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RESUMO

O movimento da gestão estratégica de pessoas, fortalecido especialmente nos movi-
mentos reformistas do período do New Public Management, se amparou em um arsenal 
de ferramentas, métodos e técnicas desenvolvidas e testadas originalmente no setor pri-
vado. Esses recursos, em algum grau, foram adaptados e replicados no contexto público 
esbarrando, contudo, em uma série de dificuldades relacionadas às diferenças inerentes 
aos dois contextos. A literatura recente do tema reconhece os avanços, entretanto iden-
tifica uma insuficiência do ferramental atualmente aplicado na geração de resultados de 
desempenho humano no trabalho, especialmente no que tange ao contexto público. 
Além disso, as soluções ditas “gerencialistas”, são, em alguma medida, incompatíveis 
com a urgência da geração de inovação nas políticas públicas. Aspectos cruciais para um 
ambiente e cultura de inovação nas organizações – como engajamento, bem-estar no 
trabalho, fortalecimento das lideranças, cultura de aprendizagem, desenvolvimento na 
carreira – são ainda pouco abordados nas práticas cotidianas dos responsáveis pelo capi-
tal humano nas organizações públicas, em especial no contexto brasileiro. Neste sentido,  
o objetivo deste artigo é apontar, à luz da literatura do campo e das experiências da 
administração pública brasileira, as limitações das atuais estratégias de gestão de pessoas 
visando o atendimento às demandas contemporâneas de soluções para os diferentes 
problemas públicos. O texto também tem o propósito de analisar como o atual modelo 
– processual, padronizador e pautado em soluções prescritivas - pode se beneficiar das 
novas tecnologias de inovação para ampliar perspectivas e buscar formas de promover 
modelos inovadores na gestão do servidores públicos.
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INTRODUÇÃO

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelas 
reformas do movimento denominado New Public 
Management. No Brasil, o gerencialismo consolidou 
algumas práticas e iniciou processo de melhorias em 
gestão de pessoas. Contudo, mais de 20 anos após 
o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, é 
notório que os avanços são insuficientes para garantir 
uma burocracia fortalecida, o que se torna particularmente 
evidente em momentos de crise econômica e política.

Diante desse cenário, algumas perguntas orientam o 
debate aqui proposto: As políticas e práticas de gestão de 
pessoas adotadas no Brasil são adequadas e suficientes 
para promover melhorias no desempenho dos servidores? 
Estão sendo perseguidos os objetivos corretos? Como 
o movimento de inovação pode contribuir para esse 
processo de melhoria?

As respostas a essas questões são complexas e 
sistêmicas. Este texto pretende apresentar alguns 
elementos para o debate. Nesse sentido, este artigo tem 
como objetivo discutir, à luz da literatura do campo e 
das experiências da administração pública brasileira, as 
limitações das atuais estratégias de gestão de pessoas 
visando o atendimento às demandas contemporâneas 
de soluções para problemas públicos e fortalecimento da 
burocracia. O foco está na análise de evidências sobre o 
que determina o comportamento da burocracia e análise 
das práticas de GP praticadas pela administração pública 
federal brasileira. O texto também tem o propósito de 
analisar como essas práticas podem se beneficiar das 
novas tecnologias de inovação para ampliar perspectivas 
e buscar formas de promover modelos inovadores na 
gestão do servidores públicos.

O debate proposto no texto está dividido em 5 
partes. Após essa introdução, a segunda parte abordará o 
ferramental de gestão de pessoas implementado após os 
movimentos de reformas administrativas e a dominância 
do modelo normativo-prescritivo no Brasil. Em seguida 
são apresentados alguns estudos de diagnóstico da 
situação das políticas e práticas em gestão de pessoas 
no Brasil. Nesses estudos é possível identificar consensos 
sobre os avanços e grandes desafios ainda a serem 
superados para melhoria do desempenho humano no 
trabalho nas organizações públicas do governo federal 
no país. Na quarta seção são relatados estudos recentes, 
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experimentais e quase-experimentais, sobre o que 
determina do desempenho humano no trabalho, inclusive 
no setor público. Na penúltima seção são apresentadas 
as contribuições que o movimento de inovação pode 
trazer para o setor público e sua intima relação com a 
gestão de pessoas, assim como descrevemos brevemente 
o processo de inovação. Nas considerações finais são 
apontadas recomendações e a importância de ampliação 
continua do debate.

AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS E O 
FERRAMENTAL PARA AS ÁREAS DE GESTÃO  
DE PESSOAS

As reformas administrativas geraram mudanças 
significativas na forma de gerenciar pessoas no setor 
público em todo o mundo. Em especial aquelas da 
chamada New Public Management, que consolidaram 
retóricas e práticas amplamente difundidas e utilizadas 
nos dias atuais. Um dos marcos do período foi mudança 
de terminologia da Administração de Recursos 
Humanos (Personnel Departament) para a denominada 
Gestão de Pessoas ou Gestão Estratégica de Pessoas 
(Human Resource Management ou Strategic Human 
Resource Management). A mudança terminológica 
marca a visão de que gerir estrategicamente pessoas 
deve ter como pressuposto básico dois mecanismos: a 
integração horizontal e a integração vertical (WRIGHT; 
McMAHAN, 1992).

A integração horizontal pressupõe uma atuação 
coordenada dos diversos subsistemas de gestão 
de pessoas: recrutamento e seleção, capacitação, 
remuneração, avaliação de desempenho e ascensão 
profissional (WRIGHT; McMAHAN, 1992). A integração 
vertical, por sua vez, prevê coerência entre as políticas 
e práticas de gestão de pessoas com os objetivos e a 
estratégia organizacional (WRIGHT; McMAHAN, 1992; 
FISCHER, 2002). Em sua proposta ampla, esse modelo 
de gestão estratégica de pessoas permite a mobilização 
do capital humano para o alcance dos objetivos 
organizacionais de longo prazo (WRIGHT; SNELL, 1998).

As integrações vertical e horizontal em harmonia 
fortalecem o que Legge (2005) chamou de modelo 
normativo, no qual a gestão de pessoas tem delimitado 
o que deve fazer, ou seja, há uma prescrição da ótima 
utilização dos recursos humanos para o alcance das 

metas organizacionais. Na prescrição tradicional a 
organização deve estabelecer processos relativos a: 
análise ambiental; análise e formulação da estratégia 
da organização (missão, visão, valores, metas); políticas 
e práticas de longo e curto prazo; e sua articulação à 
estratégia programada. Na literatura de gestão de pessoas 
é possível identificar diversas publicações que, em maior 
ou menor grau, detalham essas prescrições (eg. SNELL; 
BOHLANDER, 2009; IVANCHEVICH, 2008; LACOMBE, 
2005; TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001; KEMPTON, 
1995). Alguns desses autores ressaltam a necessidade 
de incorporar a cultura organizacional e descentralização 
de responsabilidades a os gestores da organização e 
não apenas aos especialistas de RH (BEAUMONT, 1993; 
FOWLER, 1995).

No modelo estratégico normativo, a concepção 
dominante é de que não deve haver apenas a adequação 
passiva da área de RH aos comandos da alta gestão.  
É fundamental sua participação na definição da estratégia 
organizacional. A área de gestão de pessoas não deve 
se limitar a responder reativamente ao seu ambiente 
organizacional, e sim atuar proativamente neste, a partir 
de uma estratégia própria com foco em resultados de 
longo prazo (FISCHER, 2001; GARAVAN et al, 1995). 
A despeito da retórica embutida nessa proposição 
de protagonismo para as áreas de RH, há suficiente 
controvérsia sobre a viabilidade da integração estratégica 
do setor de GP e a sua expressão na prática organizacional 
(LEGGE, 2005; LACOMBE; TONELLI, 2001; BRANDL; 
POHLER, 2010).

Apesar do amplo reconhecimento entre acadêmicos 
e praticioners a respeito da relevância do modelo 
normativo prescritivo em GP, é importante destacar 
que diversas das tecnologias e ferramentas propostas e 
utilizadas – eg. gestão por competências, avaliação 360º 
etc. – foram cunhadas e testadas no setor privado dentro 
no movimento de geração de vantagem competitiva 
(GRATTON, 1999). O setor público, contudo, possui 
características que dificultam o processo de replicação 
imediata desse ferramental. Na administração pública 
a relação de emprego costuma ser marcada pela 
estabilidade e, consequentemente, rigidez na demissão; 
as ações e projetos sofrem grande impacto das normas e 
qualquer forma de atuação está restrita ao determinado 
por elas; prevalece uma rigidez nos procedimentos; 
além da grande dificuldade em mensurar desempenho 
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devido à influência política (CASTILLO BLANCO, 2003). 
Para Longo (2007), as dificuldades inerentes à gestão 
de pessoas no serviço público seriam: ambiguidade das 
prioridades, caráter mutável, brevidade dos ciclos políticos; 
reticência para medir e avaliar; o peso imenso da inércia; 
as numerosas limitações legais; e, principalmente, as 
restrições intangíveis de natureza cultural. Para o autor 
melhorar a gestão de pessoas é um dos principais desafios 
da gestão pública e o que enfrenta maiores obstáculos e 
resistências.

A GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO PÚBLICO 
BRASILEIRO.

No caso brasileiro, nunca houve um esforço 
concentrado em propor um modelo estratégico de gestão 
de pessoas para o setor público prevendo as integrações 
vertical e horizontal. Alguns estudiosos das reformas 
administrativas no país ressaltam essa baixa ênfase nas 
ações de GP como uma das causas dos fracassos dos 
movimentos reformistas (Costa, 2008; Gaetani, 2007; 
Klering et.al, 2010). A despeito disto, não significa, 
contudo, inexistência de avanços. Alguns estudos mais 
recentes de diagnóstico de gestão de pessoas no país têm 
trazido resultados importantes a serem considerados.

Relatório do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, BID, publicado em 2014, faz uma análise 
comparada do serviço civil na América Latina.  
O texto afirma que o Brasil pode ser considerado um dos 
mais desenvolvidos sistemas de serviço civil da região, 
ao lado do Chile, apesar de ter perdido o dinamismo no 
processo de consolidação nos últimos anos. A gestão 
do desempenho humano, aponta o estudo, é o aspecto 
que o país menos evoluiu nos últimos 10 anos estando 
atrás do Chile e Costa Rica nesse quesito. Um dos fatores 
ressaltados no relatório como grande desafio de gestão 
de pessoas em toda América Latina, e também no Brasil, 
é a grande desigualdade salarial horizontal e vertical nos 
governos - o que gera distorções significativas nos sistemas 
de gestão de pessoas. Assim como no Brasil, há em alguns 
países casos em que parte dos servidores recebem salários 
maiores que seus superiores hierárquicos o que, no ponto 
de vista da gestão de pessoas, torna o sistema inviável.

A Tabela 1 apresenta estratégias gerais para 
desenvolvimento de gestão de pessoas na América Latina 
que, certamente, são amplamente aplicadas ao Brasil.
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Tabela 1 – Agenda para o futuro: estratégias e principais ações para melhoria do serviço civil na América Latina

10 Ações Prioritárias Estratégias

1. Reduzir a confiança excessiva em medidas 
genéricas de mérito e introduzir mais flexibilidade 
na gestão de recursos humanos.

2. Reduzir a ênfase dada aos procedimentos 
uniformes e centralizados para toda a 
Administração e permitir que as instituições tomem 
medidas para atrair, recrutar, motivar e reter 
pessoal com as competências adequadas para as 
necessidades de sua organização.

3. Introduzir de forma gradual e seletiva 
características os sistemas de emprego 
de determinados setores ou posições, 
complementando assim as carreiras existentes.

4. Profissionalizar a alta administração pública.
5. Institucionalizar os sistemas de gestão e de 

informação.
6. Implementar uma gestão baseada na competência, 

evitando projetos excessivamente complicados.
7. Melhorar a avaliação do desempenho 

desenvolvendo uma visão realista e estratégica.
8. Melhorar a política salarial para atrair, reter e motivar 

o capital humano.
9. Melhorar a gestão da remuneração para conter a 

massa salarial.
10. Atrair e reter jovens talentos no setor público.

1. Promover a cooperação entre a o órgão central 
responsável pelo serviço civil e as instituições fiscais 
e construir amplas coalizões pró-reforma no Poder 
Executivo.

2. Projetar reformas graduais que levem em conta as 
possibilidades e as limitações técnicas e políticas 
que existem dentro de cada contexto nacional.

3. Priorizar a melhoria efetiva da GRH, em vez de 
simplesmente aperfeiçoar o quadro legal.

4. Aumentar a capacidade técnica de reforma, tanto 
no órgão central como nas unidades de GRH das 
agências setoriais.

5. Promover incentivos políticos pró-reforma.
6. Promover a aprendizagem através da revisão e 

ajustamento contínuo das medidas de reforma.

Fonte: BID (2014) p. 115 tradução livre.

Especificamente sobre a realidade do governo federal 
brasileiro, outro importante relatório, realizado pela OCDE 
em 2010, analisa a gestão de recursos humanos no país e 
apresenta diversos apontamentos a serem considerados:

i) As mudanças em gestão de pessoas propostas 
pelo governo brasileiro foram sempre fragmentadas 
e incompletas e há um excesso de políticas 
descontinuadas. Apenas um projeto consistente e 
de longo prazo poderia ajustar algumas questões 
estruturais mais significativas;

ii) Como consequência do item anterior, não há 
racionalização das estruturas remuneratórias;

iii) O sistema hierárquico, estruturado a partir dos 
cargos em comissão, é pautado em relações pessoais 
e sem relação direta com desempenho;

iv) Os sistemas de avaliação de desempenho, 
embora tenha sofrido mudanças significativas, não 
cumprem com seu papel nas carreiras e promoções 
e acabam se tornando processos administrativos 
proforma nas organizações;

v) As unidades de recursos humanos, tanto no 
órgão central quanto nas unidades descentralizadas, 
são pouco capacitadas e amplamente focadas em 
procedimentos administrativos.

Estudo de Camões e Meneses (2017) sobre a tentativa 
da implementação da gestão por competências no 
governo brasileiro, a partir do decreto 5.7070/2006, 
identificou uma série de questões políticas, estruturais e de 
relações humanas que dificultam a aplicação do modelo:
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i) No campo político percebe-se claramente que 
a temática não é prioritária na agenda dos dirigentes 
públicos, especialmente por que os resultados são de 
médio e longo prazo e os tempos políticos no país 
favorecem projetos de curto prazo. Ações de GP são, 
de certa forma, unaccontable, o que não mobiliza a 
agenda governamental;

ii) O olhar estrutural permite identificar que a 
descontinuidade administrativa excessiva no país, a 
falta de integração entre os diferentes subsistemas 
de gestão de pessoas, os excessivos entraves legais 
e os próprios modelos metodológicos propostos – 
cunhados no setor privado e sem a devida adaptação 
– inviabilizam a implantação dos projetos. Além 
disso, grande parte das organizações não possui um 
planejamento estratégico orgânico e com foco em 
resultados, há insuficiência de pessoal qualificado 
para implementação adequada;

iii) No que diz respeito às relações humanas, 
liderança, comprometimento e autonomia aparecem 
como peças chaves na implementação de políticas 
de GP.

Conforme aponta Capuano (2015), os países nos 
quais a gestão por competência em governo avançou 
tinham em comum a necessidade de superação de crise 
econômica, vontade política de mudança estrutural nos 
modelos de gestão de pessoas e um entendimento que 
desenvolvimento de lideranças é fator crucial para as 
mudanças. A mudança no Brasil para uma “ética baseada 
em competências”, afirma o autor, exigiria objetiva 
comprovação de competência profissional para ascensão 
na carreira e para a ocupação de cargos e uma mudança 
nos certames de entrada que ignoram habilidades e 
atitudes, salvo raras exceções.

Outro estudo relevante, realizado por Cavalcante e 
Carvalho (2017), analisa o processo de profissionalização 
da burocracia brasileira desde o movimento reformista 
gerencial da metade da década de 1990 até 2014. Os 
resultados demonstram que os avanços se relacionam: 
à recomposição da força de trabalho e um incremento 
real na remuneração dos servidores, especialmente a 
partir de 2003; à sofisticação e ampliação dos sistemas 
de avaliação de desempenho; ao aumento de servidores 
efetivos em cargos comissionados e melhoria da 
escolaridade; ao processo contínuo de institucionalização 
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do desenvolvimento de competências dos burocratas, 
especialmente mediante o fortalecimento do papel das 
escolas de governo. Em contrapartida o estudo evidencia o 
fosso histórico entre uma parcela minoritária da burocracia 
mais valorizada e a maioria menos profissionalizada; e o 
aumento real não estruturado das remunerações que 
ampliou a discrepância entre carreiras e cargos.

Relatório recente do Tribuna de Contas da União 
(2017) cujo objetivo é avaliar a situação e evolução 
da governança e gestão de pessoas na administração 
pública federal brasileira, também apresenta resultados 
muito importante para a análise dos déficits e avanços 
no país.

Gráfico 1 – Média de escore das dimensões de gestão de pessoas na Administração Pública Federal Brasileira 
em 2016
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Fonte: Elaborado pela autora com base do TCU1.

Conforme pode ser observado no gráfico 1, que 
considera a média de pontuação de todos os órgãos da 
APF em cada uma das 16 diferentes dimensões, é possível 
perceber que apenas accountability e planejamento 
organizacional obtiveram escore superior a 4 em 
uma escala de 1 a 5. Os menores escores são aqueles 
relacionados à relação com colaboradores e retenção.

Diante dos resultados dos estudos acima citados, 
e a partir da análise especializada da literatura de GP, 

considerando a lógica normativo-prescritiva, podemos 
delimitar avanços e questões cruciais que ainda não foram 
devidamente atacadas:

Avanços:

i) Recomposição salarial
ii) Melhoria nos sistemas de avaliação de 

desempenho;
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iii) Aumento da escolaridade dos ocupantes de 
cargos;

iv) Recomposição da força de trabalho.

Desafios:

i) Estratégia de recrutamento atualmente considera 
apenas conhecimentos cognitivos ignorando 
habilidade e atitudes para o desempenho no cargo;

ii) Carreiras curtas (em média 20 anos) e com 
ascensão basicamente apenas por critério de tempo o 
que não gera estímulo ao desempenho;

iii) Critérios de ocupação de cargos pautado em 
relações pessoais e redes, sem vinculação com 
critérios objetivos;

iv) Ausência de mecanismos de mensuração e 
planejamento da força de trabalho e necessidade de 
recomposição;

v) Discrepância salarial entre servidores com 
mesmas atribuições nos diferentes órgãos do poder 
executivo o que gera um estímulo para buscar uma 
nova carreira melhor remunerada;

vi) A ausência das condições 1 a 5 inviabilizam o 
sucesso dos modelos de avaliação de desempenho e 
de gestão por competências;

vii) Ausência de mecanismos claros e atrelados à 
desempenho para ascensão profissional;

viii) Questões cruciais de comportamento 
organizacional como liderança, clima, cultura, bem-
estar no trabalho, engajamento etc. sequer entram 
no debate.

Para além de implementar a prescrição da literatura 
o foco das reformas, políticas e projetos em gestão de 
pessoas devem se centrar no aumento do desempenho 
dos servidores na formulação e implementação de 
políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes para a 
sociedade. Mas o quê, de fato, impacta o desempenho 
humano no trabalho e o quanto nossas políticas e práticas 
estão alinhadas a essas ações? A próxima seção apresenta 
alguns compilados de estudos que buscaram entender 
o desempenho humano no trabalho a partir de estudos 
empíricos e seus principais resultados.
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DESEMPENHO NO TRABALHO – EVIDENCY-BASED

Em geral, no senso comum, acredita-se que, 
para aumentar a produtividade e o desempenho no 
trabalho é necessário investir em incentivos financeiros: 
remuneração variada por desempenho, bônus ou ameaça 
de demissão. Relatório do Banco Mundial (World Bank, 
2015) demonstra, a partir de evidências empíricas e 
análises de estudos sobre o que afeta o desempenho, que 
há diversos aspectos não remuneratórios que determinam 
o desempenho no trabalho:

i) O intervalo de tempo entre esforço e 
reconhecimento, por exemplo, pode levar o servidor à 
procrastinar, ou seja, os sistemas anuais de avaliação 
de desempenho são extremante ineficazes nesse 
sentido. A consequência de um bom desempenho 
deve ser imediata.

ii) Percepção de injustiça é outro fator muito 
relevante. A percepção sobre o trabalho dos pares é 
particularmente impactante nesses casos.  
O reconhecimento da boa performance no trabalho 
e a geração de significado, por exemplo, podem gerar 
ganhos de desempenho para as organizações.  
Ter pares realizando as mesmas atividades e 
recebendo melhores salários, por outro lado, gera 
prejuízos nas entregas;

iii) O empregado deve perceber que há um retorno 
claro no seu investimento em aprender novas 
habilidades ou utilizar novas tecnologias no trabalho;

iv) Melhoria na comunicação intra-organizacional 
também é fator que determina desempenho.  
A influência dos grupos e pares é determinante.  
Por exemplo, alguns experimentos demonstraram que 
as informações que vem por meio de pares é mais 
eficaz que aquelas pelos meios de comunicação padrão.

v) Finalmente, os estudos demonstram as 
diferenças individuais devem ser consideradas. 
Modelos de gestão flexíveis que permitam extrair o 
melhor desempenho de cada indivíduo conforme suas 
características e necessidades individuais tendem a ser 
mais promissores e gerar melhores resultados.

Estudo da OCDE (2015) sobre liderança, engajamento 
e desempenho no setor público também apresenta 
questões-chave, a partir de resultados de estudos e 
discussões recentes, para desempenho no trabalho:

i) Considerar os indivíduos. Os modelos de 
massificação que consideram que todos os indivíduos 
da organização têm as mesmas expectativas e anseios 
não reflete a realidade. Ou seja, é fundamental políticas 
e práticas que prevejam alguma flexibilização de forma 
a promover o melhor ambiente para as entregas 
individuais. Por exemplo: medidas de desenvolvimento 
pessoal, possibilidades de compensação de horários, 
inclusão, equilíbrio trabalho e vida pessoal, promoção 
de saúde;

ii) Empoderamento - é fundamental permitir que 
os funcionários participem da tomada de decisão 
e apoiá-los no alinhamento de suas próprias ações 
com os objetivos da organização. Isso implica 
conciliar as expectativas individuais com os objetivos 
da organização e também criar mecanismos de 
promoção da participação das pessoas no processo 
decisório. Essa visão institucional é complementada 
pela relação entre os funcionários e seus gerentes 
diretos, o que, inevitavelmente, inclui uma dimensão 
emocional;

iii) Em termos de estrutura do pessoal, 
são necessárias novas estratégias que levem em 
conta as necessidades e expectativas de uma força 
de trabalho diversificada e, em parte, envelhecida. 
As futuras gerações - cada uma com diferentes 
valores, necessidades e expectativas (por exemplo, 
condições de trabalho, equilíbrio entre vida profissional 
e familiar) - trabalharão lado a lado, criando novos 
desafios para encontrar estilos adequados de gestão 
e comunicação. É importante utilizar, manter e 
promover as suas numerosas e diversas competências 
(por exemplo, as competências interculturais) em 
cada fase da vida (ou seja, valorizar e fomentar a 
diversidade), a fim de dar resposta às exigências 
semelhantes dos cidadãos. Isso exigirá mudanças 
na gestão do conhecimento, no que diz respeito, 
por exemplo, à cooperação intergeracional e à 
transferência de conhecimento. As necessidades de 
tais políticas estão muitas vezes ligadas aos resultados 
do planejamento estratégico da força de trabalho;

iv) As discussões sobre o bem-estar ou a saúde 
mental no local de trabalho também se tornam 
cruciais para assegurar capacidade de entrega 
às administrações públicas. Há necessidade de 
ação especialmente nas questões de liderança, 
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cooperação, reconhecimento, foco nas pessoas, 
sentido de realização e organização das condições 
e relações de trabalho. Estas últimas estendem-se 
frequentemente para além da esfera de influência 
do gestor imediato. Serão necessárias abordagens 
estratégicas e holísticas que coordenem o 
desenvolvimento da organização com o pessoal, a 
fim de alcançar uma gestão de mudanças moderna 
e inovadora. Os principais desafios para a liderança 
serão apoiar a crescente individualização na GP, 
moldar as condições de trabalho e assegurar o bem-
estar do empregado no local de trabalho. Estas são 
pré-condições essenciais para moldar a cultura para a 
inovação. A própria inovação precisa de funcionários 
motivados e engajados.

Em suma, dois pontos são citados como essenciais na 
análise da OCDE: oportunidades de carreira e bem-estar 
no local de trabalho. Esses dois aspectos são cruciais na 
geração de um ambiente para inovação e para a melhoria 
do desempenho no trabalho. Esses pontos determinam 
o processo de engajamento. Se o governo quer ampliar 
a capacidade da administração pública em promover 
reformas em bases sustentáveis, é necessário um corpo 
funcional que se identifique fortemente com as questões 
relevantes do setor público e seu papel como gerador de 
valor público e, mais ainda, que se identifique com seu 
empregador e com as metas da organização a o qual está 
vinculado (OCDE,2015).

Para além das mudanças estruturais e urgentes 
que dependem de ações oriundas do órgão central 
e mudanças de normativos e legislações, como as 
organizações no setor público podem começar a se 
alinhar para propor soluções a despeito das condições 
estruturais vigentes e que levem ao melhor desempenho? 
Uma alternativa que vem crescendo em governos em 
todo o mundo para melhoria de políticas e processos de 
trabalho é a geração de um ambiente de inovação onde 
novas possibilidade possam ser pensadas e prospectadas.

COMO A INOVAÇÃO PODE AJUDAR NA SOLUÇÃO 
DESSAS QUESTÕES?

Diante do cenário acima apresentado, é possível 
perceber que as políticas e práticas em gestão de pessoas 
no contexto do governo federal brasileiro sofrem de 
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dois graves problemas: há pouca integração vertical ou 
horizontal dos modelos, conforme preconizado pelo 
modelo do NPM; as iniciativas e avanços não tem como 
foco o desempenho humano no trabalho e, partindo-se 
da literatura dos fatores que impactam o desempenho, 
tratada acima, pressupõe-se que algumas escolhas podem 
ser melhor qualificadas.

No atual cenário mundial a inovação tem sido 
amplamente reconhecida como condição para 
sustentabilidade, crescimento econômico e melhoria da 
gestão. (Cavalcante e Camões, 2017). A capacidade inovativa 
das organizações, sejam elas públicas ou privadas, passa 
pela construção de um capital humano inovador. A partir 
dos anos 1990 diversas pesquisas em microeconomia tem 
demonstrado da relação entre inovação e crescimento 
econômico (Sheehan e Carbery, 2013). As organizações que 
adotam práticas inovadoras têm maior propensão a terem 
servidores mais comprometidos e com maior performance 
Michie and Sheehan (2003).

Os estudos sobre inovação têm demonstrado que, 
na dimensão intra-organizacional, empoderar equipes 
de funcionários é aspecto fundamental na produção 
de inovação nas organizações (APSC, 2010). Aspectos 
como as lideranças bem preparadas e voltadas para 
a geração de resultados (Fernandez e Wise (2010); 
Damanpour e Schneider (2009), Vigoda-Gadotet al; 2008), 
o protagonismo dos chamados heróis locais (Borins, 
2014), o envolvimento das equipes na tomada de decisão, 
o ambiente colaborativo (Borins, 2014; Choi e Chang, 
2009), a comunicação e o ambiente aberto à criatividade 
são questões fundamentais para gerar ou promover 
a inovação na administração pública. (Publin, 2006; 
Innovation Unit, 2009). É preciso uma cultura mais flexível 
e um investimento nas pessoas (Luke et. al, 2010).

Estudo da OCDE (2015) sobre inovação deixa 
claro que são necessárias ações de gestão de pessoas 
que promovam e incentivem o desempenho para a 
inovação, tais como reconhecimento, progressão na 
carreira, atribuições especiais e competições. Em outras 
palavras, práticas de GP, para além dos subsistemas 
clássicos, é o que fazem a diferença quando se trata 
de inovação e desempenho no setor público. Segundo 
Gambarotto e Cammozzo (2010), as dificuldades de 
adoção de inovação no setor público perpassa não 
apenas um déficit de gestão mas é um problema de 
governança. Práticas efetivas em gestão de pessoas 

podem afetar a capacidade de inovação organizacional e 
o compartilhamento de conhecimento (Foss et al., 2010). 
Ações de desenvolvimento de recursos humanos podem 
contribuir positivamente para as atividades de inovação e 
influenciar positivamente o engajamento dos servidores, a 
liderança, a motivação gerencial para aprendizagem além 
de promover uma cultura de aprendizagem e desenvolver 
um capital social – todas variáveis intimamente 
relacionadas com inovação (Sheehan e Carbery, 2013). 
Práticas informais de desenvolvimento de pessoas assim 
como acesso a mentorias e coachs têm se mostrado 
críticas para promoção e o estímulo à inovação (Sheehan 
e Carbery, 2013).

Para além das práticas de GP promoverem a inovação, 
as metodologias de inovação contemporâneas podem 
otimizar a tomada de decisão e a prospecção de soluções 
para as organizações públicas. Diversas metodologias 
vêm sendo propostas e amplamente utilizadas a fim de 
promover melhoria a partir da geração de inovação.

Material produzido por Mulgan (2014), apresenta como 
a inovação no setor público pode ser mais efetiva. O texto 
afirma que a organização precisa se engajar em cada um 
dos estágios do processo de inovação. A realização dos 
estágios pode se dar a partir de uma infinidade de métodos 
a depender da cultura organizacional, contudo terá grande 
efeito se forem integrados em um sistema coerente.  
Os estágios são basicamente sete e, pedagogicamente,  
são expostos em formato espiral, conforme a figura 1.

No atual cenário mundial 
a inovação tem sido 
amplamente reconhecida 
como condição para 
sustentabilidade, crescimento 
econômico e melhoria 
da gestão. (Cavalcante e 
Camões, 2017).
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Figura 1 – Estágios da Inovação
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Fonte: Mulgan (2014) p. 6 - tradução livre.

Ao apresentar cada um dos estágios da inovação 
vamos permitir algumas reflexões sobre as políticas e 
práticas em gestão de pessoas no governo brasileiro. 
Muitas organizações buscam inovação em momentos 
de crise, pressão por redução de custos ou demandas 
políticas. Contudo, o melhor incentivo para a inovação é 
a busca constante por desenvolvimento. Há, certamente, 
um motivo mais que real para a inovação em GP na 
administração pública brasileira, se pensarmos nos 
problemas apresentados nas seções anteriores deste texto.

Estágio 1. Um primeiro passo fundamental é 
definir o problema. Conversando com diversos atores 
implementadores de políticas e práticas de GP e mesmo 
com professores de GP no setor público o problema 
apresentado é sempre focado na “baixa adesão às práticas 
propostas” ou “como sensibilizar os servidores para 
determinado modelo que será apresentado”. Delimitar 
o problema, com ênfase nas necessidades individuais 
dos servidores e com foco em melhorar o desempenho 
para a entrega de políticas públicas é um primeiro 

grande desafio. Atualmente ainda impera a visão de 
que o problema é no não engajamento nas prescrições 
da literatura de GP. O foco está no processo e não nos 
resultados de gestão de pessoas para o desempenho na 
entrega de políticas públicas à sociedade.

Estágio 2. A etapa seguinte é gerar ideias. Não 
se trata de tarefa trivial. Ainda mais em um contexto 
burocrático cujo desenho contribui para evitar ideias 
e não para gera-las. Aqui a inovação oferece uma 
miríade de ferramentas e estratégias para a geração 
de ideias criativas, mesmo em contextos burocráticos. 
Os laboratórios de inovação, a exemplo do GNova da 
Enap, e diversos outros ao redor do mundo (MindLab 
na Dinamarca, Nesta no Reino Unido etc.) têm se 
especializado no desenvolvimentos dos chamados toll 
kits de geração de inovação. Para a geração de ideias 
é fundamental a inspiração em outras experiências de 
sucesso (ou insucesso) em contextos semelhantes que 
permitam iniciar o processo de geração de ideias que 
possam solucionar o problema proposto.
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Estágio 3. Como saber se uma ideia pode funcionar? 
Testando em menor escala. Uma prática amplamente 
utilizada é criar um protótipo ou um piloto da ideia 
aprovada e avaliar criticamente antes de implementar 
em escala. Nas práticas de GP no governo brasileiro, 
em geral, se segue o caminho oposto. Por termos uma 
cultura muito legalista nesse campo a política ou prática 
se inicia com um normativo geral e que deve ser seguido, 
imediatamente, por todas as organizações. De fato, há 
poucas experiências cuja proposta perpassa iniciar com 
um pequeno grupo, ou em um protótipo em laboratório e, 
a partir daí, caso apresente resultados positivos, expandir. 
Há de se saber que a proposta pode dar errado e aceitar 
isso é parte fundamental do processo inovador. Nesse 
caso, outras ideias devem ser testadas ou a original revista. 
“Few organisations have the patience or resources to 
prototype anything to that extent: but periods of intensive 
experimentation and adaptation can greatly increase the 
chances of long–term success” (Mulgan, 2014 p. 9)

Estágio 4. A etapa seguinte, e igualmente fundamental, 
é avaliar e testar constantemente o projeto. Dados que 
demonstrem, a partir de métodos cientificamente validos, 
o impacto dos resultados da inovação implementada. 
Trata-se da ferramenta mais poderosa para convencer 
os céticos e conseguir suporte político. Grande partes 
dos gerentes de RH reclamam da falta de suporte da alta 
direção para políticas e práticas (Fonseca, 2014). Contudo, 
não há um esforço por medir o impacto dos projetos no 
desempenho e na entrega de políticas públicas, tampouco 
há disposição para abandonar práticas que notadamente 
não trazem qualquer benefício nesse sentido – o que gera 
descrédito entre a alta direção. “We see stronger methods 
and institutions for evidence as a vital part of an effective 
innovation ecosystem” (Mulgan, 2014 p.10)

Estágio 5. Na sequência vem a efetiva 
implementação em escala da inovação testada. Neste 
caso é fundamental que se tenha segurança que o projeto 
pode funcionar, em termos econômicos e sociais, e é 
sustentável. Conseguir sustentabilidade no setor público 
exige convencer os polymakers de que a inovação é 
necessária e efetiva. A partir dos resultados em cada 
implementação é possível gerar escala e, em alguns casos 
modificar o sistema. Nesse caso é preciso que estejam 
presentes: novas tecnologias, produtos e serviços, novas 
leis e políticas, novos tipos de mercado e mudanças no 
comportamento e nas normas sociais.

Para o processo funcionar, contudo, são necessários 
lideranças engajadas, recursos orçamentários, servidores 
públicos com as habilidades e atitudes necessárias para 
inovação, uma cultura organizacional que promova, 
accontability dos projetos – a inovação precisa ser 
reconhecida; gestão de risco – poder errar.

O breve resumo acima apresentado não pretende 
alcançar toda a complexidade do processo de inovação. 
Trata-se de um insumo para o setor público sobre as 
etapas e fontes de informação para as organizações 
que se pretendem iniciar um processo inovador como 
solução para políticas e práticas de gestão de pessoas no 
setor público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste texto foi discutir, à luz da literatura 
do campo e das experiências da administração pública 
brasileira, as limitações das atuais estratégias de gestão 
de pessoas visando o atendimento às demandas 
contemporâneas de solução de problemas públicos 
e fortalecimento da burocracia. O texto também teve 
o propósito de analisar como o atual modelo pode se 
beneficiar das novas tecnologias de inovação para romper 
com perspectivas e buscar formas de promover modelos 
inovadores na gestão do servidores públicos.

A análise dos relatórios sobre a realidade brasileira 
permitem verificar alguns problemas centrais como as 
estratégias de recrutamento centradas em provas de 
conhecimento, essencialmente; carreiras curtas e sem 
ascensão pautada em mérito; ausência de planejamento 
da força de trabalho; discrepância salarial entre servidores; 
gestão de desempenho tecnicamente correta mas 
pouco eficiente em termos de resultados; ausência de 
atenção ás questões de comportamento organizacional 
como liderança, clima, cultura, bem-estar no trabalho, 
engajamento etc. que tem pouca ou nenhuma relevância 
no debate público.

Por outro lado, os estudos sobre desempenho no 
trabalho trazem a relevância de considerar oportunidades 
de carreira e bem-estar no local de trabalho, aspectos 
fundamentais para a geração de inovação. O modelo 
brasileiro de carreiras e as perfil salarial pautado no 
cargo e não nas entregas tem alto potencial de geração 
de sensação de injustiça – o que afeta diretamente 
o desempenho. Atualmente as duas maneiras de 
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obter melhoria salarial no setor público brasileiro são: 
ocupação de um cargo ou função comissionada, que 
depende essencialmente de relações interpessoais e 
redes; ou mudança de carreira para outra com melhor 
remuneração. Ou seja, o sistema estimula que o servidor 
invista em relações interpessoais ou estude para outro 
concurso. Há grandes chances que a maior parte das 
pessoas não trilhe nenhum desses caminhos e uma das 
estratégias de enfrentamento é o desengajamento.

Outra questão essencial para o desempenho, que é 
considerar as individualidades, exige grande formação de 
lideranças, mais que isso, seleção de gerentes de linha 
que possuam capacidade de lidar com a diversidade 
no ambiente de trabalho. Desenvolver servidores para 
liderança, contudo, é outro desafio a ser enfrentado.  
Os custos de investir em treinamentos e em melhoria das 
próprias competências não geram retornos diretos e parte 
dos servidores, nessa análise de custo/retorno, acabam 
não se qualificando.

Grande parte das questões a serem enfrentadas são de 
natureza estrutural e dependem de reformas no serviço 
civil. Contudo, há alternativas que podem ser adotadas 
pelas organizações a despeito das limitações estruturais. 
Ter agentes de desenvolvimento de pessoas a partir 
dos grupos das equipes e lideranças informais pode ser 
muito mais efetivo que uma comunicação pelos meios 
formais, por exemplo. O processo de inovação, brevemente 
apresentado no texto, surge como um ferramental 
importante para a geração de soluções em governo. Criar 
ambientes inovadores, testar práticas e iniciativas “fora 
da caixa” que gerem impacto no desempenho, inspirados 
nos estudos sobre preditores do desempenho humano no 
trabalho, podem ser ferramentas poderosas para dirigentes 
e gestores de RH nas organizações públicas brasileiras.

Respondendo às questões propostas na introdução: 
as políticas e práticas de gestão de pessoas adotadas 
no Brasil são adequadas e suficientes para promover 
melhorias no desempenho dos servidores? Estão sendo 
perseguidos os objetivos corretos? Como o movimento de 
inovação pode contribuir para esse processo de melhoria? 
Os estudos e análises apresentados permitem inferir que 
as políticas e práticas em GP podem ser melhoradas e 
focadas no que realmente afeta o desempenho, para isso 
será necessário alterar, ao menos em parte, alguns dos 
objetivos que vêm sendo perseguidos. É também possível 
dizer que a inovação pode contribuir nesse processo.
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