sentirem parte do processo, os envolvidos no projeto precisam participar 
da elaboração dele e ter suas responsabilidades bem definidas. Assim como na arquitetura, 
em gestão de projetos “todos os melhores valores arquitetônicos são valores humanos, caso 
contrário, não tem nenhum valor” (WRIGHT, 1958). Também é de fundamental importância 
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que antes da implementação destes modelos, tenha-se um bom gerenciador de projetos, 
que conheça bem a ferramenta, e por conseguinte, possa contribuir com o bom andamento 
da obra e alcance os objetivos estabelecidos para execução.   
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LIDERANÇA:
DESAFIANDO O PROCESSO NO CASO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 
COMANDO GERAL

Francisco do Prado Vieira Neto1

RESUMO: O presente artigo discute o conceito de liderança como desafiando o processo com vista 
a destacar a importância dela no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará – Comando Geral, dis-
correndo, inicialmente, sobre o conceito de liderança como ferramenta da administração. O artigo 
procura ressaltar a importância da liderança para as organizações e o seu posicionamento nos mode-
los de negócios e suas características marcantes no gerenciamento de atividades afins das patentes da 
Polícia Militar, bem como destacar estudos e opiniões atuais de como devem atuar os administrados 
usando essa ferramenta chamada liderança. Outros objetivos são compreender e definir o conceito 
de liderança; identificar os tipos de liderança; como os oficiais entendem liderança; e como os praças 
entendem liderança. A metodologia apresentada é descritiva e exploratória, além do estudo de caso, 
de campo e bibliográfico, com abordagem quantitativa e qualitativa. Como instrumento de coleta de 
dados usou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas e entrevista com o líder/gestor.

Palavras-chave: Liderança – Processo – Oficiais e praças.

1 dinetoforyou@hotmail.com, Administrador, Consultor e Policial Militar. Belém do Pará.
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ABSTRACT: This article discusses how to challenge the leadership process in order to highlight its 
importance in the context of the Pará State Military Police - General Command initially discussing 
the concept of leadership as management tool. The article also seeks to highlight the importance 
of leadership for organizations and its positioning in business models and their striking features in 
management related activities in which concern patents Military Police, as well as highlighting cur-
rent studies and opinions of how they should act the administered using this tool called Leadership. 
Even as objective to understand and define the concept of leadership; Identify the types of leadership; 
As the Official understand Leadership; and how Squares understand Leadership. The methodology 
presented here will be descriptive and exploratory case study, field and literature, with quantitative 
and qualitative approach. As data collection instrument adopted a questionnaire with open and closed 
questions and interview with the Leader (Manager).

Keywords: Leadership – Process – Officers and Squares.

INTRODUÇÃO
O mundo globalizado tem feito com que as grandes companhias, organizações e empre-
sas, sejam públicas ou privadas, busquem intensamente conhecer a administração como 
requisito básico à sobrevivência no mercado. Se fortalecendo e tendo sempre como esteio 
a figura do líder/gestor, o grande responsável pelas melhorias de uma organização. É o líder 
que, à frente de atividades em relação ao mercado, faz em tese essa organização ser refe-
rência no mercado ou qualquer outro tipo de negócio.

A liderança como ferramenta da administração vem se fortalecendo a cada dia, sendo, 
hoje, umas das grandes necessidades de diversas organizações. É mais difícil de se enten-
der o cotidiano de uma organização sem a figura do líder e sem a liderança, ferramenta 
muito importante para os processos existentes.

Imaginemos uma organização que não tenha um líder, que não tenha liderança e que 
não possa identificar dentro de suas etapas o que é liderança. É muito difícil que ela tenha 
êxito em suas atividades, tornando-se, assim, mais uma organização no mercado.

A Polícia Militar do Estado do Pará, com quase duzentos anos de história – e ainda fazendo 
história – atua para manter a ordem e o progresso, sendo força auxiliar do Exército brasileiro, 
tendo como comandante maior o governador do estado, quem faz a escolha de um coronel que 
comanda a tropa. Assim, a liderança é fundamental porque é na figura do líder que se faz história.

Diante desta problemática, formulou-se a seguinte questão: Como ocorre a liderança 
na Polícia Militar do Estado do Pará? A investigação aqui apresentada busca responder ao 
seguinte problema: Como é o estilo de liderança utilizado na Polícia Militar do Estado do 
Pará? Como os oficiais se sentem na instituição e em relação à liderança? e como os praças 
entendem a liderança?
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Durante o processo de construção do artigo, destaca-se como objetivo geral: analisar 
a liderança como desafiando o processo. Os objetivos específicos são: identificar os tipos 
de liderança; como os oficiais entendem liderança; e como os praças entendem liderança.

A pesquisa abordará teoricamente o conceito de liderança no ambiente de trabalho da 
Polícia Militar do Estado do Pará – Comando Geral.

Este tema justifica-se pela importância que a liderança exerce sobre as empresas (orga-
nizações) no contexto da administração pública. Entende-se que para ser líder o próprio 
líder tem que ter várias habilidades, conhecer seus liderados e o tipo de área em que está 
inserido. O verdadeiro líder (novo paradigma), diferente do chefe (velho paradigma), é 
aquele que delega e ajuda no processo, estando totalmente por dentro de todas as etapas do 
processo de sua organização.

O artigo está dividido em: referencial teórico, em que será abordado o embasamento 
do tema escolhido, baseado em renomados autores que trabalham com clareza o assunto; 
metodologia aplicada à pesquisa, detalhando sua caracterização e de que formas foram 
analisadas as informações obtidas através dela; e, por último, as considerações finais, em 
que serão definidos os resultados sobre o objetivo no qual esse artigo foi criado.

1. REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo abordaremos as seguintes questões: O conceito de liderança como 

ferramentas da administração no ambiente de trabalho da Polícia Militar do Estado do Pará –  
Comando Geral.

1.1. Conceito de liderança
De acordo com Chiavenato (1983, p. 122), a liderança é necessária em todos os tipos 

de organização humana, seja nas empresas ou em cada um de seus departamentos. Ela é 
essencial em todas as funções da administração. Segundo o autor, o administrador precisa 
conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas; isto é, liderar. Para os humanis-
tas, a liderança pode ser visualizada sob diversos ângulos.

Para Chiavenato (1983, p. 122), liderança é como um fenômeno de influência interpes-
soal. A liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por meio do 
processo da comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. A 
liderança ocorre como um fenômeno exclusivamente social. Portanto, ela é decorrente dos 
relacionamentos entre as pessoas em uma determinada estrutura social. Ela não tem a ver 
com os traços pessoais de personalidade do líder. A influência significa uma força psicológica, 
uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento 
de outra de modo intencional. A influência envolve conceitos como poder e autoridade, 
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abrangendo maneiras pelas quais se provocam mudanças no comportamento de pessoas ou 
de grupos sociais. O controle representa as tentativas de influência bem-sucedidas, isto é, 
que produzem as consequências desejadas pelo agente influenciador. O poder significa um 
potencial de influência de uma pessoa sobre outras; é a capacidade de exercer influência, 
embora isso não signifique que essa influência seja realmente exercida. O poder é um poten-
cial influencial que pode ou não ser realizado. A autoridade (um conceito mais restrito) é o 
poder legítimo; isto é, o poder que uma pessoa tem em virtude do seu papel ou posição em 
uma estrutura organizacional. É, portanto, o poder legal e socialmente aceito.

Ainda para Chiavenato (1983), liderança é como um processo de redução da incerteza 
de um grupo. O grau em que um indivíduo demonstra qualidade de liderança depende não 
somente de suas próprias características pessoais, mas também das características da situ-
ação na qual se encontra. Liderança é um processo contínuo de escolha que permite que 
a empresa/organização caminhe em direção à sua meta, apesar de todas as perturbações 
internas e externas. O grupo tende a escolher como líder a pessoa que pode lhe dar maior 
assistência e orientação; que seja capaz de definir ou ajudar o grupo a escolher os rumos 
e as melhores soluções para seus problemas e alcançar seus objetivos. A liderança é uma 
questão de redução de incerteza do grupo. O comportamento pelo qual se consegue essa 
redução é a escolha, isto é, a tomada de decisão. Nesse sentido, o líder é um tomador de 
decisões ou aquele que ajuda o grupo a tomar decisões adequadas.

Para Chiavenato (1983, p. 121)

A teoria clássica não se preocupou com a liderança e suas implicações, os autores clássi-
cos apenas se referiram superficialmente à liderança, pois ela não chegou a constituir um 
assunto de interesse. A teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre 
o comportamento das pessoas. Enquanto a teoria clássica enfatiza a autoridade formal –  
considerando apenas a chefia nos níveis hierárquicos superiores sobre os níveis inferio-
res nos aspectos relacionados com as atividades do cargo – a Experiência de Hawthorne 
teve o mérito de demonstrar a existência de líderes informais que encarnavam as normas e 
expectativas do grupo e mantinha controle sobre o comportamento do grupo, ajudando os 
operários a atuarem como um grupo social coeso e integrado.

Conforme Chiavenato (1983), liderança é como uma relação funcional entre líder e 
subordinados. Liderança é uma função das necessidades existentes em uma determinada 
situação e consiste em uma relação entre um indivíduo e um grupo. A relação entre líder e 
subordinados repousa em três generalizações: a vida para cada pessoa pode ser vista como 
uma contínua luta para satisfazer necessidades, aliviar tensões e manter equilíbrio; a maior 
parte das necessidades individuais em nossa cultura é satisfeita por meio de relações com 
outras pessoas e grupos sociais; e, para a pessoa, o processo de se relacionar com outras 
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é um processo ativo – e não passivo – de satisfazer necessidades. A pessoa não espera que 
a relação seja capaz de lhe proporcionar os meios de satisfazer uma necessidade ocorra 
naturalmente, mas ela própria procura os relacionamentos adequados ou utiliza os relacio-
namentos já existentes com o propósito de satisfazer suas necessidades pessoais. Há uma 
relação funcional em que o líder é percebido pelo grupo como possuidor ou controlador 
dos meios para a satisfação de suas necessidades. Assim, segui-lo pode constituir para o 
grupo um meio para aumentar a satisfação de suas necessidades ou evitar sua diminuição. 
O líder surge como um meio para a consecução dos objetivos desejados por um grupo. 
Assim, o líder é um estrategista que sabe indicar os rumos para as pessoas.

Conforme Chiavenato (1983, p. 123), liderança é como um processo em função do líder, 
dos seguidores e das variáveis da situação. Liderança é o processo de exercer influência 
sobre pessoas ou grupos nos esforços para a realização de objetivos em uma determinada 
situação; ou seja, das conjugações pessoais de características do líder, dos subordinados 
(liderados) e da situação que os envolve. Trata-se da de uma abordagem situacional. O líder 
é a pessoa que sabe conjugar e ajustar todas essas características. Logo, não há um tipo de 
líder único e exclusivo para situação.

1.2. Teorias sobre liderança
Conforme Chiavenato (1983), a liderança constitui um dos temas mais pesquisados 

e estudados nas últimas décadas. As teorias sobre liderança que foram apresentadas por 
autores humanistas podem ser classificadas em três grupos, cada um com características 
próprias: teorias de traços de personalidades, que são as características mais marcantes de 
um líder; teoria sobre estilo de liderança, que são as maneiras e os estilos de se comportar 
adotados pelo líder; e teorias situacionais de liderança, que são as adequações do compor-
tamento do líder às circunstâncias da situação.

Para Chiavenato (1983, p. 125),

Na prática, o líder utiliza os três processos de liderança, de acordo com a situação, com as 
pessoas e com a tarefa a ser executada. O líder tanto manda cumprir ordens, como consulta 
os subordinados antes de tomar uma decisão. Como sugere a maneira de realizar certas 
tarefas: ele utiliza a liderança autocrática, democrática e liberal. O desafio da liderança é 
saber quando aplicar qual estilo, com quem e em que circunstâncias e atividades.

Ainda de acordo com Chiavenato (2004), existem três tipos de liderança: liderança auto-
crática, quando o líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao grupo; liderança liberal, 
quando o líder delega totalmente as decisões ao grupo e o deixa totalmente à vontade; e a 
liderança democrática, quando o líder conduz e orienta o grupo, o incentivando a participar 
democraticamente nas decisões e nos processos da organização em que fazem parte.
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1.3. Características do líder
Carnegie (2011, p. 11), questionou: Quem são os líderes? Do que eles são feitos? Quem 

são esses homens e mulheres que “fazem acontecer” para si e para as pessoas ao seu redor? 
Como eles superam obstáculos? Onde descobrem oportunidades? Essas são questões de 
fundamental importância para todo aquele que aspira ao sucesso financeiro, à satisfação 
pessoal e à sensação de realização do potencial em fato.

Carnegie (2011, p. 12) afirma que, atualmente, a qualidade liderança é não só respeitada 
como referenciada. Contudo, ela também pode ser paradoxal e sutilmente desprezada. Ainda 
para Carnegie (2011, p. 22), lidar com as pessoas é provavelmente o maior problema que se 
pode enfrentar, especialmente no mundo corporativo. Isso também é verdade se você for dona 
de casa, arquiteto ou engenheiro. Pesquisas realizadas com o apoio da Carnegie Foundation for 
the Advancement of Teaching relevaram um fato importante e significativo: em áreas técnicas, 
como a engenharia, cerca de 15% do sucesso financeiro da pessoa se deve ao conhecimento téc-
nico que ela tem, e cerca de 85% derivam de sua habilidade na engenharia humana, isto é, sua 
personalidade e habilidade para liderar pessoas. O indivíduo que tem conhecimento técnico e 
a habilidade de expressar ideias, que assume a liderança e logra despertar o entusiasmo nos 
outros é uma pessoa fadada ao sucesso. Essa e uma das peças do quebra-cabeça da liderança.

1.3.1. Autoridade legítima
De acordo com Carnegie (2011, p. 22), os líderes podem ser eleitos, escolhidos ou sim-

plesmente reconhecidos de maneira espontânea pelos integrantes de um grupo. De uma 
maneira ou de outra, todos os seres humanos são feitos para a liderança. Podemos querer 
liderar ou podemos querer ser liderados, mas há um impulso natural para assumir posi-
ções de autoridade em todos nós.

Carnegie (2011, p. 23) afirma que procuramos uma pessoa que tenha visão, que saiba 
como comunicá-la e que consiga fazer com que comunguemos com ela. É muito comum 
isso acontecer por meio de imposição, mas a comunicação por meio da ação é ainda mais 
eficiente. Líderes sabem reconhecer o momento quando o grupo está pronto para receber 
uma mensagem, e tiram proveito desse momento.

Para Carnegie (2011, p. 23),

A habilidade do líder de falar bem costuma ser uma parte muito importante desse processo. 
Mas o que é realmente essencial é a visão interior do líder. Ele precisa ser capaz de comuni-
car vigorosamente sua visão, seja por palavras, seja por atos. Quando isso acontece, o grupo 
é persuadido, e os incrédulos aderem também. É conferida autoridade legítima.

Ainda para Carnegie (2011, p. 23), a identidade do líder é algo muito maior do que sua 
identidade como indivíduo. Essa pessoa incorpora a identidade do grupo. É a pessoa a quem 
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os outros olham em busca de orientação e conselho, e, quando os recebem, sentem como se 
aquilo tivesse saído de dentro deles mesmos.

1.3.2. Autoconfiança autêntica
Para Carnegie (2011, p. 24), os líderes têm genuína autoconfiança. Essa característica é 

absolutamente essencial para que outros creiam neles também. Os líderes acham, sentem e 
sabem que tem o poder de vencer desafios e possibilitar a obtenção de resultados positivos.

Conforme Carnegie (2011, p. 24),

Líderes têm uma visão geral de todos os aspectos de seu negócio e sabem como as coisas 
funcionam. Estão conscientes do que acontece da linha de frente até o nível executivo. Essa 
perspectiva ampla, com uma atenção meticulosa e detalhes permite que reconheçam pro-
blemas e oportunidades que outros não veem.

Carnegie (2011, p. 24) afirma que é muito comum que essa crença em si mesmo esteja 
fundamentada na própria perícia técnica do líder. Um grande cirurgião, por exemplo, sen-
te-se confiante em educar estudantes de medicina porque já realizou diversas cirurgias reais 
durante a carreira. Mas isso nem sempre é verdade. Alguns grandes técnicos de futebol 
nunca jogaram futebol. Uma pessoa pode dar aulas de piano sem ser capaz de tocar o ins-
trumento profissionalmente. Líderes altamente eficientes talvez não sejam tecnicamente 
habilidosos ou talentosos, mas sabem como reconhecer e inspirar aqueles que são.

1.3.3. Confiança com flexibilidade
Conforme Carnegie (2011), líderes fortes devem ter confiança em sua posição sobre 

questões-chave. Devem ter convicções, não apenas opiniões, especialmente quando se 
trata de assuntos de integridade. Contudo, eles não são teimosos. Os líderes devem ter a 
habilidade de realmente ouvir, essencial para a habilidade de mudar.

Para Carnegie (2011, p. 25),

Um líder não deve perder de vista seu propósito ou o propósito daqueles que estão sob seu 
comando; se o fizer, corre o risco de ser tornar ultrapassado e levar todos para baixo com ele. 
Líderes precisam antever, prever e promover mudanças antecipadamente, conduzindo os 
demais para elas. Eles também precisam estar alertas para mudanças inesperadas no percurso. A 
mensagem é clara: preste atenção na paisagem e esteja ciente de que talvez precise fazer ajustes.

De acordo com Carnegie (2011), estratégias comerciais que funcionam bem hoje 
podem não funcionar amanhã, e um líder deve ser rápido na percepção disso. Uma vez que 
a organização terá de se adaptar, o líder deve aprender novas habilidades e explorar novas 
abordagens antes de a necessidade surgir.
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1.3.4. Aceitação do risco
Carnegie (2011) entende que o medo do fracasso faz com que muitas pessoas não se 

arrisquem. Essa aversão ao risco, por si só, não é necessariamente algo ruim. Mas se os 
benefícios do possível sucesso superam as possibilidades de fracasso, um líder precisa 
arriscar. Quando vale a pena correr o risco, os líderes devem aceitá-lo.

Para Carnegie (2011, p. 29),

líderes poderosos podem afetar milhares ou até mesmo milhões de indivíduos. Não importa 
se um líder toca apenas um indivíduo ou muito: o poder que ele possui para mudar o mundo 
não deve ser subestimado. A habilidade para liderança não surge automaticamente com o 
título gerente, supervisor ou líder. Adquiri-la deve ser um processo contínuo de aprendizado.

Ainda para Carnegie (2011, p. 26), uma vez determinada a relação custo/benefícios, os 
líderes devem dar exemplos para o restante do grupo. Se você analisou o risco e decidiu que 
vale a pena corrê-lo, então precisa superar quaisquer barreiras mentais que possam impedi-
-lo de se tornar um modelo para o restante de seu grupo. Em grande parte, isso é uma questão 
de preparação. Quanto mais bem preparado você estiver, menos arriscada será a situação.

1.3.5. Determinação
Carnegie (2011) diz que os líderes não desistem sem antes lutar. O sucesso nem sempre 

chega facilmente, mas os líderes continuam tentando repetidas vezes até que eles e seu grupo 
alcancem o sucesso. Ao mesmo tempo, líderes têm consciência de que nem todas as bata-
lhas podem ser vencidas apenas com persistência. Algumas pessoas não têm habilidade para 
jogar na NBA. A maioria de nós não conseguirá cantar ópera profissionalmente, não importa 
o quanto se esforce. Essas situações limitantes, porém, são relativamente poucas e raras. Os 
líderes sabem que a grande maioria dos objetivos é alcançável se o desejo for suficientemente 
forte e se eles agirem como devem. Espera-se que o líder tome decisões difíceis enquando os 
outros fogem delas. Quer isso signifique deixar alguém sair ou fazer mudanças drásticas que 
afetam sua empresa, você é aquele que deve tomar decisões. Um líder sem opinião própria 
costuma falhar quando se trata de realizar coisas e arrisca ser usado por outras pessoas.

1.4. COMO AGEM OS LÍDERES
Segundo Carnegie (2011), a habilidade para liderança não surge automaticamente com 

o cargo de gerente, diretor, comandante, chefe ou gestor, supervisor ou líder. Adquiri-la 
deve ser um processo contínuo de aprendizado.
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Carnegie (2011) aconselha o leitor a se concentrar na visão global; ser ambicioso; conhe-
cer a si mesmo; ser decisivo; controlar o estresse; aceitar as críticas; ouvir; ser flexível; apoiar 
as pessoas; incentivar as pessoas; comemorar o sucesso (seu e de outros); apoiar a equipe; 
ajudar; aceitar as responsabilidades; resolver os problemas; liderar por meio de exemplo; 
fazer a coisa certa; ser honesto; evitar a fofoca; dá o melhor de si; fazer críticas construtivas; 
e desafiar o processo, pois são habilidades do líder, e que elas são constituintes da liderança.

Conforme Carnegie (2011, p. 36), a maestria na liderança é uma combinação de muitas 
habilidades. Existe uma coisa que um líder precisa ser capaz de fazer com habilidade e de 
maneira articulada. Em poucas palavras, os líderes devem ser capazes de se comunicar.

2. METODOLOGIA
2.1. Objetivos

A sistemática de Gil (2002, p. 122), É uma variação da amostragem aleatória simples. Sua apli-
cação requer que a população seja ordenada de modo tal que cada um de seus elementos possa 
ser unicamente identificado pela posição. Apresenta condições para satisfação desse requisito 
uma população identificada a partir de uma lista que englobe todos os seus elementos, uma fila 
de pessoas ou o conjunto de candidatos a um concurso identificados pela ficha de inscrição.

O procedimento metodológico é do tipo descritivo, com estudo de caso na Polícia 
Militar do Pará. A pesquisa também os métodos bibliográficos e de pesquisa de campo.

Conforme Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabe-
lecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 
sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técni-
cas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.

2.2. Tipos de Abordagens
O estudo de caso realizado na Polícia Militar do Estado do Pará – Comando Geral foi do 

tipo qualitativo e quantitativo, realizada através de entrevista e questionários. Seu objetivo 
foi o de verificar, dentro de âmbito profissional, quais características da liderança são abor-
dadas e praticadas pelos líderes.

2.3. Sobre a população e a amostra
A pesquisa será feita com os oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Pará – 

Comando Geral. A amostragem será realizada com oficiais e praças que desempenham 
funções de liderança. A amostra foi definida por tipicidade e faz parte das amostras não 
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probabilísticas. De acordo com Gil (2002, p. 108), A amostra da população num estudo de 
coorte é selecionada em função de apresentar características que possibilitem a investi-
gação da influência de determinada exposição na ocorrência de determinado fenômeno. 
Assim, numa pesquisa cuja finalidade é verificar em que medida a exposição a um fator de 
risco pode ser a causa de determinada doença, necessita-se primeiramente selecionar um 
grupo de pessoas consideradas sadias em relação à doença sob investigação. Esse grupo 
deverá ser o mais homogêneo possível em sua composição no referente a diversos fatores, 
tais como: idade, ocupação, local de moradia etc.

2.4. Instrumentos de coleta de dados
Os dados foram apurados no ambiente de trabalho dos oficiais e praças durante o perí-

odo de trabalho. As entrevistas foram estruturadas por meio de formulários com perguntas 
abertas e fechadas. Adotou-se um questionário aplicado pelo próprio pesquisador no perí-
odo de 19 a 23 de janeiro de 2015, o instrumento da coleta foi o questionário de perguntas 
abertas e fechadas com oficiais (coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães e tenentes) 
e praças (subtenentes, sargentos e soldados).

Para Gil (2010, p. 102), “questionário é um conjunto de questões que são respondidas por 
escrito pelo pesquisador”. O autor destaca que o questionário constitui o meio mais rápido e 
barato para a obtenção de informações, não é necessário treinamento de pessoal e garante 
o anonimato. Enquanto a entrevista é aplicável a um número grande de pessoas, inclusive 
as que não sabem ler e escrever. Segundo Gil (2010, p. 120), a modalidade de entrevista 
“pode ser aberta (com questões e sequência pré-determinadas, mas com ampla liberdade 
para responder), guiada (com formulação e sequência definidas no curso da entrevista), por 
pautas (orientadas por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explo-
rando ao longo do curso) ou informal (que se confunde com uma simples conversação). Ao 
considerar que a pesquisa será realizada em uma empresa, podemos envolver múltiplas 
unidades dentro da empresa como os seus departamentos, exigindo um número maior de 
pessoas entrevistadas”.

2.5. Quanto à forma de tratamento de dados
Os dados foram tabulados em planilha de Excel, levando todas as opiniões dos oficiais 

(coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães e tenentes) e praças (subtenentes, sargentos 
e soldados) em conta. Após a realização dos dados, foi feito um levantamento com os per-
centuais adquiridos das respostas. Por meio desses dados entendemos a compreensão dos 
entrevistados sobre o conceito de liderança.
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste item, apresentam-se as questões levantadas nos questionários e nas entrevistas 

com oficiais (coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães e tenentes) e praças (subtenen-
tes, sargentos, cabos e soldados). A análise foi executada em duas etapas: a primeira consiste 
na análise dos questionários mediante os gráficos; a segunda apresenta a análise dos dados 
fornecidos nas entrevistas. Por meio delas buscamos fazer uma comparação dos dados cole-
tados, bem como o levantamento dos dados bibliográficos apresentados na pesquisa.

3.1. Entrevista com o gestor
3.1.1. Qual a importância da liderança para a Polícia Militar do Estado do Pará?

De acordo com o capitão Alessandro Dias, do Departamento de Pessoal (DP4) da Polícia 
Militar do Estado do Pará, liderança e hierarquia são a base da Polícia. Sem elas não haveria 
a Polícia Militar. Mas é de suma importância perceber e analisar a importância da liderança 
para esse novo modelo de Polícia Militar que se tem visto, não somente no Pará, mas tam-
bém no restante do Brasil. Uma Polícia participativa e engajada a resolver os problemas 
sociais historicamente encravados desde o surgimento das grandes metrópoles. Problemas 
esses que são a falta de segurança pública em algumas partes do país. Porém, esses proble-
mas surgiram do crescimento desorganizado de algumas regiões, cidades ou bairros, que 
trouxeram problemas sociais, tal como a criminalidade.

Como o tema é liderança e a pergunta é sobre a importância da liderança para a Polícia 
Militar , afirma-se que ela, sem administração e, consequentemente, sem liderança não seria 
a instituição que é nos dias de hoje. Administração e liderança são modelos, e modelos são 
revistos a todo o momento, e rever novos modelos para se usar na Administração Pública, em 
particular, na Polícia Militar, é o que se tem buscado no cenário municipal, estadual e federal.

3.1.2. Você acha que hoje em dia é possível alguma empresa/organização  
sobreviver sem um bom líder; e quais são os princípios básicos de 
liderança/gestão?

Segundo o entrevistado, seria inviável para a Polícia Militar do Estado do Pará conti-
nuar exercendo suas funções se não tivesse um líder (o comandante geral), pois é na figura 
dele que os colaboradores (a tropa) se espelham. Para isso, o líder maior – bem como os 
liderados – precisa entender e conhecer os princípios básicos da liderança, evitando-se, 
assim, a organização perder sua unidade, o que pode acontecer se a Administração Pública 
não entender a necessidade e a importância da liderança.

E, ao final, se conclui que não seria possível nenhuma organização sobreviver sem um 
bom líder e os princípios básicos da liderança.
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3.2. Análise dos resultados
Gráfico 1 – É importante a liderança para a Polícia Militar?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Analisando os gráficos sobre a importância da liderança para a Polícia Militar do do 
Pará, as respostas foram unânimes:100% dos entrevistados responderam “sim”.

Logo, todos consideram de suma importância o tema da liderança. Para eles, a liderança 
e a figura do líder é quem faz com que grandes organizações se destaquem no mercado, seja 
ele público ou privado.

De acordo com Chiavenato (1983, p. 122), a liderança é necessária em todos os tipos 
de organização humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos. Ela 
é essencial em todas as funções da administração. Segundo ele, o administrador precisa 
conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. Para os humanis-
tas, a liderança pode ser visualizada sob diversos ângulos.

Gráfico 2 – É importante para a Política Militar ter bons líderes?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

De acordo com as respostas dos entrevistados, todos foram unânimes em suas respos-
tas ao responderem “sim” à pergunta.

A administração é uma arte e para isso precisa de bons líderes. Logo, o papel da admi-
nistração pública se torna fácil, uma vez que, com bons líderes, os resultados chegam de 
forma mais eficaz e por um maior período de tempo.

Conforme Chiavenato (1983, p. 123), a Liderança constitui um dos temas mais pesquisa-
dos e estudados nas últimas décadas. As teorias sobre a liderança que foram apresentadas por 
autores humanistas podem ser classificadas em três grupos: cada um desses grupos de teorias 
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apresenta características próprias: teorias de traços de personalidades que são as característi-
cas marcantes de personalidade possuídas pelo líder; teoria sobre estilo de liderança: que são 
as maneiras e estilos de se comportar adotados pelo líder; e teorias situacionais de liderança: 
que são as adequações do comportamento do líder às circunstâncias da situação.

Gráfico 3 – Existiria Política Militar sem liderança?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Conforme o Gráfico 3, quando os entrevistados foram questionados se existiria a Polícia Militar 
sem liderança, 10% responderam “sim”, 80% responderam “não”, e 10% responderam “talvez”.

A liderança é uma ferramenta da administração, e a administração não funcionaria 
sem a figura do líder. É de suma importância que exista um líder/gestor em cada base de 
uma organização para que ela tenha sucesso.

Carnegie (2011, p. 11) questionou: Quem são os líderes? Do que eles são feitos? Quem 
são esses homens e mulheres que “fazem acontecer” para si e para as pessoas ao seu redor? 
Como eles superam obstáculos? Onde descobrem oportunidades? Essas são informações de 
fundamental importância para todo aquele que aspira ao sucesso financeiro, à satisfação 
pessoal e à sensação de realização derivada de transformação de potencial em fato.

Gráfico 4 – O líder precisa dar ordens aos comandados para que o grupo possa funcionar 
regularmente?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Ao questionar os entrevistados se o líder precisa dar ordens aos comandados para que 
o grupo funcione regularmente, 10% responderam “sim”, 80% “não”, e 10% “talvez”.

Existem diferenças entre o líder (novo paradigma) e o chefe (velho paradigma). O líder 
é aquele que está inteiramente e exclusivamente preocupado com sua equipe de trabalho e 



 PARTE V | LIDERANÇA

117

com os resultados, mas também está sempre à disposição para resolver os problemas que 
surgem ao longo do caminho e os procura resolver de forma que a equipe inteira seja bene-
ficiada. Já no velho paradigma, a figura do chefe, é aquele que se preocupa consigo mesmo, 
buscar atender somente às suas necessidades e, quando surgem os problemas, é sempre o 
primeiro a culpar os outros pelos erros.

Carnegie (2011, p. 26) afirma que espera-se que o líder tome decisões difíceis enquanto os 
outros fogem delas. Quer isso signifique deixar alguém sair ou fazer mudanças drásticas que 
afetam sua empresa, o líder é aquele que deve tomar decisões. Um líder sem opinião própria 
costuma falhar quando se trata de realizar coisas e arrisca ser usado por outras pessoas.

Gráfico 5 – Todos os liderados sabem ouvir o líder?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Quando questionados se todos os liderados sabem ouvir seus líderes, 80% responde-
ram “sim”, 20% “não” e 10% “talvez”.

Liderança participativa é quando todos envolvidos no processo sabem ouvir um ao 
outro. Mas é tarefa do líder falar primeiro para que toda a equipe crie autoconfiança e, 
assim, tenham capacidade de serem também líderes.

Para Carnegie (2011), os líderes acreditam genuinamente em si mesmo. Isso é absoluta-
mente essencial para que outros creiam neles também. Os líderes acham, sentem e sabem 
que têm o poder de vencer desafios e possibilitar a obtenção de resultados positivos.

Gráfico 6 – O gestor acompanha periodicamente o desempenho dos liderados?

Fonte: Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Questionados se os gestores fazem o acompanhamento periódico dos liderados, todos 
responderam “sim”.
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É fundamental no processo administrativo, bem como no processo de liderança, que 
seja feito um acompanhamento das delegações. Assim, o feedback será sempre maior.

Afirma Carnegie (2011) que, como líder, espera-se que você tome decisões difíceis quando 
outros fogem delas. Quer isso signifique deixar alguém sair ou fazer mudanças drásticas que 
afetam sua empresa, você é aquele que deve tomar decisões. Um líder sem opinião própria 
costuma falhar quando se trata de realizar coisas e arrisca-se a ser usado por outras pessoas.

Gráfico 7 – Enquanto gestor, reconhece e valoriza os liderados pelo que fazem ou pela 
forma com se comportam?

Fonte Estudo de campo e coleta de dados de 2015.

Na oportunidade, quando perguntado aos entrevistados se, enquanto gestor, reconhece 
e valoriza os liderados pelo que fazem ou pela forma como se comportam, todos foram 
unânimes em dizer “sim”.

Se recompensados por atividades desenvolvidas, cria-se um motivo a mais para estar 
sempre desenvolvendo as atividades e de certa forma mais interessado em ajudar.

Carnegie (2011, p. 26) diz os líderes não desistem sem lutar. O sucesso nem sempre 
chega facilmente, mas os líderes continuam tentando repetidas vezes até que eles e seu 
grupo alcancem o sucesso. Ao mesmo tempo, líderes têm consciência de que nem todas as 
batalhas podem ser vencidas apenas com persistência. Algumas pessoas não têm habili-
dade para jogar na NBA. A maioria de nós não conseguirá cantar ópera profissionalmente, 
não importa o quanto se esforce. Essas situações limitantes, porém, são relativamente pou-
cas e raras. Os líderes sabem que a grande maioria dos objetivos é alcançável se o desejo for 
suficientemente forte e se eles agirem como devem.

Gráfico 8 – Se considera um líder comunicativo?

Fonte: Estudo de campo e coleta de dados de 2015.
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De acordo com a indagação, se os entrevistados se consideram como sendo líderes 
comunicativos, eles responderam “sim”.

É fundamental que se tenha como essência e aptidão própria à liderança ser comuni-
cativo para que todos que fazem parte do processo organizacional entendam o que o gestor 
queira passar. Também é fundamental que esse processo seja cíclico, não só partindo do 
líder aos liderados, mas dos liderados aos líderes.

Segundo Carnegie (2011, p. 29), a habilidade para liderança não surge automatica-
mente com o título de gerente, diretor, comandante, chefe ou gestor, supervisor ou líder. 
Adquiri-la deve ser um processo contínuo de aprendizado.

CONCLUSÃO
Conclui-se no presente estudo de caso que a liderança é importantíssima dentro do 

campo da administração da Polícia Militar do Estado do Pará. Liderança usada de maneira 
muito eficaz traz grande retorno a corporação, pois, diante do cenário mundial, se uma 
organização com renome ou qualquer outra empresa – pública ou privada – não fizerem 
uso dessas ferramentas (liderança), serão apenas mais uma organização.

Identificamos no estudo de caso junto à Polícia Militar que a liderança é parte do pro-
cesso contínuo. Fator indispensável em todas as etapas do processo-administrativo; que 
sem a liderança seria inviável para a instituição conseguir dirimir questões administrativas.

Com a constante mudança no cenário mundial, principalmente nos órgãos de segurança 
pública, identificamos grande interesse pela questão da liderança, mais especificamente no 
campo da administração (geral). Contudo, ainda se percebe poucos focos de rejeição ao novo 
modelo de processo relacionado à liderança, tema que foi proposto neste estudo de caso.

O tema sobre a liderança ainda é visto de maneira diferente por vários mestres da área, 
mas, na sua totalidade, e como conclusão, se percebe que desafiar o processo, no caso da Polícia 
Miitar ainda é um embate para alguns (líderes). É difícil para um líder entender que o seu lide-
rado não é mais aquele velho seguidor de ordens do período fordista e taylorista. Segundo o 
modelo de gestão contemporâneo, espera-se que o liderado moderno seja capaz de fazer parte 
do processo como um todo, opinando por diversas vezes em meio a questões administrativas.

Conclui-se com o estudo que a Polícia Militar do Estado do Pará apresentou resulta-
dos qualitativos e quantitativos mediante as práticas sobre o assunto abordado. Com o uso 
da ferramenta liderança, apresentou resultados significativos e que estão sendo vistos em 
forma de serviços prestados à população/sociedade, mas que, por ser uma instituição públi-
ca-militar, sua forma e essência pode não ser vista adequadamente quanto aos resultados e 
quando o tema é o uso da liderança em seu processo.
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GESTÃO DE PESSOAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
A ARTE DE DESCOMPLICAR

Jorge Tomé da Silva2

RESUMO: O trabalho consiste em um estudo sobre a gestão de pessoas em um contexto modelado no 
tempo com diversas formas de liderar, modelar planejamentos, estratégias, recrutamentos e seleções. 
Atualmente, gestão de pessoas é mais abrangente, sem propostas solitárias ou competitivas que tem 
por foco exclusivamente o gestor. Contudo, a gestão de pessoas na administração pública é diferente 
da gestão de pessoas no setor privado. O último visa mudanças culturais para a obtenção de lucro, para 
a competitividade, para a sobrevivência do setor em que atua. Por sua vez, na administração pública, a 
gestão de pessoas se apresenta numa diferente roupagem: a de planejar estrategicamente projetos para 
que as pessoas possam desenvolver e remodelar práticas administrativas para bem servir ao cidadão.

Palavras-chave: Gestão de pessoas; Administração pública; Cultura organizacional.

ABSTRACT: The work consists of a study on people management in a context modeled in time, with 
different ways of leading, modeling planning, strategies, recruitment and selections. Currently, people 
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management is more comprehensive, without solitary or competitive proposals that focus exclusively 
on the manager. However, managing people in public administration is different from managing peo-
ple in the private sector. The latter aims at cultural changes for profit, for competitiveness, for the 
survival of the sector in which it operates. In turn, in public administration, people management is 
presented in a different guise: that of strategically planning projects so that people can develop and 
remodel administrative practices to serve the citizen well.

Keywords: People management; Public administration; Organizational culture.

INTRODUÇÃO
A Gestão de pessoas (GP) é uma área sensível à mentalidade que predomina nas organi-
zações. Ela é extremamente contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, 
como a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada, as 
características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, 
os processos internos, o estilo de gestão utilizado e de uma infinidade de outras variáveis 
importantes (CHIAVENATO, 2008, p. 8).

Por isso, a gestão de pessoas não termina nem começa em um único meio e fim, e sim 
na formação de sistemas interligados. Em contrapartida, temos a lentidão dos processos 
que ainda insistem em modelar nossos meios de comportamentos e que ainda são defini-
dos nas repartições públicas como processos atuais. Para Chiavenato (2014, p. 33), “o velho 
modelo burocrático e funcional, centralizador e piramidal utilizado para formatar as estru-
turas organizacionais tornou-se rígido e vagaroso demais para acompanhar as mudanças e 
as transformações do ambiente”.

Assim, a velocidade do tempo tem provocado a percepção da grande importância das 
pessoas nos negócios, e as organizações públicas têm mostrado bastante interesse quanto 
à questão do capital intelectual e suas formas de atuação na busca por resultados. Há o 
entendimento de que, sem as pessoas, torna-se impossível oferecer serviços de qualidade, 
e que, no setor público, o que se vê são reclamações dos cidadãos/usuários sobre o mau 
atendimento. Pressupõe-se que essa deficiência no atendimento advém, muitas vezes, do 
fato de a administração pública não ter um sistema de gestão de pessoas em que se busque, 
através de treinamentos e desenvolvimentos, trabalhar a gestão por competências na busca 
de melhores resultados capazes de satisfazer os usuários.

Com essa compreensão é possível analisar como a área de recursos humanos começa 
a ganhar roupagem estratégica nas organizações. Por isso, espera-se com a gestão de 
pessoas novos desafios, pois o agente público/colaborador percebe a importância da 
contribuição das pessoas que tem se tornado um fator de alicerce para a diferenciação 
competitiva das organizações.
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Assim, o objetivo geral deste artigo é a compreensão e adequação dos colaboradores à 
nova realidade da administração pública, enfatizando sua importância na prestação e na 
qualidade dos serviços oferecidos à população, bem como a valorização do agente público 
como modelador da arte de construir a cidadania ao promover direitos e obrigações a todos 
que constroem e que fazem parte de um Estado ou nação.

1. DESENVOLVIMENTO
1.1. Gestão de pessoas

A gestão de pessoas (GP) pode ser compreendida como um processo de grandes mudan-
ças que impõem novos padrões de gestão às organizações públicas e privadas. Trata-se de 
um processo de reestruturação das competências essenciais apoiada no desenvolvimento 
e alinhamento estratégico de recursos humanos, como a tecnologia de gerenciamento na 
busca dos resultados necessários para garantir políticas e práticas flexíveis à integridade do 
sistema como um todo.

Esse modelo de gestão coloca o colaborador/servidor como o principal elemento na pro-
dução de informações necessárias à prática da gestão estratégica, como a reformulação dos 
anais da informação, quebra da burocratização e uso do capital intelectual desvinculando 
a administração pública da morosidade de seus serviços, apresentando, assim, padrões de 
eficiência e eficácia na busca por resultados satisfatórios. Para Chiavenato (2014, p. 38), “na 
era da informação, lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou a ser a solução 
para as organizações”.

Seguindo este pensamento percebe-se, na modernidade, que as mudanças são perma-
nentes e o serviço público precisa compreender sua real necessidade de estar incluído nela, 
pois, tornar servidores em agentes competentes, comunicadores e geradores de informações, 
é o foco da nova administração pública, que tem o poder/dever de gerar o bem-estar social. 
Chiavenato (2014) diz que a gestão de pessoas tem o papel de renovar uma organização.

Assim, evoluir conforme as demandas da atualidade é tornar as pessoas partes integran-
tes da organização, integrando agentes públicos e sociedade numa rampa de conhecimento 
e de inovação em que todos possam compreender seu papel no mundo moderno. Com isso, 
a gestão de pessoas desafia os servidores públicos em transformar estruturas burocráticas, 
hierarquizadas e que tendem a um processo de inércia em organizações flexíveis e empre-
endedoras para a geração de conhecimento contínuo.

Segundo Nonaka, Silva e Rampazo (2011, p.16), “através da gestão do conhecimento, a 
organização pode criar inovações, fortalecer o aprendizado, potencializar a comunicação entre 
os setores e as pessoas (criando uma rede de conhecimento entre as pessoas pertencentes à 
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organização)”. Por isso, a prática da gestão do conhecimento é fundamental para as organiza-
ções públicas se sobressaírem. E para que isso aconteça, é necessário motivar as pessoas para 
que a organização possa sobreviver aos desafios do mundo contemporâneo. Construindo essa 
ideia, Nonaka, Silva e Rampazo (2011, p.100) afirmam que “no caso da motivação das pessoas 
para compartilhar conhecimento, a educação e [o] treinamento são ferramentas importantes, 
pois é por meio delas que se altera a percepção das pessoas, modificando sua postura na orga-
nização”. Assim, Nonaka, Silva e Rampazo (2011, p. 16), destacam que:

para que as pessoas sejam contagiadas pela gestão do conhecimento é importante que o 
conhecimento seja disseminado, que seja transmitido a todas as pessoas. A democratização 
do conhecimento é imprescindível e para isso é importante fortalecer o diálogo, a comuni-
cação e o trabalho em equipe.

No entanto, para que tudo isso ocorra, é necessário reconhecer a importância de um 
ambiente de trabalho adequado. “Não importa quão motivado um empregado esteja, o seu 
desempenho sofrerá se não houver um ambiente de trabalho que lhe dê suporte” (ROBBINS, 
2003, p. 54).

Assim, as organizações precisam construir confiança para que o conhecimento seja 
disseminado. Para tanto, é necessário que os líderes/gestores estejam sempre prontos a 
pronunciar ações coerentes e humanas e que jamais ultrapasse o senso comum, respei-
tando a dignidade de quem está sempre pronto a interagir para o bem social.

Quando confiamos em alguém, supomos que a pessoa agirá honesta e sinceramente 
e que seja confiável e previsível (ROBBINS, 2003, p. 54). A confiança é o diferencial para a 
construção do futuro de uma organização. Por isso, agir de maneira coerente com colegas 
de trabalho é construir um belo ambiente laboral que proporcione conhecimento, habili-
dade e atitudes necessárias. É por isso que Dessler (2003, p. 8) afirma que o diferencial das 
empresas de “hoje e [do] futuro, dizem muitos especialistas, é a ênfase cada vez maior no 
capital humano – conhecimento, grau de instrução, treinamento, habilidades e especiali-
dades dos trabalhadores de uma empresa”.

Um dos indicadores de mercado mais importante no contexto de desempenho 
empresarial atualmente é a capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas 
(GRAMIGNA, 2007, p. 14). Por isso, as organizações hoje precisam construir meios para 
manter os talentos ao seu lado, competindo junto, construindo e inovando sempre. A atra-
ção de talentos produz por si só a análise de uma busca por quem gosta do que faz ou 
que tenha uma habilidade forte para o trabalho específico exigido. Essa definição recai ao 
tempo de vida e futuro de uma organização.
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Segundo Gramigna (2007, p. 18), definir a visão de futuro é pensar em “como quere-
mos ser vistos pelos usuários, fornecedores, parceiros e pessoal interno”. Ainda segundo a 
autora, “a visão de futuro ou visão estratégica é algo que pode ser pensado como um cenário 
ou como uma intuição, um sonho, uma vidência, acima dos objetivos específicos de uma 
empresa e que lhe serve de guia”. Por isso, a administração pública deve ter como propósito 
a gestão de pessoas para a construção de seus trabalhos junto aos colaboradores/agentes 
públicos formulando, então, modelos de serviços para o social, e que seus objetivos sejam 
para o bem comum e a sua intuição sirva de parâmetro ao crescimento da democracia.

De acordo com Queiros (2012, p. 72),

Vemos que profundas mudanças vêm ocorrendo na relação entre o Estado e a sociedade 
devido às transformações induzidas pelo processo de globalização econômica e pelo 
aumento da democratização das sociedades e dos seus reflexos sobre os processos de for-
matação e de gestão das políticas públicas.

Segundo Queiros (2012, p. 72), “essas mudanças envolvem um intenso processo de des-
centralização político-administrativo para esferas governamentais e não governamentais 
mais próximas das populações. Entende-se que a autonomia dos órgãos públicos favorece 
o crescimento da relação poder público-cidadão, dando maior liberdade de comunicação 
e produção de serviços de qualidade. Dessa forma, pode-se compreender que a gestão de 
pessoas, sempre estará apta a gerenciar o conhecimento organizacional a fim de promover 
o desenvolvimento da nova administração pública brasileira.

1.1.1. Gestão de pessoas para uma nova administração pública
Entende-se que falar em gestão de pessoas na administração pública é um processo 

lento e que atualmente parece meio cômodo para alguns servidores que preferem, ou estão 
viciados, a uma cultura tradicional, burocrática e pouco eficiente. A gestão de pessoas tem 
um papel fundamental na prática de mudanças de cultura. Mudar uma pessoa não é tarefa 
fácil, mas adequá-la à sua tarefa de acordo com as características do cargo parece mais 
viável, pois não precisa de muito, basta alocar cada um ao seu preço final.

No entanto, a administração pública possui deveres/regras que são um guia para a exe-
cução ou padronização dos trabalhos pelos agentes públicos no exercício de suas funções. 
Parece que não há para onde seguir, senão ao que está definido na lei. Porém, não é a 
razão deste trabalho definir modelos de ações mediante regras ou normas impostas, mas 
fazer com que o leitor perceba que o agente público, mesmo estando amarrado em doutri-
nas, pode se tornar um ser consciente de suas obrigações, como também saber interagir e 
tornar seu conhecimento prático numa ferramenta de mudança cultural para o desenvol-
vimento da estrutura organizacional e para o bem-estar do cidadão. Para isso, é necessário 
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que o agente público compreenda a definição de comportamento organizacional como “um 
campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 
comportamento dentro das organizações, como o propósito de utilizar este conhecimento 
para melhorar a eficácia organizacional” (ROBBINS, 2005, p.6). Logo, seu objetivo é “prever, 
explicar, compreender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas” 
(WAGNER III; HOLLENBECK, 2000, p. 6). Claramente, o comportamento organizacional 
pesquisa o que as pessoas fazem dentro das organizações e como seu comportamento pode 
influenciar no desempenho dos órgãos/empresas.

Daí a importância da gestão de pessoas (GP) no exercício de mudanças culturais. 
Mudar uma estrutura é torná-la diferente de pensamentos antigos, é fazer com que agen-
tes públicos sejam pessoas capazes de compreender a estrutura organizacional e moldar 
seu comportamento para modelos de idéias novas, buscando sempre a cultura de transfor-
mação. Surgem, então, umas das tarefas mais instigantes para as organizações públicas, 
porque mudar a cultura comportamental e trazer servidores/colaboradores a uma reali-
dade de mudanças internas e globais a partir da GP não significa aumento salarial, mas 
mudanças interpessoais que elevem o amor pelo trabalho público, pois quem entra para o 
serviço público não entra para enriquecer, mas para trabalhar pelo bem-estar social.

A natureza do serviço público é a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 
dos bens, serviços e interesse da coletividade (GRANJEIRO, 2001). Seguindo Granjeiro, pode-
-se compreender que a sociedade é uma virtude para o agente público, assim como o agente 
público/colaborador o é para o cidadão; em outras palavras, o agente público é para o cidadão 
um elo para a conquista e manutenção de seus direitos e obrigações constitucionais e legais.

Para que a transformação na administração pública aconteça, se faz necessário mudan-
ças no comportamento nas tarefas corriqueiras do serviço público, e que elas sejam realizadas 
dentro de um perfil de cultura pátria para o bem de todos e não apenas para si. Dessa forma 
Granjeiro (2001, p. 17) diz que “os poderes e deveres do administrador público são os expres-
sos em lei, impostos pela moral administrativa e exigidos pelo interesse da coletividade”.

Sendo assim, as corporações públicas descobriram que a prática da GP como modelo 
da educação comportamental e cultura organizacional somadas às ações legais e ao conhe-
cimento de toda a estrutura estatal pelo agente público o torna capaz para a assimilação do 
novo cenário de administração pública moderna.

1.1.2. Gestão de pessoas como motivador e construtora de talentos
A administração pública precisa motivar seus profissionais. Para isso, é preciso enten-

der como a motivação se apresenta numa pessoa. De acordo com Chiavenato (2008, p. 55),

a motivação passa por um ciclo no qual tem seu início com [o] surgimento de uma necessi-
dade. Quando esta necessidade surge, há o rompimento do equilíbrio interno do indivíduo, 
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causando um estado de tensão, insatisfação ou desconforto. Este sentimento leva o indiví-
duo à determinada ação ou comportamento, se este comportamento for eficaz, o indivíduo 
encontrará a satisfação da necessidade e voltará ao estado de equilíbrio anterior.

Não há motivação maior para uma pessoa a certeza de estar empregada por toda a 
vida. Ter garantias de emprego é o que estabelece a contratação pelo serviço público, 
principalmente quando se fala no regime de cargo estatutário. Esse regime é próprio da 
administração pública direta por meio dos servidores públicos, pessoas capazes de traba-
lhar sem medo de terem seus empregos perdidos no fim do dia.

A motivação ocasionada pela estabilidade e importância do cargo pode gerar ao agente/
colaborador a satisfação do prazer em poder servir a coletividade com autonomia e pode-
res inerentes do exercício de um agente público, elevando, assim, sua razão de existência/
importância para um comportamento melhor.

Mas, para que isso ocorra, é necessário que a administração pública compreenda a 
necessidade de contratar pessoas certas e que possuam o perfil adequado ao trabalho social 
que o poder público, em regra, necessita. No entanto, os novos concursos públicos para os 
cargos desta categoria (estatutário) precisam melhorar. Com a gestão de pessoas, as téc-
nicas de contratação e os modelos de construção dos perfis para a administração pública 
podem elevar a compreensão e a funcionalidade de um órgão público em que o candidato 
deseja fazer parte, e fazer dessa assimilação uma razão para a sua vida. Essa compreensão 
vai desde a capacidade interpessoal e do conhecimento intelectual adquirido no decorrer 
do tempo. A capacidade intelectual pode ser uma virtude única quando somada à capaci-
dade de relacionamento. E o setor público precisa desse modelo de pessoal, artistas na arte 
de construir, educar e de se comunicar. Conforme Lots e Gramms (2012), a comunicação 
está para a organização assim como o sangue está para o corpo humano.

Este pensamento eleva a idéia do papel que a gestão de pessoas tem hoje, que é construir 
no candidato, durante a sua adaptação profissional, o perfil adequado para o exercício de 
suas atividades. A comunicação durante o período de adaptação se torna determinante para a 
construção da cultura organizacional, como também a assimilação das atitudes, habilidades 
e conhecimentos técnicos necessários, somados à vontade de se trabalhar em um ambiente 
em que a comunicação seja clara, fundamental, tornando comum a qualidade de vida e o tra-
balho no ambiente laboral. Lots e Gramms (2012) afirmam também que, tanto na vida pessoal 
quanto na organizacional, se comunicar é mais do que uma técnica, é uma arte.

Está claro que a comunicação ultrapassa as barreiras do tempo. Construir uma carreira 
pública sem ela é afundar o país na recessão da burocracia/lentidão, que também tem como con-
sequência deixar de aplicar aos agentes públicos o entendimento de suas obrigações e deveres.

Percebe-se, então, que os fins da administração pública é o bem comum da coletivi-
dade administrada. Ainda segundo Granjeiro (2001, p. 16-17), “cada agente administrativo 
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é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribui-
ções”. O princípio de autonomia de um agente público que ingressa na atividade Estatal por 
meio de concurso público é o fortalecimento de sua impessoalidade sem a dependência de 
alguém que o corrompa ou que lhe imponha obrigações que não sejam as determinadas em 
lei. Logo, a importância da gestão de pessoas na vida desse profissional do povo, pois ele 
compreenderá suas obrigações e direitos, como também compreenderá a cultura organiza-
cional que balizada com a arte de colaborar e, mediada pela percepção da metodologia da 
comunicação, encontrará na motivação um dos princípios do talento, que é inovar sempre.

Surge então a necessidade de compreensão de um dos princípios que balizam a admi-
nistração pública: o princípio da impessoalidade. Para Miranda (2005), “o princípio da 
impessoalidade possui, ainda, um sentido voltado à administração, pois, não é a pessoa 
física do agente, mas o Estado por ele representado.

Com isso, confunde-se no protecionismo estatutário uma figura contraditória aos ideais 
que a gestão de pessoas traz ao mundo público, que gerencia carreiras vinculadas a normas/
culturas já existentes. Estas normas podem ser adequadas ao desenvolvimento gerencial, 
que, somado à liberdade que o servidor estatutário tem como mérito de expressão de seus 
atos, independente de vontade alheia, pois, a prática da licitude provinda de sua investidura 
por concurso público blinda a figura do agente público nas suas ações amparadas e seguidas 
pela ordem legal. Então, percebe-se que, em momento algum, o protecionismo estatutário 
contraria a gestão de pessoas, ou a ordem legal, pois ela está vinculada aos processos de 
gerenciamento das práticas do conhecimento, da habilidade e das atitudes necessárias ao 
desenvolvimento do agente para o serviço público.

Portanto, a GP constrói diretrizes de entendimento e educação do servidor para as prá-
ticas de inclusão vigente, como os modelos de parcerias nas instituições de ensino para 
a educação do servidor, que visam aprimorar o conhecimento dele com foco em sua atu-
alização, permitindo sua promoção por merecimento. O conhecimento tem se mostrado 
presente nas organizações públicas, apresentando forte impacto na atuação tanto do cida-
dão quanto do trabalhador/colaborador público.

A própria GP vem se fundir com a Lei nº 8112/1990 dos agentes públicos federais, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, e que traz para os agentes modelos de gerenciamento de polí-
ticas de inclusão no serviço público, de comportamento, obrigações e benefícios, e que 
hoje é remodelada pela dinâmica de gerenciamento de pessoal como um forte alicerce as 
mudanças culturais que o mundo das organizações atravessa. Segundo ela, pode-se cons-
truir uma visão de que o modelo estatutário é também uma ferramenta importante para a 
gestão de pessoas como processo de valorização da cultura organizacional e de inclusão/
participação das políticas internas do serviço público. É certo que há um vício constante e 
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quase imutável na prática cultural de alguns poucos servidores, que resulta na lentidão e 
burocratização do serviço público prestado, mesmo com práticas gerencias sendo promo-
vidas e aplicadas dentro dos órgãos. Essa tentativa de complicar as ações dos serviços ao 
cidadão tem gerado grandes transtornos, como uma fronteira encarcerada pelo vício da 
desqualificação do serviço estatutário. 

Como foi dito anteriormente, o emprego do estatutário no serviço público é uma maneira 
de gerenciar e enforcar os abusos de práticas públicas para fins pessoais. Assim, o exercício 
da gestão de pessoas (GP), somada a Lei nº 8112/1990, tem promovido a inclusão da infor-
mação e da transformação cultural de bem servir, junto aos processos da organização e nas 
ações do serviço público, como modelos de gestão que possam promover o bem-estar social 
através da mudança cultural das ações erradas em modelos mais dinâmicos, processos que 
podem mudar com apenas o entendimento da cultura organizacional, educação no uso da 
informatização, quebra de barreiras da comunicação e entendimento da lei em vigor. Não 
se precisa de ferramentas complicadas para as práticas de melhoria, bastando um pouco de 
entendimento desses processos para a realização adequada das ações/da educação dos ser-
vidores/colaboradores. Fica claro, então, que transformar comportamentos e achar talentos 
existentes dentro da casa organizacional é uma das transformações que a GP pode provocar.

1.1.3. Gestão de pessoas: a arte de descomplicar
As vantagens de um agente público junto à gestão de pessoas será a possibilidade de apren-

dizado ao desenvolver seus métodos, compreendendo que as estratégias serão viabilizadas por 
meio das pessoas e elas que precisam estar coesas para com a nova realidade da administração 
pública, que é gerenciar os processos e os colaboradores, e que, por meio deles, elevar o poder 
público como fundamento de uma sociedade que anseia por serviços de qualidade. 

Dessa forma, o agente público tem o poder/dever de se aprimorar e desenvolver uma 
administração pública que não seja somente focada em departamento de pessoal. Nesse 
sentido, é necessário ampliar a visão sobre as organizações e seus sistemas, alocando esse 
conhecimento na estrutura organizacional dinâmica, construindo, assim, a arte da compe-
tência que produz nos agentes comportamentos hábeis que facilitam a formação de idéias, 
a aceitação de diferentes culturas e o desbloqueio de barreiras interpessoais. De acordo 
com Nonaka, Silva e Rampazo (2011, p. 99),

o conceito de competência traz em sua essência a valorização do conhecimento organi-
zacional, porém vai além. Esse conhecimento precisa ser colocado em prática para gerar 
habilidade, para ser colocado em prática é preciso ter atitude. Essa atitude deve estar rela-
cionada à construção de um ambiente que estimule o aprender a aprender e que assim 
gere inovação, ou seja, é preciso ter atitude para gerar o conhecimento, disseminá-lo e 
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constantemente colocá-lo à prova com uma postura crítica sempre em busca de melhorias, 
gerando assim mais conhecimento em um processo contínuo.

A idéia defendida pelos autores deixa clara a necessidade na construção sistêmica das 
virtudes interpessoais ou das características necessárias à construção e disseminação do 
conhecimento organizacional. Construir mais conhecimento em um processo contínuo 
gera a necessária formatação de uma postura crítica e que estimule o aprendizado inova-
dor, transformando o ser em um modelo pensante e construtor de idéias. Mas, para isso, 
é necessário o uso da gestão de pessoas como uma arte de remodelar o modelado, de des-
complicar o complicado, como também um instrumento fundamental de humanização do 
homem social/coletivo, que é o agente público.

A construção das habilidades defendidas acima demonstra virtuosamente a necessidade 
que o homem/agente/colaborador tem pela educação constante para o seu engrandeci-
mento, para a construção da dignidade humana, assim como, da aceitação da fragilidade 
que os moldam. Ao construir um mundo de conceitos dentro do campo de competências, 
percebe-se que o ser humano não apenas se constrói, mas se ergue em construções para o 
mundo, para as pessoas, para a sociedade ativa.

De acordo com Sanabio; Santos; David (2013, p. 24),

O foco no cidadão-consumidor buscou direcionar a atenção dos provedores de serviços 
públicos para as necessidades dos beneficiários, em detrimento dos interesses da própria 
burocracia. Essa orientação implica em tratá-los como contribuintes e como co-formula-
dores de políticas públicas, que esperam da gestão eficiência e responsabilização política.

Contribuindo com os autores citados acima, a gestão de pessoas (GP) pode ser usada 
como organizadora dessa fusão gerencial democrática, podendo-se alocar o cidadão e os 
agentes públicos no político-social, fundamentando a arte de bem servir/colaborar/par-
ticipar quando todos estiverem remodelados no corpo do serviço público, expressando, 
então, a arte da cidadania. Essa sistematização se traduz na compreensão da competência, 
da habilidade, do conhecimento, tendo como resultado a busca pela exploração da atitude 
como quebra de barreiras da comunicação, como uma arte de construção de idéias. A 
construção dessa administração gerencial contemporânea e da cidadania participativa fun-
damenta-se na arte de se comunicar. E para comunicar é necessário a presença do homem/
cidadão-cliente. O cidadão-cliente pode se traduzir como uma árvore que expressa seus 
sentimentos, suas fraquezas e suas virtudes. Incluir o cidadão ativo e o agente do Estado ao 
processo organizacional/democrático é tarefa fundamental da nova administração pública. 

Partindo dessa premissa, a gestão de pessoas é também um elo entre a construção 
da linguagem organizacional e a humanização dos agentes públicos. Facilitar esse elo é 
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fundamental para o colaborador/servidor entender os processos da organização em pro-
fundidade e, dessa forma, construir o alicerce organizacional junto ao agente capaz, que 
termina sendo o foco estratégico da gestão de pessoas. 

Fazer com que os colaboradores compreendam toda a estrutura organizacional, assim 
como tornar a estrutura o modelo de conforto para um bom ambiente de trabalho também é 
fundamental para a concepção e sobrevivência de ambos. Ainda de acordo com Sanabio; Santos; 
David (2013, p. 26), “os mecanismos de controle burocrático também foram revistos para via-
bilizar a delegação de poder, cujo propósito fundamental era alinhar autonomia e autoridade”.

Dessa forma, casar o colaborador/servidor com a organização seria construir no tempo 
um espaço de qualidade e de dignidade, contribuindo para a desburocratização de pode-
res/decisões. Não esquecendo que, para se ter um bom casamento também é necessário 
um bom convívio, boa sinestesia de idéias e uma cordial relação trabalhista, bem como 
respostas coerentes ao cidadão-cliente que busca por serviços de qualidade. Parcerias 
entre sociedade e Estado deveriam fortalecer as ações públicas e, também, controlá-las. 
(SANABIO; SANTOS; DAVID, 2013, p. 26).

Segundo esse contexto, fundamentar a socialização do espaço e a humanização do 
colaborador e cidadão junto à administração pública, facilitando, então, o emprego do 
conhecimento e dos processos com visão estratégica como a liderança adequada e com a 
comunicação e tecnologia necessárias, ficando claras as diretrizes e normas a serem segui-
das, sem as sequelas da desumanização social e da tragédia doentia que a corrupção ainda 
promove. A educação organizacional, gerencial e social também são expressões importan-
tes para uma administração pública contemporânea. 

Para que o agente/colaborador entenda as necessidades dos modelos exigidos acima, é 
necessário que ele conheça a visão dos processos gerenciais moldados no seu ambiente de 
trabalho, a fim de estar preparado para as mudanças necessárias e que possam ser supera-
das pela comunicação adequada e eficiente.

No entanto, para que isso aconteça, é necessário a comunicação com novas roupagens, 
e que ela seja facilitadora, permitindo ao ser pensante/homem agir dentro de uma normali-
dade espiritual, e que não fuja de sua orbita de conforto/racional. Assim, segundo Sanabio; 
Santos; David (2013, p. 26),

as mudanças recomendadas pelo paradigma gerencial estenderam-se para a organização do 
aparelho de estado e promoveram seu redimensionamento por meio da redução de níveis 
hierárquicos, da transferência de autonomia para escalões inferiores e da descentralização 
de operações.

Este pensamento se constrói junto à nova administração gerencial e a necessária valoriza-
ção do profissional público. Fica claro que restringir a comunicação, a autonomia e a liberdade 
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de ação dos níveis hierárquicos subalternos seria marcar hora e data para o suicídio do poder 
de ação do servidor/colaborador e do senso comum. Respeitar as trajetórias do agente/cola-
borador em sua vida organizacional, em sua experiência de trabalho, em suas dificuldades, 
acertos e incertezas é importante para manter a estrutura organizacional em ordem e capaz de 
enfrentar as dificuldades do tempo e que a economia global, de vez em quando, nos apresenta.

Assim, para o entendimento dessa construção e fusão dos processos homem × organi-
zação × participação social × autonomia laboral é necessário construir uma relação cordial 
e feliz, tendo como resultado a sobrevivência do equilíbrio da vida social e organizacional, 
seja ela pública ou privada.

1.2. Administração gerencial e cidadania
Para Castro e Castro (2014, p. 86), na nova gestão pública, o cidadão é tratado como 

consumidor de bens e serviços, sendo eleitor, cliente ou consumidor. Ainda com relação à 
idéia da nova gestão pública, Castro e Castro sustentam que, no novo serviço público, o foco 
recai sobre o cidadão e sobre o exercício da cidadania.

Fica claro, assim, que a prática de cidadania e a importância do cidadão para o serviço 
público não está distante da ação do agente governamental. Dessa forma, compreende-se 
que o serviço público é a construção dos interesses sociais. A construção de direitos recai à 
prática da ação social que fundamenta a participação política ou a integração democrática 
de uma liberdade não tão liberal, mas regida por leis que descrevem o modelo de liberdade 
dada ao agente e à prática do bem comum. 

Com isso, essas atribuições devem fundamentar a eficiência administrativa, pro-
movendo bem-estar àqueles que buscam nas práticas gerenciais de governo direitos e 
obrigações. Seria tanto a eficiência de quem busca quanto a de quem promove. Por isso, 
Granjeiro (2001, p. 18), sustenta que o dever de eficiência é o que se impõe a todo agente 
público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Dessa forma, o agente público/colaborador deve bem servir ao cidadão e não elevar a 
administração pública apenas nas estratégias burocráticas a serem alcançadas, pois elas 
são a fundamentação pela busca de resultados e que tem fim para o cidadão assim como o 
cidadão está para colaborar também com o serviço público. A prestação de contas é recí-
proca nesse jogo democrático de serviços em que tanto o servidor/colaborador quanto o 
cidadão/cliente têm responsabilidades de participação.

Granjeiro (2001, p. 19) sustenta que a prestação de contas não se refere apenas ao dinheiro 
público, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de administração. Ainda nesse 
contexto, Granjeiro (2001, p. 19) afirma que o dever de probidade está constitucionalmente 
integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de 



 PARTE V | GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

133

seus atos. Por isso, é necessário a abertura na liberdade de atuação e de comunicação entre 
servidores e coordenadores públicos na busca de uma administração adequada e de uma 
finalização das estratégias desejadas. Ainda conforme Granjeiro (2001, p. 57), o princípio da 
coordenação visa entrosar as atividades administrativas, evitando a duplicidade de atuação, a 
dispersão de recursos, a divergência de soluções e outros males característicos da burocracia.

Sendo assim, o que se entende nos atos de um gestor público é a real coordenação das 
atividades administrativas com foco na formatação da burocracia para uma atitude mais 
hábil e eficiente. 

Com isso, percebe-se que a atuação dos gestores públicos, como também de servidores/
colaboradores, é a fusão das práticas gerenciais com as operacionais numa produção sim-
ples de coesão de planejamento estratégico, operacional e gerencial. No entanto, a cidadania 
também se faz presente com a atuação do cidadão nas ações do administrador público como 
régua delimitadora de políticas públicas. Assim, segundo Castro e Castro (2014, p. 92),

traduzem que o gestor público deve, portanto, prestar serviço ao cidadão e envolvê-lo no 
desenvolvimento de políticas públicas, além de promover a consciência de responsabili-
dades compartilhadas em prol da construção de uma participação individual e coletiva por 
toda a sociedade.

Percebe-se que o cidadão, junto à administração pública gerencial, é o construtor e o 
colaborador dos trabalhos de melhoria social. Essas práticas são obrigatórias para quem 
defende uma sociedade democrática de direitos. Granjeiro (2001, p. 67) diz que a adminis-
tração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte e como cliente dos seus serviços. 
Ainda segundo Granjeiro (2001, p. 67), o paradigma gerencial contemporâneo, fundamen-
tado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de 
gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criativi-
dade. Dessa forma, Granjeiro (2001, p. 67) afirma que:

o modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, através da defini-
ção clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança 
de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos modernos no 
interior do Estado, se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiên-
cia dos serviços sociais oferecidos pelo setor público.

A função dessas ações administrativas, simples e complexas, que a nova administração 
pública tem conhecido também é reerguida nas páginas da gestão de pessoas, trazendo 
para o ambiente de trabalho do setor público uma reorganização de suas tarefas. A reforma 
do aparelho estatal no Brasil significará, fundamentalmente, a introdução na administra-
ção pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Construir a gestão de pessoas no poder público é avaliar, com o tempo, as mudanças 

que a administração pública tem passado e como elas são aplicadas e avaliadas. A gestão 
de pessoas está passando por um amplo processo de inclusão, uma vez que os sistemas 
tradicionalmente utilizados como referenciais centrados em cargos estão demonstrando 
fragilidades diante do ambiente turbulento e mutável pelo qual atravessa as organizações 
públicas. Assim, percebe-se que o Poder Público precisa de servidores/colaboradores 
motivados pela busca do conhecimento e criação de novos valores, capazes de desenvolver 
projetos e incluir seu pessoal no processo de formatação do departamento de pessoal para 
a gestão de pessoas. Para criar esse valor, é essencial um ambiente organizacional com 
políticas de gestão de recursos humanos que permitam a participação e o compartilha-
mento do conhecimento, valorização do potencial dos colaboradores, espírito de equipe 
e alinhamento das habilidades do servidor/colaborador às competências essenciais para 
alcançar os resultados esperados com o planejamento estratégico. A razão está no capital 
humano que se traduz no respeito ao conhecimento, à experiência, ao poder de inovar e à 
habilidade dos gestores e colaboradores na condução de suas tarefas.

Dessa forma, para que o capital humano se desenvolva na gestão pública é necessário a 
capacitação profissional de seus colaboradores. Sem a qualificação/renovação, o servidor/
colaborador termina por apresentar deficiências no atendimento, que, muitas vezes, sur-
gem pelo comodismo que alguns deles apresentam em razão de serem efetivos no cargo 
que ocupam, protegidos por uma legislação que lhes dá estabilidade, mas não os fiscaliza 
nem os avalia em seu desempenho após a realização do estágio probatório. Com isso, a 
necessidade de qualificação profissional, a busca por um processo estratégico voltado à 
gestão por competência e ao capital intelectual tornou-se página constante de inovação e 
busca pelo conhecimento. O conhecimento é a bagagem que um servidor/colaborador pre-
cisa alcançar. Sem esse atributo será difícil manter uma administração pública qualificada 
e pareada junto aos modelos gerencias de sucesso. Esse entendimento nos leva a valorizar 
cada espaço ocupado, cada lance de escada alcançado, cada projeto compreendido, cada 
resultado com o seu fim esperado. O conhecimento na gestão de pessoas se traduz na arte 
de descomplicar o que antes parecia complicado.
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GESTÃO ESTRATÉGICA E O 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  
NO SETOR PÚBLICO:
UMA ANÁLISE TEÓRICA

Roseane de Cássia Nunes de Pina1

RESUMO: O objetivo deste estudo teórico é destacar a importância do desenvolvimento de pessoas no 
setor público para uma gestão estratégica, seja no âmbito da instituição como um todo ou na gestão 
de pessoas. Não se pode gerir uma organização, seja ela pública ou privada, sem previamente traçar 
estratégias. Assim, o caráter imprescindível da gestão estratégica é notório. Porém, para que as estra-
tégias possam ser realizáveis, é necessário que as pessoas reconheçam sua importância e efetividade, 
cabendo à gestão de pessoas ser o elemento integrador, assumido, assim, um caráter estratégico para 
que suas ações sejam facilitadas e, quando se trata do setor público, isso é um desafio ainda maior. O 
tema desenvolvimento de pessoas é tratado através de um breve histórico, além de ser feita a diferença 
entre treinamento e o desenvolvimento, focalizando o panorama no setor público, e finalizando com 
a análise de como o desenvolvimento de pessoas pode ser uma ferramenta eficaz na implementação 
da gestão estratégica nas organizações públicas modernas.

Palavras-chave: Planejamento – Planejamento estratégico – Organização e resultados.

1 rosepina_pina@hotmail.com, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará
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ABSTRACT: The main purpose of this theoretical study is to highlight the importance of developing 
people in the public sector for strategic management, whether within the institution as a whole or 
in people management. It is not possible to manage an organization, be it public or private, without 
previously drawing up strategies. Thus, the essential character of strategic management is evident. 
However, for the strategies be achievable, it is necessary that people recognize their importance and 
effectiveness. The and people management should be an integrating element, assuming a strategic 
character for actions facilitating but when it comes to the public sector, this is an even greater chal-
lenge. The theme people development is treated through a brief history, in addition to making the 
difference between training and development, focusing on the panorama in the public sector, and 
ending with the analysis of how the development of people can be an effective tool in the implemen-
tation of strategic management in modern public organizations.

Keywords: Planning – Strategic planning – Organization and results.

INTRODUÇÃO
A finalidade precípua da administração pública é atender às demandas da sociedade com 
eficiência e qualidade nos serviços. Porém, devido a alguns fatores, como o aumento das 
demandas sociais em virtude do crescimento da conscientização do cidadão sobre seus 
direitos, a complexidade da gestão pública aumentou, exigido do Estado uma maior capa-
cidade de resposta a elas. Torna-se cada vez mais necessário a modernização do aparelho 
estatal, tanto no que diz respeito a conceitos, como também em relação à estrutura.

Assim, a gestão pública está cada vez mais voltada na busca por eficiência, eficácia e 
efetividade, tendo como base a transparência e a responsabilidade no acompanhamento 
dos indicadores necessários para o alcance dos resultados propostos.

Para se chegar nesses resultados de forma mais satisfatória, há de se pensar na 
importância das pessoas nesse processo e de como é fundamental que as expectativas, as 
necessidades e o desenvolvimento delas e das organizações estejam alinhados.

A gestão de pessoas no setor público está passando por transformações; e, para acom-
panhar o novo cenário, exige-se um novo tipo de comportamento dos profissionais, que eles 
tenham um perfil diferenciado, que possuam características como flexibilidade, capaci-
dade de adaptação, maior autonomia e espírito empreendedor. Por se tratar de instituições 
imprescindíveis ao funcionamento da sociedade, as instituições públicas precisam estar 
alinhadas ao novo cenário. Uma gestão eficiente do capital humano pode ser o caminho.

Com esse artigo, busco proporcionar mais informações sobre o desenvolvimento de 
pessoas no setor público e evidenciar qual é sua importância na implantação da gestão 
estratégica de pessoas no setor público, uma vez que a bibliografia sobre esse assunto não é 
vasta, pois trata-se de uma questão recente. Através de pesquisa bibliográfica, trarei a visão 
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de alguns autores de referência no assunto, bem como suas variadas abordagens sobre o 
tema, que, com suas opiniões, despertarão ainda mais interesse nesse tema, cada vez mais 
relevante à gestão pública.

1. A GESTÃO ESTRATÉGICA
Gestão tem sua definição na base do ciclo das funções gerenciais: planejamento, 

organização, direção e controle ou avaliação. Já a estratégia é resultante do planejamento 
estratégico, ou seja, está relacionada mais intimamente com apenas uma dessas funções 
gerenciais: o planejamento.

Para Cunha (1996 apud ESTRADA; ALMEIDA, 2007), planejar é criar um esquema para 
agir. Para um planejamento adequado precisamos pré-determinar e medir os objetivos. 
Quando adicionamos métodos mais elaborados surge o planejamento estratégico.

O planejamento estratégico é uma ferramenta que proporciona um direcionamento 
para a organização, pois põe ordem nas idéias de seus membros, definindo uma visão do 
caminho a ser trilhado – a estratégia –, além de pôr ordem nas ações a serem realizadas, 
através do plano estratégico.

Os modelos de implementação do planejamento estratégico são diversos, apresen-
tando apenas as características particulares que os diferenciam. Porém, sabe-se que a visão 
de que, o planejamento estratégico deve ser estático e padronizado é, atualmente, alvo de 
críticas, pois se assim fossem, não conseguiriam acompanhar a realidade vigente. Assim, 
sua evolução deve ser constante, caminho natural para a gestão estratégica.

Para Certo e Peter (2010, p 4), administração estratégica “é um processo contínuo e 
circular que visa manter a organização como um conjunto adequadamente integrado ao 
seu ambiente”. Segundo essa definição do conceito, a administração estratégica é composta 
por várias etapas, repetidas de forma cíclica. Apesar de a administração estratégica sugerir 
certa padronização de ações, é fundamental que ela não seja estática e que tenha como 
característica a longevidade, devendo, assim, relacionar-se com todas as áreas da organiza-
ção, buscando agregar valor a ela.

Para termos como resultado uma estratégia e posteriormente um planejamento 
estratégico, é necessário que o pensamento estratégico seja disseminado na organiza-
ção. Tratando-se de administração pública e de suas especificidades, essa tarefa se torna 
imprescindível.

As técnicas de planejamento estão se aperfeiçoando e acompanhando as mudanças do 
ambiente empresarial. Podemos notar que, desde a década de 1950, partindo do planeja-
mento orçamentário, passando pelo planejamento de longo prazo na década de 1960 e, na 
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década de 1970, com uma abordagem mais ampla, passou a ser chamado de planejamento 
estratégico, posteriormente de administração estratégica, até passar a ser denominado 
pelo termo contemporâneo de gestão estratégica.

Essa evolução, da década de 1950 até nossos dias, é acompanhada pelo turbulento 
cenário empresarial, em que as empresas saíram do mundo familiar e os negócios se inter-
nacionalizaram com o fenômeno da globalização; caiu o sistema econômico comunista; a 
tecnologia evoluiu… todos esses eventos tornaram os desafios cada vez maiores, exigindo 
das pessoas, novas atitudes no ambiente organizacional. Empresas como a Shell começa-
vam a introduzir o planejamento já em 1965 e a General Eletric em 1970. Na década de 
1980, foi a vez das empresas japonesas inovarem, proporcionando a participação de seus 
empregados no processo de formulação das estratégias organizacionais.

Porém, não é suficiente a organização formular estratégias, é preciso implementá-
-las. Pesquisas realizadas no Brasil apontam algumas questões como barreiras para essa 
implementação, por exemplo, a falta de decompreensão da visão da organização por 
parte dos funcionários; a não vinculação da remuneração, de incentivos e do orçamento à 
estratégia da organização; a não utilização de ferramentas de monitoramento e controle. 
Esse panorama demonstra como o Brasil está mal posicionado quando comparado aos 
padrões mundiais.

Embora os mesmos conceitos de gestão estratégica no setor privado possam ser utili-
zados no setor público, algumas adaptações precisam ser feitas. Para pensar a estratégia 
no contexto da administração pública precisamos levar em consideração alguns pontos, 
como a formulação de idéias que correspondam ao interesse público, ter um modelo de 
gestão que possa envolver a alta administração e pensar a organização como resultante 
da interação de diferentes segmentos. Ademais, mencionaríamos também a identificação 
dos elementos fundamentais para a geração do valor público, bem como ter uma visão 
direcionada para o longo prazo. Sem considerarmos esses fatores, o desafio torna-se ainda 
maior, já que a organização pública tem suas peculiaridades, além de inúmeras fontes de 
tensões, como os conflitos sociais, políticos e econômicos, o que desafia qualquer tentativa 
de implantação da gestão estratégica.

2. A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Com a substituição do Homo economicus da Era Industrial pelo Homo socialis da Era 

Informacional, o trabalho humano passa a ser compreendido como uma ação de compe-
tência do indivíduo e a ser considerado como uma forma de autodesenvolvimento pessoal e 
profissional. As organizações começam, a partir daí, a tratar as pessoas como seres capazes 
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de evoluir, buscando seu bem-estar, e não como somente meros acumuladores de riquezas, 
resultado da grande influência da teoria ou escola das relações humanas. O capital humano 
passa por um crescente processo de reconhecimento na formulação das estratégias organi-
zacionais, sendo considerado como uma vantagem competitiva para seu portador.

De acordo com a concepção de Kaufman (2008 apud SILVEIRA; DEL MAESTRO FILHO, 
2013) a gestão estratégica de pessoas tem como primeira perspectiva um caráter genérico, 
uma vez que se apresenta em qualquer forma de controle do trabalho humano, indepen-
dentemente de cargo ou tipo de economia. Já em uma segunda perspectiva, ela tem um 
caráter mais administrativo, envolvendo assuntos como departamento de recursos huma-
nos, políticas e programas e a relação desse departamento com os outros demais de uma 
organização, variando com a importância que o departamento de gestão de pessoas tem 
na organização, sendo essa a perspectiva que dominou durante o século XX. Como ter-
ceira perspectiva, que se desenvolveu na década de 1980, a preocupação passa a ser outra; 
isto é, passa a se preocupar em considerar o indivíduo como fundamental. A partir desse 
momento, os indivíduos passam a ser vistos como ativos patrimoniais, tornando-os como 
uma fonte de vantagem competitiva, enfatizando a importância de se investir em capital 
humano e no desenvolvimento de competências, tornando as organizações mais inteligen-
tes. Esse papel estratégico está intimamente ligado ao papel cada vez mais central que os 
recursos intangíveis e o capital intelectual passaram a ter na economia contemporânea, 
pois é possível verificar verificar que esses ativos intangíveis trazem benefícios tangíveis, 
ao ponto de serem considerados pelos analistas financeiros.

Porém, apenas elaborar estratégias não é suficiente, há de se promover sua implemen-
tação. Becker (2001) nos apresenta sete passos para implementar um RH estratégico:

• 1º Passo: Definir com clareza a estratégia do negócio, facilitando o entendimento 
dos objetivos aos indivíduos, bem como seu papel no processo

• 2º Passo: Desenvolver um argumento esclarecedor de como os recursos humanos 
podem apoiar a estratégia

• 3º Passo: Criar um mapa estratégico para representar a cadeia de valor da organi-
zação, contendo hipóteses sobre os processos organizacionais que impulsionem o 
desempenho dela

• 4º Passo: Identificar os produtos de recursos humanos no mapa estratégico, relacio-
nando os vetores de desempenho (competência, motivação, disponibilidade) com os 
capacitadores de recursos humanos

• 5º Passo: Alinhar o planejamento de recursos humanos com seus produtos após ter 
alinhado o próprio sistema (alinhamento interno) aos recursos humanos, bem com 
os outros elementos da cadeia de valor (alinhamento externo)
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• 6º Passo: Projetar o sistema estratégico de mensuração de recursos humanos, bus-
cando a avaliação exata entre as atividades de recursos humanos e o desempenho da 
organização

• 7º Passo: Implementação da gestão por mensuração após o desenvolvimento do 
balanced scorecard de recursos humanos – resultante do modelo desenvolvido por 
Becker, que teve por base o balance scorecard de Kaplan e Norton

Podemos verificar que, como ponto de partida para a implementação da gestão estra-
tégica de pessoas, está o processo de comprometimento das pessoas com a estratégia 
estabelecida, mobilizando-as para a produção de valor através da reflexão sobre o seu papel 
na organização, qual a função dela, bem como sobre seus valores e crenças. Para a gestão 
de pessoas, cabe desenvolver, manter e monitorar as pessoas, visando desenvolver novas 
atitudes capazes de alavancar a organização. A gestão de pessoas passa então a assumir um 
papel de liderança, deixando de lado o operacional e focando no estratégico, tornando-se 
um setor consultivo que tem por função desenvolver ações preventivas voltadas para obten-
ção de resultados e para a eficácia da organização através de um processo cíclico.

Para Bergue (2014, p. 27), a gestão estratégica de pessoas “é um processo em constante 
elaboração (e não uma condição a ser alcançada) que contrasta com as práticas conven-
cionais de gestão de recursos humanos com foco estritamente operacional”. A gestão 
estratégica de pessoas passa então a ter como características o longo prazo e a continuidade.

3. A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO
Com a ampliação do conceito de gestão pública além dos resultados da ação dos órgãos 

públicos que fazem parte do aparelho do Estado, surge o conceito de governança, que apre-
senta dimensões além da econômica e da ação do Estado, focalizando também a dimensão 
social e política da gestão pública, buscando a boa administração alicerçada no interesse 
público. Para isso é necessário pensar uma organização central menos formal, em que as 
interações entre os vários atores da sociedade sejam favorecidos, a chamada visão sistêmica 
do Estado, permitindo que eles conheçam a administração pública para a agir de maneira 
coerente. Nesse contexto, a gestão de pessoas e, mais especificamente, o desenvolvimento 
de pessoas têm papel fundamental, uma vez que suas ações devem estar direcionadas ao 
esclarecimento, tendo como resultado o aperfeiçoamento das políticas públicas, assim 
como das ações governamentais, transformando o que Bergue (2014) chama de Estado 
ativo em Estado ativador. Pela dificuldade de identificarmos o produto da ação do governo, 
devido a sua diversidade funcional e estrutural, e pela dificuldade de mensurar a eficiência 
e a eficácia de seu produto, cabe então fazer uma pergunta intrigante: Como caracterizar 
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uma boa administração pública? A resposta somente será possível quando for se capaz de 
mensurar os resultados das ações governamentais.

Segundo Bergue (2014), a gestão de pessoas somente poderá ser considerada estra-
tégica no contexto complexo do setor público se ela e tudo que estiver relacionado a ela 
forem levados em consideração e de forma efetiva nas decisões da alta administração. Isso 
somente será possível à medida que houver a proximidade entre ambas, a ponto de a alta 
administração considerar a prioridade da gestão de pessoas no processo gerencial através 
de ações que a valorizem, bem como os colaboradores da organização.

Portanto, uma gestão de pessoas em posição estratégica busca sistematicamente pro-
mover o processo de reflexão, não só a nível operacional, mas também no nível de direção, 
promovendo a aprendizagem contínua com ações de educação, tendo por objetivo provocar 
uma reflexão sobre a função institucional, modelos de trabalho e dos valores da instituição; 
enfim, como repensar as crenças e valores da instituição, tirando da zona de conforto os 
elementos de cultura que influenciam as estruturas e os processos organizacionais.

4. O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES
Na Era Industrial, o sucesso das organizações era baseado nos recursos físicos que a organi-

zação dispunha. As pessoas eram consideradas apenas como mais um dos recursos de produção. 
A estrutura organizacional era extremamente centralizada e burocrática e os comportamentos 
humanos eram padronizados por meio de regras definidas em regulamentos internos rígidos. 
Gradualmente, esse modelo burocrático foi sendo substituído, pois as organizações precisaram 
se adequar à velocidade cada vez maior das mudanças. A cultura organizacional. que era essen-
cialmente conservadora com respeito às tradições e aos valores, passava a valorizar a inovação. 
Como resultado, a percepção sobre as pessoas foi transformada, pois passavam a ser conside-
radas recursos vivos e não somente como meros fatores de produção.

Na atualidade, vivemos a era da informação e da globalização, repercutindo, irremedia-
velmente, nas organizações em que os cargos necessitam ser constantemente redefinidos 
de acordo com as necessidades da demanda de mercado. Quanto mais a organização expe-
rimenta mudanças, mais precisará de equipes de trabalho aptas às várias funções em que 
as habilidades e o conhecimento são cada mais valorizados e o capital intelectual se torna o 
mais importante recurso de uma organização.

Nesse contexto de mudanças, as pessoas se destacam por ser o único ativo de uma 
organização com capacidade de desenvolver habilidades, receber informações e as trans-
formar em conhecimento, o combustível que possibilita as mudanças. Desenvolvimento é 
“aperfeiçoar as capacidades e [as] motivações dos empregados a fim de torná-los futuros 
membros valiosos da organização” (MILKOVICH; BOUDREA, 2000 apud GAMEIRO, 2012).
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Várias são as formas de se desenvolver pessoas no âmbito organizacional, por exemplo, 
o treinamento e o desenvolvimento de pessoal. De cunho mais amplo temos o desenvolvi-
mento organizacional, que nos revela a importância da organização em aprender e evoluir. 
Segundo Chiavenato (2010, p 24), “as organizações são sistemas sociais porque são compos-
tas de pessoas e funcionam graças às atividades e às interações dessas pessoas”. Assim, as 
organizações precisam levar em consideração o aspecto comportamental de seus membros 
e como algumas características deles, como qualidade da comunicação, aceitação dos obje-
tivos individuais e organizacionais, uso do poder, adaptabilidade à mudança, entre outras, 
podem influenciá-las positivamente ou negativamente. Sendo assim, esses são aspectos que 
deverão ser levados em consideração quando o assunto for treinamento, pois eles influen-
ciam de forma efetiva nas relações humanas no trabalho.

As organizações, como centro de aprendizado, estão buscando, a cada dia, o aprimo-
ramento não somente em produtos ou serviços, mas em pessoas, passando a se preocupar 
com temas como gestão do conhecimento, gestão por competências, planos de carreiras, 
treinamento e desenvolvimento, sempre com o objetivo de se diferenciar no mercado.

5. O TREINAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
O treinamento é um dos processos mais importantes de gestão de pessoas. Os programas 

de treinamento de pessoal no século XX foram fortemente influenciados pela Escola Clássica 
de Administração, que teve por preocupação apenas o aspecto mecânico do trabalho. Somente 
após a experiência de Hawthorn, desenvolvida por Elton Mayo, em 1927, foi que as relações 
humanas no trabalho passaram a ser valorizadas. Da mesma forma, os fatores psicológicos 
e sociais também ganharam destaque, assim como sua influência no produto do trabalho. A 
administração de pessoal passou a considerar fatores como a comunicação, a motivação e a 
liderança como primordiais nas relações de trabalho, proporcionando a colaboração os tra-
balhadores com a empresa, bem como satisfazendo suas necessidades sociais e psicológicas.

Mais recentemente, para enfrentar o panorama atual de constantes mudanças, as orga-
nizações estão buscando muito mais que inovações em produtos e serviços. Buscam também 
algum diferencial. Assim, a sustentabilidade ecológica, econômica e social se tornou assunto 
em alta entre os executivos. Em um primeiro momento, as organizações pensavam a susten-
tabilidade diretamente relacionada com questões ambientais, como produzir gerando menor 
impacto no meio ambiente, reciclagem etc. Agora, a sustentabilidade econômica e social está e 
precisa ficar em pauta, proporcionando a compreensão da importância do trabalho individual 
para o resultado total, desenvolvendo o comprometimento dos funcionários ao cumprimento 
da missão institucional. Esse será o alicerce para a inserção da educação corporativa, que tem 
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como objetivos desenvolver conhecimentos e habilidades que possibilitem atitudes inova-
doras na realização de tarefas. Esse é o desafio do treinamento e desenvolvimento: preparar 
pessoas para enfrentar problemas complexos, resultantes do frenético mercado, de maneira 
inovadora através da educação corporativa, com programas de educação planejados, levando 
em consideração os objetivos da organização.

O conceito de treinamento como um instrumento que aumenta o desempenho em um 
determinado cargo está se ampliando. Atualmente, muito mais que preparar pessoas para 
desempenhar determinadas funções, o treinamento busca desenvolver competências individu-
ais com o objetivo de tornar os indivíduos mais criativos, inovadores e produtivos. Para Dutra 
(2004), competência são características possíveis de serem identificadas e estimuladas nas pes-
soas, incluindo conhecimento, habilidades e atitudes que viabilizam um desempenho superior 
da organização. Para cumprim essa finalidade, os treinamentos te exigido cada vez mais a rea-
lização de mapeamentos das competências essenciais da organização, que serão desdobradas 
em competências individuais. A partir dessa visão, o treinamento pode ser visto com outro 
olhar, como fonte de lucro, à medida que agrega valor às pessoas, à organização e aos clientes.

O treinamento caracteriza-se por ser um processo cíclico, composto de quatro etapas 
fundamentais: diagnóstico; desenho; implementação; e avaliação. Seu objetivo é atingir o 
desempenho esperado pela organização, sempre incorporando novas habilidades e compe-
tências, contribuindo para que ela se mantenha competitiva no mercado. Existem variados 
programas de treinamento. Há aqueles que transmitem informações da organização, como 
políticas, diretrizes, missão e visão – o último está entre um dos mais utilizados. Outros 
estão voltados para o desenvolvimento de habilidades, novos hábitos e atitudes que propor-
cionem maior eficácia. Há ainda aqueles que visam desenvolver conceitos que possibilitem 
o raciocínio, o julgamento, o pensamento e o poder de decisão, proporcionando o desenvol-
vimento de atitudes de pró-atividade.

As técnicas de treinamento também são várias, por exemplo: leituras; instrução progra-
mada; treinamento em classe; computer-basic training e e-learning – os dois últimos utilizam 
tecnologias da informação e da internet. Os treinamentos podem ocorrer no cargo, ou seja, 
as informações são repassadas e experimentadas em um determinado cargo, ou ainda 
podem ocorrer utilizando-se de técnicas de classe, em que o instrutor busca desenvolver 
habilidades e técnicas interpessoais, assim como conhecimento.

Segundo Chiavenato (2010 p, 384), “o treinamento pode reduzir custos operacionais, 
aumentar a lucratividade, diminuir a rotatividade ou reduzir o tempo de ciclo quando tem 
um propósito definido neste sentido”. Assim, as instituições públicas não devem deixar 
de utilizar essa ferramenta pelo fato terem, como método de recrutamento e seleção, o 
concurso público. Pelo contrário. Como os concursos visam somente teorias e técnicas, os 
gestores de pessoas devem lançar mão de todos os métodos disponíveis para gerar valor 
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através das pessoas. Porém algumas questões precisam ser repensadas quando tratamos 
de treinamentos. Aqueles que são excessivamente técnicos nem sempre estão trazendo 
resultados positivos, pois não favorecem o comprometimento dos funcionários. Neles, as 
informações nem sempre são internalizadas, não havendo a identificação com a informa-
ção que é repassada no treinamento. Isso faz com que muitos treinamentos não alcancem 
êxito. Portanto, é necessário que os objetivos do treinamento sejam claros e possam envol-
ver os participantes, os despertando sobre sua responsabilidade no todo organizacional.

O desenvolvimento de pessoas, por sua vez, preocupa-se com a ocupação dos cargos no 
futuro, com as competências e habilidades necessárias a eles. Envolve a aprendizagem de 
forma mais ampla, além das fronteiras de um cargo, preocupando-se com a carreira como 
desenvolvimento profissional gradativo, proporcionando a ocupação de cargos mais eleva-
dos e complexos, preparando os indivíduos para as mudanças típicas do panorama atual. 
Está mais relacionado com a educação, com o desenvolvimento pessoal e com a formação 
da personalidade. Para acompanhar esse cenário, características como flexibilidade, inova-
ção, dinamicidade devem fazer parte da postura do colaborador.

Vários são os métodos de desenvolvimento em um determinado cargo, entre os mais 
importantes estão: rotação vertical e horizontal dos cargos; posições de acessória; apren-
dizagem prática; atribuição de comissões; participação em cursos e seminários externos; 
exercício de simulação; além dos jogos de empresas; estudos de caso; centros e desenvolvi-
mento internos e o coaching. Como exemplo de desenvolvimento de pessoas fora do cargo, 
dois métodos são conhecidos: tutoria, ou mentoring (assistência prestada por executivos a 
pessoas aspirantes a níveis mais elevados na organização), e o aconselhamento de funcio-
nários (assessoramento com objetivo das pessoas realizarem suas atividades de forma mais 
satisfatória; está relacionado com o processo de disciplina).

6. O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO
Com as transformações de reforma do Estado iniciadas nos anos 1980, o recursos 

humanos no setor público passou a receber a necessária atenção. Até esse momento, esse 
tema, não fazia parte da formulação, nem da implementação das políticas públicas, cenário 
favorecido pela estabilidade presente no setor público nas relações de trabalho.

No cenário federal, as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de pessoas estão 
cada dia mais presentes. Seu marco foi o Decreto nº 5.707/2006, que definiu as políticas e 
as diretrizes para o desenvolvimento de pessoas na administração pública federal e que 
teve como finalidade melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços públicos, bem como 
desenvolver de forma permanente o servidor público e proporcionar a adequação das com-
petências necessárias dos servidores aos objetivos institucionais.
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Considerada por muito tempo como o causador de gastos excessivos, que prejudicavam 
os investimentos na produção e na esfera social, o recursos humanos foi alvo constante da 
equipe econômica do governo, preocupada com a folha de pagamento inchada, bem como 
com outros assuntos referentes à profissionalização dos recursos humanos no serviço público.

As instituições públicas apresentam como características a heterogeneidade quanto a 
competência técnica, qualidade da infraestrutura, atendimento as demandas sociais, com-
portamento estratégico etc. Apesar de ocuparem posições estratégicas no governo, muitas 
delas não dispõem de meios para responder por suas atribuições, e, na outra ponta, há 
aquelas que possuem recursos em abundância, mas que apresentam um desempenho efe-
tivo abaixo do esperado.

Os déficits de capacitação no setor público são muitos. O que contribui para isso é a espe-
cificidade do setor público, que apresenta como características fatores como rigidez legal, 
interferência política, sistema de punição e recompensas diferenciadas etc. Esses fatores preju-
dicam a formulação de programas de capacitação. Em grande parte das instituições, não existem 
políticas formuladas para o desenvolvimento dos funcionários, nem tampouco eles próprios 
conseguem entender a importância do desenvolvimento de novas habilidades para a melhor 
execução de suas tarefas. Para os programas de capacitação já existentes, podemos perceber 
alguns pontos de fragilidade mencionados a seguir. Os gastos com esses programas são ainda 
considerados despesas e não investimentos. Em sua maioria, os cursos não são condizentes 
com as necessidades da instituição, tornando fundamental o estabelecimento de uma harmonia 
entre a necessidade de capacitação na administração pública e a oferta. da mesma forma, o 
sempre presente conflito entre a teoria e a prática, em que a teoria é sempre considerada inútil 
e a prática como o único motivo para que as pessoas compareçam nesse tipo de curso.

Alguns conteúdos precisam ser focalizados, neste novo panorama da administração 
pública, por exemplo: políticas públicas; administração e gestão pública; planejamento gover-
namental; reformas estruturais; economia no setor público; e negociação e gestão de conflitos.

7. O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E A GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

O perfil da gestão de pessoas vem mudando ao longo do tempo. Antes, o perfil era alta-
mente controlador. Agora se busca o desenvolvimento mútuo, a valorização das pessoas na sua 
contribuição para a organização, assim como para seu desenvolvimento próprio, utilizando 
ferramentas como a gestão por competências, conceitos como treinamento, qualificação e 
educação corporativa para mobilizar o profissional na busca por seu autodesenvolvimento.
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Os avanços do desenvolvimento de pessoas na área pública são muitos em razão da 
necessidade em acompanhar o novo cenário, que exige também novos comportamentos 
e novas formas de resolver problemas, sendo necessário proporcionar o desenvolvimento 
contínuo de competências para que as pessoas e as organizações possam sobreviver com 
capacidade de enfrentar a competitividade com viabilidade econômica, responsabilidade 
social e ambiental, alcançando resultados positivos. É nesse cenário que a gestão de pes-
soas deve assumir sua importância estratégica.

Fatores como primazia de interesses políticos sobre os objetivos estratégicos, falta de 
liberdade para tomada de decisão e de investimentos, limitações de orçamento e, principal-
mente, a descontinuidade de programas da área pública resultante das mudanças políticas, 
muitas vezes limitam as políticas de desenvolvimento de pessoas, resultando em uma baixa 
qualificação e quase nenhuma motivação entre os profissionais da área pública.

Levantamentos sobre como se apresenta atualmente o panorama do desenvolvi-
mento de pessoas no setor público foram realizados. Por meio deles foi diagnosticada a 
importância desse instrumento estratégico para a gestão pública, principalmente após a 
necessária modernização da gestão, bem como da informatização das instituições públicas. 
A necessidade de desenvolver talentos alinhados à estratégia da organização, ao estímulo, 
à criatividade e à qualificação profissional na área pública é considerada imprescindível.

No estado do Pará, com a criação da Escola de Governo, em 2003, a ênfase na capacita-
ção e no desenvolvimento do servidor público receberam atenção especial. Com a missão 
de propor diretrizes e políticas voltadas à formação, à capacitação, ao treinamento e ao 
desenvolvimento dos servidores em todo o estado através do programa de municipalização, a 
instituição oferece e organiza cursos, oficinas e eventos que, além de preparar os servidores 
para os desafios do novo modelo de gestão, preocupa-se com a qualidade de vida deles. As 
parcerias com instituições privadas favorecem essas ações, que estão se expandindo e ofere-
cendo oportunidades de pós-graduação, por exemplo, o que demonstra que a preocupação 
não está apenas em oferecer treinamentos direcionados a uma determinada função, mas em 
desenvolver competências aos servidores públicos do estado para que eles possam executar 
com eficiência as políticas públicas e prestar um serviço público de qualidade à população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Já foram dados grandes e importantes passos pela gestão de pessoas em direção de sua 

efetivação estratégica. Porém, algumas questões importantes precisam ser consideradas 
para tornar esse objetivo uma realidade, assim como medidas facilitadoras nesse processo 
precisam ser executadas. Por exemplo, a implementação da gestão por competências como 
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modelo gerencial – desde que seja realizada posterior à formulação das estratégias, à defi-
nição de indicadores de desempenho e ao mapeamento de competência, identificando, 
assim, a lacuna entre as competências que a instituição já possui e as qualidades que ela 
precisará possuir para alcanças seus objetivos organizacionais.

Para diminuir essa lacuna, o desenvolvimento de pessoas é um instrumento perfeito, 
uma vez que estimulará a educação continuada, além das promissoras parcerias entre as 
instituições de ensino privadas e as escolas de governo, buscando o desenvolvimento de 
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), bem como a utilização de novas 
modalidades de educação, como a educação a distância e suas vantagens; e por que não 
adotar as universidades corporativas, como já fizeram muitas das empresas que se desta-
cam no âmbito privado? É normal que o setor público faça também esse trajeto, que tem 
caráter muito mais abrangente que apenas “treinar”, mas também em valorizar o servidor, 
desmistificando a ideia do servidor público indolente ou acomodado, elevando sua autoes-
tima assim que perceber seu importante papel na sociedade.

Então, que a gestão de pessoas caminhe para se tornar, cada vez mais, estratégica, e 
que o desenvolvimento de pessoas seja o instrumento facilitador para o cumprimento da 
missão social e dos objetivos organizacionais das instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, fortalecendo as bases de um setor público mais moderno e eficiente, capaz de 
responder às demandas da sociedade.
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