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Editorial
Criada em setembro de 2002, a Respvblica é uma 

publicação gratuita editada semestralmente pela Associação 
Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental - ANESP, com o objetivo de estimular a 
elaboração e divulgar estudos em temas relacionados à 
gestão pública e à formulação, implementação e avaliação 
de políticas públicas. A história da revista está diretamente 
ligada à da carreira de EPPGG do governo federal. Por 
isso, tradicionalmente a Respvblica mantinha-se exclusiva 
a artigos de autoria ou co-autoria de integrantes de tal 
categoria, com algumas exceções em edições específicas. 
Acreditando, porém, que a publicação tem um relevante 
papel acadêmico-profissional a cumprir no campo da gestão 
pública, a ANESP inicia esforços de abertura da publicação, 
pretendendo culminar com a conquista, no futuro 
próximo, de classificação Qualis junto à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A presente edição reúne quatro artigos de autoria 
precípua de EPPGGs do governo federal, e que tratam 
tanto de aspectos de políticas públicas quanto de gestão 
governamental. O primeiro artigo, intitulado “Um método 
simplificado para dimensionamento da força de trabalho na 
Administração Pública Federal “ de autoria de Maria Aparecida 
Chagas Ferreira (EPPGG), Aleksandra Pereira dos Santos 
(EPPGG) e Ana Cláudia Alves de Medeiros Silva apresenta uma 
ferramenta prática criada pelas autoras para o planejamento 
na área de gestão de pessoas dos ministérios e outros 
órgãos do governo federal. Baseados em critérios bastante 
homogêneos entre as pastas, tais como o número de 
convênios vigentes, o número de convênios em prestação de 
contas e orçamento anual, o modelo aqui descrito caracteriza-
se pela simplicidade e ampla aplicabilidade, constituindo uma 
contribuição inequívoca para a Administração Pública Federal. 

No segundo artigo, “As políticas para mulheres do governo 
federal e a igualdade de gênero: uma pauta inadiável”, das 
EPPGGs Ana Amélia da Silva, Camile Sahb Mesquita, Carolina 
Pereira Tokarski e Iara Cristina da Silva Alves, as autoras partem 
da percepção de que, em que pese o nosso pais possuir uma 

legislação avançada no que tange aos direitos da mulher, 
o Brasil ainda é um país violento em relação às relações de 
gênero, o que se reflete em seus significativos indicadores 
de feminicídio. Dentro desse contexto, a incorporação da 
pauta de gênero em todas as ações governamentais e a 
consideração das interseccionalidades dessa pauta com 
outras similares (raça, cor idade, deficiência, classe social, 
escolaridade) seria uma condição sine qua non para a 
melhoria deste problema público. 

No artigo “Tecnologias sociais de acesso à água 
para o meio rural: a contribuição do Programa Cisternas 
e os desafios para o próximo ciclo”, o EPPGG Vitor Leal 
Santana faz um relato minucioso do Programa Cisternas, 
apresentando dados sobre o problema a que ele se propõe 
enfrentar, seu desenho, as melhorias que foram feitas nos 
últimos anos e os impactos em seu público-alvo. Trata-se,  
dentro desse contexto, de mais um programa com 
participação de membros da carreira de EPPGG dotado de 
eficácia e efetividade, o que faz com que o artigo constitua 
uma contribuição salutar para os estudos nesse campo. 

Por derradeiro, no artigo “Inovação e Gestão de Pessoas 
no Setor Público: necessidade de novos olhares”, a EPPGG 
Marizaura Reis de Souza Camões problematiza a questão 
da aplicação dos preceitos e das ferramentas da gestão de 
pessoas características da iniciativa privada, tal como o New 
Public Management, no âmbito da Administração Pública. 
No entendimento da autora, o uso destes instrumentos 
é dificultada pelas particularidades da gestão estatal, 
tais como a estabilidade profissional, a ambiguidade das 
influências políticas e a brevidade dos ciclos de governo. 
A autora considera que o advento das novas tecnologias 
de inovação na gestão pública pode constituir um fator 
disruptivo, visto que estas dependem de fatores como 
engajamento, motivação e abertura para a experimentação, 
possuindo, por conseguinte, potencial para beneficiar esta 
área com novas perspectivas.  

Boa leitura!
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Artigo 
Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Inovação em Gestão de Pessoas 
no Setor Público: reflexão sobre 
as práticas no contexto brasileiro
Por Marizaura Reis de Souza Camões
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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Pública Federal
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de Medeiros Silva e Aleksandra Pereira dos Santos
RESUMO

O objetivo deste ensaio é apresentar uma proposta simplificada de dimensionamento da 
força de trabalho para órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Advoga-se que 
as condições apresentadas na literatura ou em metodologias mais complexas tais como: 
alinhamento ao planejamento estratégico, mapeamento dos processos de trabalho, análise 
das competências profissionais e utilização de ferramentas da tecnologia da informação para 
otimização do trabalho são ideais e se revelam distantes da dinâmica própria dos órgãos 
públicos, inclusive do órgão autorizador. Apresentam-se, portanto, onze critérios claros e 
mensuráveis em qualquer organização, numa proposta quantitativa, tendo como âmbito de 
análise as unidades administrativas. Tal ferramenta pode ser percebida como um instrumento 
de dimensionamento da força de trabalho, mas também como ferramenta para acompanha-
mento e monitoramento das variáveis entre os órgãos que utilizam o método.
Palavras-chave: dimensionamento da força de trabalho, planejamento da força de trabalho, critérios quantitativos, limitações
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INTRODUÇÃO

Com o advento do Decreto nº 6.944, de 
21/08/2009, uma das medidas consideradas de 
fortalecimento da capacidade institucional é a 
realização de concurso público para o provimento de 
cargos, instrumento de seleção prévia ao ingresso na 
administração pública federal, prevista no regime jurídico 
dos servidores civis – a Lei n° 8.112, de 11/12/1990.

Realizar um concurso pressupõe estabelecer o número 
de vagas ofertadas para a livre concorrência daqueles que 
farão as provas, ou seja, o órgão realizador deve ser capaz 
de quantificar a sua necessidade por pessoas.

Os órgãos como o Ministério da Educação e da Saúde, 
já possuíam um quadro próprio de servidores, formado 
por carreiras ou planos de cargos específicos ou com 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), prevista 
na Lei nº 11.357, de 19/10/2006. Dessa forma, em sua 
maioria, passaram apenas a solicitar concursos com base 
na reposição dos servidores que se aposentaram.  
Do ponto de vista do órgão que autoriza os concursos e 
o provimento efetivo dos cargos públicos – o Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – inexiste 
orientação quanto a metodologia a ser empregada a fim 
de identificar o quantitativo necessário de servidores e 
assim embasar as respectivas solicitações.

Nesse sentido, a questão sobre dimensionamento 
quantitativo e qualitativo no serviço público federal ainda 
não encontra uma metodologia clara. A literatura nacional 
aponta para algumas linhas de convergência:

 • a necessidade de alinhamento ao planejamento 
estratégico do órgão;

 • mapeamento dos principais processos de 
trabalho;

 • análise das competências profissionais 
necessárias para melhor adequação à realidade 
individual de cada ente.

Porém, poucos órgãos do serviço público federal 
possuem tais condicionantes adequadamente 
trabalhadas. Há muitos exemplos em que apenas um 
destes pontos foi atendido, majoritariamente algum tipo 
de planejamento estratégico.
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DIMENSIONAMENTO E PLANEJAMENTO DA 
FORÇA DE TRABALHO: REVISÃO DA LITERATURA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Na iniciativa privada, o dimensionamento da força 
de trabalho alinhado à maximização lucrativa e ao 
quantitativo de trabalhadores ainda é definido com base 
em métodos que remontam a administração científica 
preconizada no modelo Taylorista.

Busca-se realizar a cronoanálise, por meio da avaliação 
dos tempos e movimentos gastos para o desempenho de 
determinada tarefa no intuito de identificar uma sequência 
mais apropriada e eficiente. A partir disso, define-se uma 
padronização para realização do trabalho.

Atividades que em âmbito público são terceirizadas 
podem utilizar, com as devidas adaptações, esta 
metodologia. É o que ocorreu no âmbito da Empresa 
de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A – Trensurb, uma 
sociedade de economia mista vinculada ao Ministério 
das Cidades e que transferiu parte de suas atividades de 
manutenção à iniciativa privada (SOUZA et al., 2006).

A Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), sociedade de 
economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), segue também a lógica de mercado e realiza o 
dimensionamento de sua força de trabalho com base 
em sua produção, ou seja, o quantitativo de mão de obra 
deve atender à demanda necessária do produto, o que 
significa dizer, a razão entre unidades a serem consumidas 
e o tempo disponível para a produção. A “mão de obra 
tende a diminuir após alcançar um pico máximo de 
expansão numérica e a aperfeiçoar a competência do 
conhecimento detido, de forma que o dimensionamento 
ideal da força de trabalho é aquele que combina o menor 
quantitativo possível de pessoal com a necessidade de 
absorção máxima de know-how” (SANTOS, 1998).

Todavia, para as atividades finalísticas dos órgãos 
públicos é inviável realizar um dimensionamento partindo 
de tais pressupostos. Um mesmo órgão pode cuidar, por 
exemplo, da defesa pública daqueles que não possuem 
condições financeiras de arcar com custos advocatícios e 
até definir a faixa horária que determinado programa pode 
ser veiculado nos canais de comunicação. São assuntos 
absolutamente heterogêneos que pressupõem análises 
técnicas e habilidades profissionais distintas.

Assim, no âmbito público, o melhor conceito é o de 
Planejamento da Força de Trabalho (PFT) concebido 

como um processo contínuo de definição do número 
ideal de pessoas, adequação de perfil no sentido de 
aquisição de novas competências e alinhamento aos 
objetivos estratégicos da organização (adaptado de 
MARCONI, 2002).

A questão do dimensionamento da força de trabalho 
da esfera pública, utilizando o PFT ganhou força a partir 
da Lei nº 11.091, de 13/01/2005, que institui o Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação. As instituições de ensino federais precisavam 
avaliar anualmente a adequação de seu quadro de 
pessoal a partir dos seguintes critérios: demandas internas; 
proporção entre usuários dos serviços e número de 
servidores; inovações tecnológicas e modernização dos 
processos de trabalho.

A necessidade de PFT na área da educação federal 
também foi reforçada pela expansão universitária, 
decorrente da implantação do Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais – Reuni, em atendimento ao Decreto nº 6.096, 
de 24/04/2007, que além do aumento da oferta de 
cursos, previa a contratação tanto de professores quanto 
de servidores administrativos para o ensino superior 
federal, incluindo não só as universidades, mas também, 
os institutos federais.

O Ministério da Educação (MEC) adotou a metodologia 
de cálculo Aluno Equivalente para a distribuição 
orçamentária e financeira de recursos para as instituições 
e universidades federais. O aluno equivalente é um 
indicador estatístico, cujo cálculo representa uma 
aproximação para o número equivalente de estudantes 
de tempo integral, formado por outros quatro indicadores 
parciais: graduação; mestrado stricto sensu; doutorado e 
residência médica. Desta fórmula são excluídos os cursos 
financiados por parcerias com entes públicos ou privados, 
como por exemplo, um mestrado profissional (MEC, 2005).

A partir deste indicador, em 2007, a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES) propôs critérios para a alocação de 
pessoal docente e técnico-administrativos. Além do aluno 
equivalente foram consideradas variáveis como número de 
campi, tipo de cursos, número e tamanho das instalações e 
o tempo mínimo de formação dos profissionais.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizou 
estudos sobre dimensionamento de pessoal técnico 
administrativo, a partir de pesquisa de campo e 



Um método simplificado para 
dimensionamento da força de trabalho na 
Administração Pública Federal

Revista de Políticas Públicas e
Gestão Governamental
Vol. 16  no 1
Jan/Jun 2019

28

levantamento de dados qualitativos e quantitativos sobre 
aspectos relativos à organização do trabalho, estrutura 
regimental, gestão de pessoal e inovação tecnológica. 
Foram estabelecidos parâmetros com base no tipo e em 
atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais, a 
partir desses critérios foi calculado um índice para permitir 
a comparabilidade entre as unidades. O quantitativo com 
o quadro ideal de servidores foi obtido a partir da relação 
entre as médias e medianas obtidas nos parâmetros 
gerados do índice variável. Os cálculos apontavam para 
um melhor aproveitamento da força de trabalho a partir 
da redistribuição de tarefas entre os servidores e remoção 
interna de servidores entre unidades do órgão.

De modo similar, a Universidade Federal de Viçosa 
– UFV criou um modelo quali-quanti para o cálculo da 
fração ideal de docentes para cada departamento da 
instituição. Neste modelo analisava-se variáveis como 
carga horária didática de graduação e pós-graduação; 
número de alunos nas disciplinas; índice de qualificação; 
etc. São utilizados os dados históricos da média de três 
(03) anos para cada variável, com atribuição de peso 
percentual para cada departamento (REIS et al., 2009).

Outro estudo investigou, também na UFV, as 
principais variáveis que podem interferir no processo de 
dimensionamento da força de trabalho (REIS; FREITAS; 
MARTINS, 2008). Foi realizada pesquisa exploratória 
e descritiva visando a análise das seguintes variáveis: 
necessidade de ampliação da força de trabalho; 
possibilidade de redução da força de trabalho; capacitação; 
gestão de pessoal; idade; motivação; saúde ocupacional e 
volume de trabalho. Este estudo confirmou o já apontado 
por Marconi (2002) da tendência dos gestores a sempre 
acharem que o quadro de servidores é insuficiente.  
A modernização dos processos e a inovação tecnológica 
apesar dos benefícios para a realização dos trabalhos não 
necessariamente implicam redução da força de trabalho.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
(SEPLAG) do Estado de Minas Gerais também criou 
uma metodologia de dimensionamento da força de 
trabalho para seus servidores administrativos. A partir do 
alinhamento do PFT ao planejamento estratégico do órgão, 
avaliam-se os principais processos de trabalho, o volume 
de serviço da organização e os tempos de execução das 
diversas tarefas executadas. Fórmulas matemáticas para o 
cálculo de produtividade e para a definição do número de 
servidores necessários para alcançá-la. Há, ainda, uma etapa 
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qualitativa para definição do perfil ideal dos servidores.  
A grande diferenciação fica por conta da análise da jornada 
de trabalho em relação ao efetivamente trabalhado, 
“consideramos que 10% da jornada é gasto em atividades 
alheias ao processo de trabalho efetuado pelo funcionário 
(lanche, ida ao banheiro, conversas, ligações telefônicas 
etc.). Devem-se descontar as férias (desconto de 9,5% no 
número de dias trabalhados), finais de semana e feriados” 
(ROCHA; MORAIS, 2009).

Na área da saúde, destaca-se o dimensionamento 
da força de trabalho realizado pelo Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão 
vinculado ao Ministério da Saúde. Este estudo apresenta 
metodologia tanto para alocação de pessoal em unidades 
hospitalares especializadas e de alta complexidade 
quanto o cálculo para o quadro de recursos humanos 
necessários ao desenvolvimento de atividades de 
assistência e de ensino. Foram consideradas apenas 
as carreiras de atividade-fim do órgão, como médico, 
enfermeiro, fonoaudiólogo, farmacêutico, físico, 
fisioterapeuta, nutricionista, biólogo, psicólogo, assistente 
social, odontólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros, 
excluindo-se a área administrativa.

O INCA adotou os seguintes parâmetros nessa 
metodologia: a capacidade instalada das unidades 
assistenciais (salas de ambulatório e de cirurgia, número de 
leitos, número de poltronas de atendimento e a demanda 
existente e as áreas de expansão), a carga horária necessária 
à realização de cada atividade desenvolvida pelas áreas 
analisadas e a percepção de especialistas e de profissionais. 
Este resultado era transformado em uma carga horária 
semanal, acrescida do Índice de Segurança Técnica (IST), 
visando cobrir férias, ausências e afastamentos e de um 
percentual para produção e difusão de conhecimento 
(ALMEIDA et al., 2007). Este resultado era dividido pela carga 
horária prevista por categoria sob o aspecto legal e pelo 
quantitativo ideal de pessoal necessário.

Essas experiências colocam em evidência que 
a literatura nacional sobre a questão de PFT ou 
dimensionamento da força de trabalho demonstram a 
necessidade de planejamento estratégico, mapeamento 
dos principais processos de trabalho, análise das 
competências institucionais e individuais e a utilização de 
ferramentas da tecnologia da informação para otimização 
do trabalho (BORSATTO, 2009; MARCONI, 2002; ROCHA; 
MORAIS, 2009).

Além desses requisitos, sempre estão presentes:
 • a necessidade de análise histórica da organização 

(relatórios, normas, pesquisa documental);
 • a avaliação da força de trabalho atual 

(quantitativo, perfil, carga horária, formação, 
experiência, terceirização);

 • a necessidade de entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas com o objetivo de prospectar a 
percepção do corpo diretivo do órgão sobre a questão 
do dimensionamento da força de trabalho.

Em breve revisão de literatura internacional, utilizando 
como palavras-chave os termos dimensionamento e 
planejamento da força de trabalho, foram identificados 
relatos semelhantes aos encontrados na produção 
nacional sobre a temática. Os estudos revelam evidência e 
maior complexidade metodológica das pesquisas nas áreas 
da saúde e educação, com pouco destaque para as áreas 
de formulação, ou ainda, para as atividades administrativas.

Entretanto, há que se destacar o estudo realizado por 
Olaz (1995), cujo foco é o dimensionamento quantitativo 
de pessoal administrativo em organizações, apresenta 
relevante categorização das metodologias quantitativas 
empregadas para o planejamento da força de trabalho. 
São três as categorias de análise utilizadas pelo autor: 
o viés de análise, o elemento de referência e o âmbito 
considerado para o dimensionamento ou planejamento 
da força de trabalho. A primeira categoria se distingue em 

A modernização dos 
processos e a inovação 
tecnológica apesar 
dos benefícios para a 
realização dos trabalhos 
não necessariamente 
implicam redução da força 
de trabalho.
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dois tipos: a) a análise qualitativa que se baseia na coleta 
de dados por meio de entrevistas, uso de instrumentos 
que avaliem percepções e intuições para posterior 
inferências quanto ao quantitativo ideal e existente de 
servidores; e b) a análise quantitativa que se caracteriza 
pelo estabelecimento de variáveis objetivas de análise, 
dentre elas utilização de tempos e movimentos, volumes 
de atividades ou carga horária de trabalho, dentre outros.

No que se refere ao elemento de referência, o 
autor define que os métodos para dimensionamento 
ou planejamento da força de trabalho podem, 
também, ser de dois tipos: quando utilizam as funções 
desempenhadas ou quando utilizam o processo, 
considerando as atividades, como elementos de 
referência. Quanto ao âmbito considerado, Olaz (1995) 
distingue as metodologias naquelas que tomam como 
referência os postos de trabalho ou carreiras que 
apresentam determinadas características como, por 
exemplo: grau de complexidade, responsabilidade, 
atividades, etc. E, ainda, as que utilizam as unidades 
administrativas, ou seja, aquelas que integram a estrutura 
organizacional, como referência.

A metodologia empregada por Olaz (1995) para o 
dimensionamento quantitativo de pessoal administrativo 
foi inspirada no emprego da técnica de tempos e 
movimentos, tendo como referência os processos de 
trabalho e enfoque nas unidades organizacionais.  
A primeira fase do trabalho foi caracterizada pela 
estimação dos tempos unitários associados à realização 
de cada uma das tarefas, bem como do volume de 
atividades gerado. Em seguida, calculou-se a carga horaria 
necessária para realização de cada processo, permitindo-
se estimar em “homens-hora”. Por fim, foi realizada uma 
avaliação da otimização do processo cujo objetivo é avaliar 
a capacidade ociosa de pessoas em um determinado 
processo e, em consequência, excesso de pessoal.

Estudo realizado em 2008, estabeleceu uma 
metodologia quantitativa para dimensionamento dos 
servidores que atuam em gestão documental e em 
bibliotecas universitárias da Espanha. Preliminarmente, 
foram estabelecidos um grupo de 4 indicadores a partir 
dos quais se definiram critérios objetivos e faixas de 
pontuação para classificação das diferentes unidades em 
cada uma das universidades pesquisadas.

O grupo indicadores de gestão possuía variáveis 
relacionadas à própria universidade, como por exemplo: 
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quantitativo de alunos, quantitativo de professores e 
pesquisadores, número de campus e distância entre 
os mesmos, número de faculdades, orçamento anual, 
dentre outros. No grupo relativo aos indicadores de 
documentação, destacam-se aqueles específicos às 
atividades realizadas pelo grupo investigado: número 
de empréstimos de livros, quantidade de consultas 
realizadas em biblioteca, etc. De forma similar, eram os 
indicadores referentes ao serviço, tais como: funções 
e atividades realizadas, horário de atendimento ao 
usuário, nível de conhecimentos específicos requeridos, 
etc. E por fim, os indicadores de temporalidade, entre 
os quais destacam-se: o nível de informatização dos 
sistemas de gestão e documentação, existência de 
novos projetos das unidades, dentre outros.

Participaram da aplicação da metodologia 33 
universidades o que permitiu relevante material 
comparativo para o governo espanhol. Há que se 
destacar, contudo, que o conjunto de variáveis objetivas 
e mensuráveis em todas as universidades pesquisadas, 
permitiu a utilização de uma metodologia neutra e 
relativamente menos complexa de dimensionamento da 
força de trabalho.

Outro estudo, realizado na Universidade de Sevilla, 
desenvolveu metodologia quantitativa para planejamento 
da força de trabalho de Pessoal Administrativo e de Serviço 
(PAS). Martín, Sanz e Palero (2011) tinham como objetivo 
desenvolver indicadores claros e precisos capazes de 
avaliar, medir e comparar áreas administrativas distintas 
na mesma universidade. Nesse sentido, propuseram um 
método a partir da definição de carga de trabalho e do 
estabelecimento de indicadores de gestão, comuns às áreas 
da pesquisa. Dentre esses, é possível destacar: número de 
solicitações recebidas pelo protocolo acadêmico relativas 
a auxílio para estudo, número de matricula realizadas, 
quantidade de tratamentos médicos, dentre outros.

Na aplicação prática da metodologia em 11 unidades 
administrativas da universidade, os pesquisadores 
concluíram que os indicadores estabelecidos permitiram 
não apenas constituir o quantitativo de pessoal 
necessário, mas também monitorar e avaliar a evolução 
das unidades a partir de um nível macro. A metodologia 
pode ser utilizada, a partir de então, não apenas como 
um instrumento para o alcance de resultados, mas como 
um modelo de avaliação permitindo identificar as áreas 
de melhoria, a fim de implementar ações corretivas para 

aumentar a qualidade do serviço oferecido aos usuários. 
De forma análoga à pesquisa realizada no âmbito da 
gestão documental, e diante da existência de indicadores 
objetivos e mensuráveis, o método pode ser estendido 
aos PAS de outras universidades espanholas.

Último relevante estudo internacional a ser relatado, 
realizado por Nunes e Tomo (2013) teve como propósito 
dimensionar o quantitativo de profissionais de enfermagem 
necessário para a unidade neonatal de um hospital público, 
utilizando o Nursing Activities Score (NAS). Instrumento 
elaborado em 2001 e considerado um dos pioneiros 
da quantificação da carga de trabalho da enfermagem. 
O NAS é composto por 23 itens, relativos ao trabalho 
e suporte de enfermagem, subdivididos em categorias, 
tais como: atividades essenciais, suporte ventilatório, 
apoio cardiovascular e intervenções específicas, etc. Sua 
pontuação representa quanto tempo (em porcentagem) 
do paciente-trabalho era necessário nas últimas 24 horas. 
A partir do cálculo da carga de trabalho e da disponibilidade 
de profissionais de enfermagem no setor, se obtém 
informações quanto à escassez ou excesso da força de 
trabalho na área de enfermagem em determinada unidade.

As metodologias e as fórmulas de cálculo apresentadas 
em revisão de literatura nacional e estrangeira, 
principalmente as da área educacional, apontam que 
é possível construir uma abordagem simplificada com 
base em critérios definidos no âmbito de cada instituição. 
Constatou-se inexistir um método padrão ou único de 
dimensionamento ou planejamento da força de trabalho 
adequado a toda e qualquer organização pública. Assim, 
“cada organização deve construir o seu método a partir dos 
métodos existentes e descritos, verificando quais são as 
variáveis que devem ser analisadas e também quais etapas 
devem compor o método” (BORSATTO, 2009). É igualmente 
possível que se utilize de vários métodos numa mesma 
organização, dependendo da(s) unidade(s) que será(ão) 
objeto do dimensionamento.

Independente da opção a ser adotada para o 
dimensionamento ou planejamento da força de trabalho, os 
procedimentos apresentados anteriormente em literatura 
nacional e estrangeira convergem para um conjunto de 
fatores críticos, antecipados por Marconi (2002):

 • envolvimento da direção da organização na 
elaboração do planejamento da força de trabalho, 
mesmo que esse envolvimento seja indireto, para que 
ela se comprometa no alcance dos resultados;
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 • envolvimento dos gestores de níveis mais baixos, 
pois serão esses que trarão as melhores fontes de 
conhecimento para análise;

 • resistência a sua elaboração e implementação 
devido à resistência advinda da cultura organizacional, 
na maioria dos casos; e

 • tendência natural é a pressão pelo aumento do 
número de funcionários

A despeito dos fatores críticos de sucesso apresentados 
anteriormente, as condições requeridas pela literatura ou 
em metodologias mais complexas tais como: alinhamento 
ao planejamento estratégico, mapeamento dos processos 
de trabalho, análise das competências profissionais e 
utilização de ferramentas da tecnologia da informação  
para otimização do trabalho são ideais – e até mesmo 
utópicas em algumas organizações – revelando-se distantes 
da dinâmica própria dos órgãos públicos,  
inclusive do órgão autorizador.

No que se alude ao planejamento da força de 
trabalho, o Acórdão 2.212/2015 Tribunal de Contas 
da União (TCU) revelou que 65% das organizações 
auditadas não possuíam, ou possuíam parcialmente, 
a definição de quantitativo necessário de pessoal. 
Com efeito comprometem de forma significativa a 
capacidade de definir estratégias de gestão de pessoas, 
possuem maior risco de excesso ou falta de mão de 
obra em determinadas áreas e maior risco de não 
cumprimento das estratégias organizacionais, dado que 
a força de trabalho pode não estar adequadamente 
dimensionada. Além disso, o Acordão também apontou 
que 59% as decisões sobre necessidade de concursos 
públicos não se baseiam em critérios técnicos 
suficientes. Como consequência a seleção de pessoas 
vem sendo realizada sem o perfil profissional necessário, 
em quantidade inadequada, utilizando-se apenas o 
impacto financeiro por décadas.

No que tange aos demais macroprocessos 
de recursos humanos, os órgãos e entidades da 
administração pública também vivenciam uma agenda 
de estagnação. Levantamento de auditoria realizado no 
ano de 2013 pelo TCU (TC 022.577/2012-2) evidenciou 
que não é adequada a situação da governança de 
pessoas na Administração Pública Federal. De forma 
generalizada, órgãos e entidades que participaram 
da pesquisa apresentaram baixa capacidade em 
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praticamente todos os componentes do modelo de 
avaliação utilizado pelo Tribunal. Ainda de acordo com 
o relatório da pesquisa, na maior parte do governo 
federal, há deficiência na profissionalização da gestão 
de pessoas. As atividades típicas de departamento 
de pessoal são bem administradas, todavia a gestão 
estratégica de pessoas ainda é bastante rudimentar, em 
boa parte dos casos.

O mesmo levantamento também apontou a ausência 
de mapeamento de processos e de sua utilização como 
critério no planejamento da força de trabalho. Da mesma 
forma, a não adoção da identificação das competências 
necessárias para a execução dos processos de trabalho. 
Conforme relatório do Tribunal, é alarmante o elevado 
percentual de organizações que declararam não realizar 
análises estatísticas da força de trabalho. Tais análises 
são consideradas fundamentais para a identificação de 
necessidades atuais e futuras e fornecem informações 
críticas para o processo de planejamento.

É possível concluir, observadas as devidas 
exceções, pelo baixo grau de maturidade de diversos 
órgãos e entidades da Administração Pública no 
que se refere à adoção das ferramentas e técnicas 
gerenciais. Para além disso, há que se destacar uma 
certa prevalência para realização do mapeamento de 
processos como processo basilar para o planejamento 
ou dimensionamento da força de trabalho. Sob esse 

aspecto, convém considerar que as transformações 
ocorridas nos processos de trabalho, bem como 
os custos e tempos envolvidos no processo de 
mapeamento, tornam o mesmo muitas vezes bastante 
demorado e obsoleto tão logo concluído.

É a partir de uma realidade pragmática dos órgãos e 
entidades que realizam o processo de planejamento da 
força de trabalho, bem como de um cenário restrito do 
órgão autorizador que se propõe uma nova metodologia.

MÉTODO PROPOSTO

A necessidade de desenhar instrumentos que possam 
dimensionar a força de trabalho na Administração Pública 
decorre de alguns fatores, como a formação ajustada de 
um quadro inicial na constituição de um órgão público; 
a reposição equilibrada de servidores devido ao fluxo 
de aposentadoria ou a ampliação de competências 
institucionais. O dimensionamento da força de trabalho 
motivado por aposentadoria e por novas competências 
decorrem da análise da carga de trabalho sobre os 
servidores ativos e a complexidade dos novos processos 
frente a um quadro de servidores estático.

A partir da concepção de uma metodologia ajustada 
a um método simplificado estabelecemos critérios a 
serem utilizados para o dimensionamento da força de 
trabalho (Tabela 1)

Tabela 1 – Critérios para dimensionamento da força de trabalho

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Fonte: As autoras.
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Primeiro, Quantitativo de Servidores sem Vínculo no 
qual serão levantados o número de servidores que não 
possuem vínculo com a Administração Pública lotados 
em cada unidade administrativa da instituição, excluindo 
funcionários terceirizados e estagiários. Esse critério traz 
uma relação direta, ou seja, quanto maior o quantitativo 
de servidores sem vínculo, maior a pontuação atribuída 
de forma a favorecer uma ampliação do quadro próprio 
da instituição.

Segundo, Quantitativo de Servidores com Vínculo, 
neste critério consideramos o número de servidores com 
vínculo com a Administração Pública, portanto, servidores 
sob o Regime Jurídico Único ou contratados por meio 
da Consolidação das Leis Trabalhistas, os chamados, 
empregados públicos. Nesse caso, quanto maior o 
quantitativo de servidores numa determinada unidade 
administrativa, menor a pontuação atribuída, constituindo, 
portanto, uma relação inversa.

Terceiro, Quantidade de Cargos em Comissão de 
Direção (DAS 101.X), este critério possui uma relação 
direta, assim, maior o número de cargos, maior a 
pontuação. Para essa análise, fizemos o exercício da 
pirâmide, quanto maior a quantidade de cargos de 
comando maior as atribuições processuais e o quantitativo 
de pessoas sob a gestão daquela unidade o que significa 
dizer que há um desenvolvimento de atividades com 
uma alta rotina administrativa. Por outro lado, a menor 
quantidade de cargos em comissão de direção expressa 
que a atuação daquela unidade é voltada para ações 
transversais, de articulações e de representação mais 
política do que técnica.

Quarto, Quantidade de Funcionários Terceirizados, 
este critério também possui uma relação direta, 
quanto maior o número de terceirizados, maior a 
pontuação. São funcionários que prestam serviços para 
a Administração Pública por meio da contratação de 
uma empresa que intermedeia e gerencia o acesso 
a essa mão de obra. Se dada instituição possui um 
expressivo quadro de funcionários terceirizados, pode 
haver a indicação de que haja desvio de finalidade da 
terceirização, que seria diminuir o peso de atividades-
meio e concentrar as competências institucionais nas 
atividades finalísticas do órgão público. Uma força 
de trabalho em que há um desequilíbrio, pendendo 
para a categoria de terceirizados, demonstra uma 
fragilidade institucional em garantir a accountabillity e o 
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aperfeiçoamento das práticas administrativas, pois não 
tornam efetivas a assunção de competências legais por 
esse quadro de colaboradores.

Quinto critério, Orçamento Anual, quanto maior o 
orçamento a ser executado por uma determinada unidade 
administrativa, maior a pontuação. Por outro lado, há uma 
variável oculta nesse critério, o orçamento executado tem 
relação direta com a capacidade instalada, assim, quanto 
menor o número de servidores lotados em uma unidade, 
menor também a chance de haver uma ampliação 
do orçamento locado e da boa execução das políticas 
institucionais.

Sexto critério, Convênios Vigentes ou Instrumentos 
Correlatos, aqui, consideramos os convênios sob 
responsabilidade de cada unidade administrativa, 
quanto maior o número de convênios vigentes, 
maior a pontuação atribuída, o que é evidente pelo 
volume de trabalho e pela necessidade de executar 
atividades voltadas para a execução de processos de 
formalização, análise e fiscalização realizado pelo quadro 
profissional. Convênios são instrumentos dotados 
de institucionalização jurídica e administrativa para a 
execução de atividades de interesse mútuo entre duas 
partes. Esses instrumentos não trazem subordinação 
hierárquica, mas estabelecem regras de consenso para a 
boa e regular execução dos recursos financeiros visando a 
implementação de políticas públicas.

Sétimo critério, Convênios Aguardando Análise de 
Prestação de Contas ou Instrumentos Correlatos. Este 
critério tende a se voltar para áreas que tenham como 
atribuição a fiscalização e análise de prestação de contas. 
Tomando como dado que desde 1996 até o presente, o 
Governo Federal Brasileiro repassou mais de 404 bilhões 
em convênios, tendo como consequência um alto 
estoque de prestação de contas, podemos considerar isso 
um gargalo administrativo, pois execução de convênios 
é uma das principais formas de descentralização de 
recursos para a ampliação da execução das políticas 
nacionais nos níveis locais, Estado e Municípios. 
Consequentemente, quanto maior o estoque de 
prestação de contas, maior a pontuação atribuída.

Oitavo, Contratos Administrativos Vigentes, dentro 
da mesma lógica do critério sexto, quanto maior a 
quantidade de contratos sob a responsabilidade de uma 
unidade administrativa, maior a pontuação atribuída.  
Os contratos administrativos são instrumentos que regem 

a prestação de serviços realizada por empresas privadas 
para a Administração Pública. Esses instrumentos estão 
eivados de normatização que tornam a Administração 
Pública soberana nessa relação quando as empresas 
privadas se submetem ao aceitar participar do contrato.

Nono, Projetos Prioritários em Execução, refere-
se aos projetos definidos como prioritários pela alta 
administração da instituição, cuja responsabilidade pela 
execução recai sobre determinadas unidades, de forma 
que quanto maior a quantidade de projetos, maior a 
pontuação.

Décimo, Monitoramento e Suporte a Projetos 
Prioritários, se há um grande volume de projetos 
prioritários a serem monitorados ou dotá-los de suporte 
institucional, maior a pontuação a ser atribuída. Neste 
critério os projetos definidos como prioritários pela alta 
administração cuja responsabilidade pelo monitoramento 
e pelo suporte à execução implique um esforço adicional 
em relação às atividades de rotina das unidades. Pode 
haver uma falsa leitura de que este critério é semelhante 
ao critério nono, de modo a favorecer uma mesma 
unidade, entretanto, podemos entender que a unidade 
que executa, necessariamente não é a mesma que 
monitora ou que provê o suporte, sobretudo quando há 
uma forte departamentalização na instituição.

Décimo primeiro, Gestão Documental, refere-se à 
soma do total de processos e/ou documentos registrados, 
enviados e recebidos em determinado ano por unidade. 
Busca-se alocar um número proporcional de servidores 
ao volume de processos e/ou documentos tramitados 
em cada unidade. Este critério pode vir a contrabalancear 
o dimensionamento da força de trabalho na instituição 
ao favorecer áreas que normalmente não executam, 
monitoram ou dão suporte a projetos prioritários; e 
geralmente, detém inexpressivas dotações orçamentárias 
frente a outras unidades da instituição. Quanto maior a 
quantidade, maior a pontuação atribuída. Tal critério pode 
ser prejudicado quando da adoção da gestão eletrônica 
de documentos.

A metodologia de dimensionamento da força de 
trabalho sugere uma matriz de inter-relacionamento entre 
variáveis de desempenho institucional, visando analisar 
o impacto de cada um dos critérios estabelecidos na 
quantidade de servidores a serem lotados nas unidades 
e no conjunto da instituição. A seguir, apresentamos um 
exemplo da aplicação da metodologia proposta.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Esta seção contempla a aplicação da metodologia de 
dimensionamento da força de trabalho proposta em uma 
organização pública, cuja principal atuação está voltada 
para representação política. A organização para este teste 
possui uma estrutura matricial com uma reduzida força de 
trabalho, portanto, tem o objetivo de formação inicial de 
quadro de servidores.

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam dados que serão 
aqui discutidos. A força de trabalho na instituição é 
composta por 158 pessoas, sendo 71 sem vínculo 
com a Administração Pública, 56 com algum tipo de 
vínculo e 31 funcionários terceirizados. Observamos, na 
Tabela 2, que a instituição possui mais servidores sem 
vínculo, uma diferença de 26,7% em relação àqueles que 
possuem algum tipo de vínculo com a Administração 
Pública. O quadro de funcionários terceirizados 
representa pouco mais de 55% dos servidores com 
vínculo. Os servidores sem vínculos correspondem 
a cerca de 4,5 vezes mais o quantitativo dos cargos 
em comissão. Isso significa que há um expressivo 
quantitativo de cargos em comissão de assessoria, algo 
justificável em razão do tipo de instituição com que 
estamos trabalhando, de articulação política.

As faixas de pontuação foram construídas conforme 
o volume levantado em cada critério. Vejamos o critério 
Convênios Vigentes, na Tabela 3. A quantidade de 
convênios vigentes está distribuída nas cinco unidades, 
sendo zero nas Unidades A e B, 10 na Unidades C; 17 na 
D; 13 convênios na Unidade E. Assim, as faixas construídas 
foram unidades com “Até 5” convênios vigentes; de  
“6 a 8” convênios vigentes; de “10 a 15”; e “Acima de 
16” convênios vigentes, onde são atribuídos pontos para 
cada uma das faixas. Notamos que a pontuação atribuída 
é ajustada conforme o critério de maior relevância para 
a instituição. No exemplo, os critérios com maiores 
pontuações são Terceirizados e Convênios Vigentes 
distribuídos entre 0, 3, 6, e 9.

Os demais critérios tiveram a pontuação distribuída 
entre 0, 1, 2, e 3. Alertamos que a quantidade de cargos 
irá depender da calibração que se der à pontuação 
atribuída em função do volume em cada critério.

Adotamos também o IST, um indicador que demonstra 
a substituição de ausência ao trabalho. Esse indicador é 
utilizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
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para a cobertura de ausência de pessoal quando em férias, 
faltas, licenças, entre outros, ou seja, é o percentual de 
servidores a ser acrescido ao quantitativo dimensionado. 

Para o pessoal de enfermagem, o IST deve ser de no 
mínimo 15% o que significa que para cada um servidor, 
precisaria ter mais um para cobrir as suas ausências.

Tabela 2 – Quantificação de critérios para dimensionamento da força de trabalho

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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A 27 21 3 6 9,00 0 14 0 1 1 12

B 9 7 2 16 0,00 0 180 16 3 2 56

C 5 5 0 1 3,40 10 3 0 0 1 453

D 15 11 5 5 4,50 17 81 0 1 1 98

E 15 12 6 3 4,00 13 81 0 0 0 73

TOTAL 71 56 16 31 20,90 40 359 16 5 5 692

Fonte: As autoras.

Tabela 3 – Faixas de pontuação dos critérios para dimensionamento da força de trabalho

Critério 1 
Quantitativo de 
Servidores sem 

Vínculo

Critério 2 
Quantidade Servidores 

com Vínculo

Critério 3
Quantitativo de 

Cargos em Comissão 
de Direção (DAS-101.X)

Critério 4
Terceirizados

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Até 5 0 0 3 0 0 Até 2 0

6 a 9 1 Até 5 2 Até 2 1 3 a 5 3

10 a 15 2 7 a 12 1 3 a 5 2 6 a 15 6

Acima de 15 3 Acima de 12 0 Acima de 5 3 Acima de 15 9

Fonte: As autoras.
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Tabela 3 – Faixas de pontuação dos critérios para dimensionamento da força de trabalho - continuação

Critério 5 
Orçamento Anual  

(R$ - Milhões)

Critério 6
Convênios Vigentes

Critério 7
Convênios aguardando 

análise da prestação  
de contas

Critério 8
Contratos 

Administrativos 
Vigentes

Valor
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

até 1,0 0 até 5 0 Até 20 0 0 0

2,0 a 4,5 1 6 a 8 3 20 a 40 1 1 a 5 1

5,0 a 9,0 2 10 a 15 6 41 a 80 2 6 a 10 2

>10 3 Acima de 16 9 > 80 3 Acima de 10 3

Fonte: As autoras.

Tabela 3 – Faixas de pontuação dos critérios para dimensionamento da força de trabalho - continuação

Critério 9
Projetos prioritários em 

execução

Critério 10
Monitoramento e suporte de 

projetos prioritário

Critério 11
Gestão documental

Valor
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

Quantitativo
Pontuação 
Atribuída

até 1,0 0 até 1,0 0 Até 15 0

2,0 a 4,5 1 2,0 a 4,5 1 15 a 50 1

5,0 a 9,0 2 5,0 a 9,0 2 59 a 80 2

>10 3 >10 3 > 100 3

Fonte: As autoras.

Tabela 4 – Pontuação total dos critérios para dimensionamento da força de trabalho
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IST TOTAL %

A 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 1,15 11,15 10,4

B 2 4 1 9 0 0 3 3 1 1 2 1,15 27,15 25,4

C 3 2 0 0 1 6 0 0 0 0 3 1,15 16,15 15,1

D 1 4 2 3 1 9 3 0 0 0 3 1,15 27,15 25,4

E 1 4 3 3 1 6 3 0 0 0 3 1,15 25,15 23,5

TOTAL 7 14 8 21 5 21 9 3 1 1 29 6 106,75 100

Fonte: As autoras.
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LIMITAÇÕES DA PROPOSTA E CONCLUSÃO

A proposta metodológica para o dimensionamento da 
força de trabalho de uma organização pública apresenta 
algumas limitações. Essas limitações são geradas, 
sobretudo, pela escolha que fizemos de um método 
simplificado, já discutido anteriormente.

Os critérios eleitos para esta metodologia não se 
esgotam naqueles apresentados aqui. Participação 
em órgãos colegiados ou o gerenciamento de órgãos 
colegiados na estrutura organizacional; a quantidade de 
eventos realizados ao longo do ano; a quantidade de 
produtos/serviços entregues à sociedade são critérios 
que podem ser agregados aqueles já apresentados ou 
até mesmo substituir um deles, considerando a realidade 
institucional.

A atribuição de pontuação que é “calibrada” de 
acordo com a tomada de decisão institucional onde 
serão relevantes os critérios e processos de trabalhos que 
impactam as atividades e os resultados organizacionais. 
Algumas decisões, portanto, devem preceder a aplicação 

desta metodologia – como, por exemplo, quais são os 
critérios relevantes, qualificadores institucionalmente, 
embora consideremos que os critérios aqui apresentados 
constituem um padrão nas organizações públicas 
brasileiras, outros critérios não estão descartados, 
conforme já delimitamos. Deve-se considerar também as 
faixas de pontuação a serem aplicadas em relação ao nível 
do volume levantado.

O mérito da metodologia é a sua simplicidade. Ela 
não está presa a complexidades que fundamentam toda 
a teoria pertinente ao tema. Um trabalho mais extenso 
pressupõe que haja mapeamento de processos e 
condições para a implantação de uma gestão estratégica, 
contando com todo um cabedal de instrumentos como 
planejamento estratégico, avaliação de desempenho, 
entre outros. Esta talvez seja a principal definição que se 
precisa realizar no momento de dimensionar a força de 
trabalho necessária e adequada para tocar os processos 
institucionais, o que se quer e onde se quer chegar para 
agregar instrumentos escassos na execução da política 
eleita como prioritária.

Referências

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Alocação de Vagas Docentes 
nas IFES, Brasília, 2005. Disponível em: http://www.andifes.org.br . Acesso em: 01 abr. 2016.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Proposta de Alocação de 
Técnico-Administrativos, Brasília, 2007. Disponível em: https://www.proad.ufg.br/up/95/o/Andifes_Proposta_Alocacao_TA.pdf . 
Acesso em: 01 abr. 2016

BORSATTO, G. Dimensionamento de Força de Trabalho: Estudo de casos múltiplos em organizações com trabalho organizado. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Manual de procedimentos para determinação de recursos Humanos na 
Superintendência de Segurança Operacional. Brasília, 2009.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. Departamento de Programas de Cooperação 
Internacional em Gestão. Comissão Européia. Projeto Eurobrasil 2000. Texto de Referência em Gestão de Pessoas: 
Dimensionamento de Força de Trabalho, Brasília, 2006.

BRASIL, Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob a forma 
de sistema as atividades de organização e inovação institucional do Governo Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, DF, n. 161, p. 4-7, ago. 2009. Seção 1.



40

BRASIL, Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, DF, n. 79, p. 1-3, abr.2007. Seção 1.

BRASIL, Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2009. Dispõe sobre a criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE e do 
Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA; institui a Gratificação Específica de Docência dos servidores 
dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima - GEDET; fixa o valor e estabelece critérios para a concessão 
da Gratificação de Serviço Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, aos militares dos extintos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, para os Quadros de Pessoal Específico das Agências Reguladoras, 
dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei no 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. ou planos correlatos das autarquias e fundações públicas, cedidos àquelas autarquias, nas condições que 
especifica; cria Planos Especiais de Cargos, no âmbito das Agências Reguladoras referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004; institui a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano Especial 
de Cargos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial de Cargos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; aumenta o valor da 
Gratificação Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional - GEPDIN, instituída pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 
2005; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, DF, n. 202, p. 28-36, out.2006. Seção 1.

BRASIL, Lei nº 11.091, de 13 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, DF, n. 9, p. 1-10, jan.2005. Seção 1.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Comissão de Dimensionamento. Dimensionamento de Pessoal Técnico 
Administrativo 1999-2006. Disponível em http://www.progepe.ufpr.br/dimensionamento/dimen2002-06/index.php. Acesso em: 
02 abr. 2016.

MARCONI, N. Planejamento da força de trabalho no governo federal. Disponível em http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/
File/Ministerio_do_Planejamento/dimensionamento_de_forca_de_trabalho.pdf. Acesso em: 28 jul. 2017.

KOSAR, B.; TOMA, E. (2013). Dimensionamiento de personal de enfermería de una unidad neonatal: utilización del Nursing Activities 
Score. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 21, n. 1, jan./fev. 2013.

MARTÍN, J. G., et al. Análisis de Cargas de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad. In: CONGRESO DE 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, 15, Cartagena, 2011 Disponível em: http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2011/
organizacion_del_trabajo/953-965.pdf Acesso em: 28 jul. 2017.

MONTEIRO, A.V., et al. Reestruturação do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do 
Governo do Estado do Pará. In: MARINI, C.; FALCÃO, M. H. (Org.). Governança em Ação, Brasília: Publix Editora, 2013.

OLAZ, J.¿Cómo dimensionar el personal administrativo de su organización? 1995. Disponível em: http://www.copmadrid.org/
webcopm/publicaciones/trabajo/1995/vol1/arti6.htm. Acesso em: 28 jul. 2017.

SANTOS, A. M. B. D. Produtividade da mão-de-obra e do capital investido na petrobrás: sua relação com o dimensionamento da força 
de trabalho. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1998.

SOUZA, D. V. et al. Modelo de dimensionamento de carga-humana relacionando perfis técnicos à eficiência de profissionais 
terceirizados frente a profissionais verticalizados em uma empresa pública. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 26, 
Fortaleza, 2006.

REIS, C. Z. T. et al. Modelos de alocação de vagas docentes em uma instituição federal de ensino. Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação, Goiânia, GO, v.27, n.2, p. 223-245, maio/ago. 2011

ROCHA, A. M. D. C.; MORAIS, M. R. (2009). A construção de uma metodologia para o planejamento da força de trabalho no âmbito da 
administração pública do estado de Minas Gerais. In: Congresso Consad de Gestão Pública, 2, Brasília, 2009.



41

ALMEIDA, V. M. L. D. et al. Dimensionamento da força de trabalho necessária às Unidades Hospitalares do Instituto Nacional de 
Câncer/MS. Rev. bras. cancerol, 53(1), 71-78.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Levantamento do Perfil de Governança e Gestão de Pessoas. Brasília, DF, 2013.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de Auditoria - TC 022.577/2012-2. Brasil, DF, 2015 Disponível em: https://www12.
senado.leg.br/transparencia/gestgov/pdf-gestao-de-pessoas/acordao_tcu_0644_2014-completo-revisao-acordao-3023_2013. 
Acesso em 28 jul. 2017.



42

Artigo 
Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

As políticas para mulheres do 
governo federal e a igualdade 
de gênero: uma pauta inadiável
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RESUMO

As violências cometidas contra as mulheres são resultado de desigualdades históricas, 
que refletem a sociedade patriarcal na qual elas permanecem inseridas. Apesar de uma 
legislação robusta e consistente para o enfrentamento à violência contra a mulher, o Brasil 
é um dos países com maiores índices de feminicídio. Sem deixar de reconhecer os avanços 
conquistados nas últimas décadas, acredita-se que a redução desse indicador passa neces-
sariamente pela incorporação de uma pauta em que a igualdade de gênero seja transversal 
a todas as ações governamentais. O estado brasileiro deve assumir o papel central na  
formulação e implementação de políticas públicas transversais com a perspectiva de gênero 
e que leve em conta interseccionalidades, como raça, cor, idade, deficiência, classe social e 
sexualidade.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL 
DAS POLÍTICAS PARA MULHERES

Este artigo busca retomar brevemente os avanços 
institucionais realizados pelo Estado brasileiro para a 
garantia dos direitos das mulheres, no sentido de reforçar 
a importância dessa atuação estatal na promoção e 
coordenação de políticas para mulheres e direcionadas à 
superação das desigualdades de gênero. Pretende ainda 
destacar os desafios que o país enfrenta para a eliminação 

dos altos índices de violência contra a mulher. Ao final, 
serão apontados caminhos para políticas públicas que 
considerem gênero, raça, deficiência, idade, classe social, 
dentre outros aspectos da diversidade humana, em todas 
as etapas da ação estatal.

A desigualdade de gênero constitui-se numa das 
bases a partir das quais se assenta a desigualdade social 
brasileira. Fenômeno complexo e que atravessa todas 
as classes sociais, a desigualdade de gênero manifesta-
se hoje de diversas formas no Brasil. Por exemplo, no 
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mercado de trabalho mulheres com mesma formação 
acadêmica que homens recebem salários menores 
para executar as mesmas atividades; mulheres negras 
compõem a maior parcela da população pobre do país; 
com taxa de homicídio de 4,8 por 100 mil mulheres, o 
Brasil é o 5º país em número de feminicídios num ranking 
de 83 países no mundo (Waiselfisz, 2015); e, além disso, 
ocupa a posição 167 no ranking de participação de 
mulheres no poder executivo (UN Women, 2017).

Esses fatos, no entanto, foram reconhecidos como 
problema pelo Estado e começaram a entrar na agenda 
das políticas públicas brasileiras apenas na década 
de 1980. No ano de 1983 é criado o Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM); fruto 
de uma articulação entre o movimento de mulheres e 
profissionais da saúde, o PAISM é precursor da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PNAISM. 
Dois anos mais tarde, em 1985, foram criados conselhos 
estaduais da condição feminina nos estados de São Paulo 
e Minas Gerais, em consequência das reivindicações dos 
movimentos de mulheres pela inserção das temáticas de 
gênero nas políticas públicas (Machado, 2016).

Ainda nesse ano de 1985, momento em que 
diversos casos de violência doméstica ganharam grande 
repercussão midiática acompanhada de pressão dos 
movimentos de mulheres por ações estatais de proteção 
à mulher, foi criada a primeira Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher (Deam), em São Paulo. Neste 
ano também é criado o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), naquele momento vinculado ao 
Ministério da Justiça. O CNDM foi o primeiro órgão federal 
responsável pela promoção de políticas com o intuito 
de combater a discriminação e de promover direitos 
para as mulheres nos campos econômico, social, político 
e cultural. A seguir é destacada a importância dessa 
crescente institucionalização dos mecanismos de defesa 
da mulher, em atuação conjunta com os movimentos de 
mulheres da sociedade civil.

Anteriormente à década de 1980, o movimento 
de mulheres no Brasil já tinha alcançado importantes 
conquistas: o voto feminino em 1932; o direito de 
trabalhar independentemente da autorização do marido; 
o direito à herança e à possibilidade de requerer a guarda 
dos filhos em caso de separação, conquistados em 1962 
com a aprovação do Estatuto Civil da Mulher (Lei n° 4.121, 
que equiparou os direitos dos cônjuges); além da Lei do 

Divórcio, datada de 1979. Ainda, a ação do movimento 
de mulheres unido às vinte e seis deputadas federais 
constituintes, o chamado Lobby do Batom, foi a principal 
responsável pela incorporação na Constituição Federal de 
1988 de 80% da demandas da “Carta das Mulheres aos 
Constituintes” (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
1988), o que resultou numa constituição garantidora da 
igualdade formal de direitos entre mulheres e homens. 
Há de se destacar que a evolução da legislação brasileira 
ocorreu também em meio ao um contexto internacional 
de definição de compromisso por vários países pelo fim 
da discriminação contra as mulheres, sendo o Brasil um 
dos países a ratificar os seguintes instrumentos legais: a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW - 1979), o Plano de 
Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), a 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará 
- 1994) e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, além de outros instrumentos de direitos humanos.

No ano de 2002 foi criada, no âmbito do Ministério 
da Justiça, a Secretaria do Estado dos Direitos da 
Mulher (Sedim), fruto de uma antiga reivindicação dos 
movimentos de mulheres. Em 2003, esta secretaria 
foi substituída pela Secretaria Especial de Políticas 
Para Mulheres (SEPM), que passa a ser vinculada à 
Presidência da República e ganha status de ministério. 
Ao adquirir status de ministério, a SEPM tornou-se a 
grande promotora de políticas nacionais com o objetivo 
de melhorar a vida das mulheres, tornando-se a instância 
responsável pela coordenação de ações transversais de 
igualdade de gênero nas políticas públicas nacionais, 
trazendo o combate à desigualdade entre homens e 
mulheres para a centralidade da agenda governamental.

A partir de 2003 a então Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM) alarga a pauta de políticas públicas para as 
mulheres no Brasil. São desenvolvidas ações no campo da 
educação, da saúde, da igualdade de gênero no mundo 
do trabalho, para as mulheres do campo e da floresta, 
dentre outras. As conferências nacionais de políticas para 
as mulheres e os planos nacionais de políticas para as 
mulheres são apresentados como os instrumentos de 
políticas públicas que consolidam essas políticas.  
De acordo com a secretaria, é por meio deles que as 
políticas para as mulheres são construídas e elaboradas 
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com ampla participação social2. Além da participação social, 
os planos nacionais de políticas para as mulheres também 
incorporaram a perspectiva do gender mainstreaming ou 
seja, a estratégia de inserir a pauta da equidade de gênero, 
de forma transversal, nas demais políticas, como as de 
saúde, meio ambiente, econômicas, sociais, dentre outras.

Em 2017 a SEPM passa a ser denominada Secretaria 
Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM) perdendo 
seu status ministerial e tornando-se vinculada ao 
Ministério dos Direitos Humanos. A SNPM nasceu com 
uma complexa missão de articular a transversalidade 
das políticas para as mulheres no plano horizontal 
da Administração Pública Federal – isto é, entre os 
ministérios, agências e demais órgãos integrantes do 
executivo federal – e também no plano vertical, entre o 
governo federal e os estados e municípios. Apesar de não 
haver nenhuma hierarquia entre a SNPM e os organismos 
de políticas para as mulheres dos estados e municípios, 
enquanto órgão central a secretaria assumiu a missão de 
articular, coordenar e induzir a promoção de políticas para 
as mulheres em nível nacional.

Além disso a atuação institucional da SNPM buscou 
influir sobre complexos arranjos de participação 
presentes em todo o ciclo das políticas para as 
mulheres. A participação social e o debate com outros 
órgãos da administração pública perpassam desde a 
formação da agenda à escolha do problema público 
a ser enfrentado e demais etapas da política pública: 
a formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação das políticas para as mulheres. Para efetiva 
participação social e maior debate governamental, 
os planos nacionais de políticas para as mulheres 
(PNPM) foram elaborados a partir do sistema das 
conferências nacionais de políticas para as mulheres e 
monitorados pelo Comitê de Monitoramento do PNPM, 
em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos das 
Mulheres. O Plano Nacional de Políticas para Mulheres 
constitui-se no principal instrumento de planejamento, 
pactuação e coordenação das políticas brasileiras 
para mulheres, articulando a participação social com a 
atuação intersetorial do Estado, além de estabelecer a 
priorização orçamentária das políticas para as mulheres.

A SNPM esteve à frente dos principais processos para a 
consolidação de políticas públicas de proteção à mulher e 
combate à desigualdade de gênero no país. Contudo, dada 
a ainda alta incidência de crimes contra a mulher em nossa 
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sociedade, especial atenção foi dada pelo órgão à questão 
da violência contra a mulher. O Brasil hoje é referência 
internacional no que diz respeito à legislação de combate à 
violência contra a mulher, com a promulgação da Lei  
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha (Brasil, 2006).

Vários fatores sociais apresentam interface com os 
determinantes da violência contra a mulher. Assim, a 
Lei Maria da Penha trouxe a novidade de um enfoque 
legal centrado não só na erradicação, mas também na 
prevenção da violência, trazendo um arcabouço legal para 
além da punição aos atos de violência contra a mulher. 
A referida Lei busca incentivar a criação de mecanismos 
institucionais para coibir a violência doméstica e familiar 
e igualmente garantir o pleno exercício dos direitos 
humanos das mulheres nessa esfera, além de ampliar o rol 
de atos passíveis de serem considerados violência contra 
a mulher. Ainda com o fim de reprimir os crimes contra 
a mulher, foi a aprovada a Lei nº 13.104, de 09 de março 
de 2015. A lei do feminicídio, como é chamada, altera o 
código penal brasileiro qualificando o homicídio quando 
executado contra uma mulher pelo fato de ser ela mulher 
como crime hediondo e aumentando as penas para 
executores (Brasil, 2015).

A partir desse breve levantamento, percebe-se o 
importante rol de ações governamentais, judiciais e 
legislativas relacionadas a políticas públicas de proteção à 
mulher executadas pelo Estado brasileiro nos últimos 30 
anos. Estas são conquistas devidas à crescente atuação 
dos movimentos de mulheres e à ampliação da existência 
de variados órgãos estatais em prol da defesa e promoção 
dos direitos da mulher. O aumento do número de 
mecanismos de defesa da mulher permitiu ao Estado ter 
o registro precípuo das violências contra a mulher, além 
do inédito registro de feminicídio. Com isso, a sociedade 
brasileira passa a ter maior consciência dos índices 
alarmantes de violência contra a mulher.

É preciso ainda que se compreenda que as diversas 
formas de violência são resultado de desigualdades 
históricas de gênero, com caráter multidimensional. 
Portanto, cabe ao Estado brasileiro assumir papel central 
no estímulo ao desenvolvimento de relações mais 
igualitárias, sem discriminação de gênero, a partir de 
políticas públicas em todas as áreas e esferas.  
O enfrentamento à violência contra a mulher só é efetivo 
se conjugado a ações de eliminação das origens das 

relações desiguais entre homens e mulheres, além de 
políticas que atuem no sentido da desconstrução de 
estereótipos limitantes.

POLÍTICAS PÚBLICAS: AS POSSIBILIDADES DE 
IMPACTO NA IGUALDADE DE GÊNERO

Diversos rankings de igualdade de gênero 
internacionais revelam a situação de extrema 
desigualdade em que vivem as mulheres brasileiras. 
Uma das mais altas taxas de feminicídio do mundo3 e 
a baixíssima participação de mulheres na política são 
alguns dos números que revelam os desafios que o 
Estado brasileiro precisa enfrentar para a construção de 
um país em que as mulheres possam ser livres para viver 
e exercer seus direitos. O Fórum Econômico Mundial, 
em seu relatório sobre igualdade de gênero no mundo 
no ano de 2018, classificou o Brasil na posição 95 em 
igualdade no trabalho, atrás de países com economias 
menos desenvolvidas como Senegal e Camboja (World 
Economic Forum, 2018). Segundo o relatório, o país levará 
202 anos para eliminar as diferenças de gênero no local 
de trabalho, como salários, e a representação de mulheres 
no parlamento. Para acelerar esse processo, é preciso que 
o país oferte políticas públicas robustas com perspectiva 
de gênero nas diversas áreas de governo que impactem 
na melhoria de vida das mulheres.

Ao elaborar políticas públicas, o gestor público deve 
se questionar como os programas e serviços públicos 
sob sua responsabilidade impactam negativamente ou 
positivamente na vida das mulheres, além de verificar se é 
possível mudar a realidade e as causas das desigualdades 
de gênero por meio da ação do Estado. Quais interesses, 
valores e necessidades, de mulheres e homens, de 
diferentes classes sociais e em diferentes regiões de 
nosso país, estão sendo consideradas na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas?

A questão da violência de gênero, por exemplo, 
resgata um debate muito mais profundo de 
problematização do espaço da mulher dentro da 
sociedade. A Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção 
de Belém do Pará) definiu violência contra a mulher como: 
“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada 
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(artigo 1º)”. Tanto as mulheres heterossexuais quanto 
a comunidade LGBT sofrem violências e preconceitos 
diários, vivenciando um quadro de vulnerabilidade social 
e econômica e direitos violados em diversos aspectos. 
A violação do direito à vida é a expressão máxima dessa 
violência, e decorre de muitas outras violências de gênero 
presentes no dia a dia das mulheres e comunidade LGBT, 
como assédio e abuso sexual, discriminação no trabalho, 
estupro, ataques homofóbicos e transfóbicos, expressões 
machistas nos meios de comunicação, violação financeira, 
entre outros. Como um estado democrático de direito 
tem por função promover políticas públicas que 
possibilitem uma vida livre e plena para todas e todos, 
entende-se assim que o enfoque da política pública de 
igualdade de gênero deva ser ampliado a fim de eliminar 
as desigualdades nas relações de poder entre homens, 
mulheres e comunidade LGBT.

Do mesmo modo, é ainda necessário compreender 
melhor o impacto desigual das ocorrências de violências 
entre mulheres de diferentes classes sociais, raças e 
etnias. Por exemplo, entre 2003 e 2013 o número de 
homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, enquanto 
que para as mulheres negras a taxa de homicídio teve 
um alarmante aumento de 54,2% (Waiselfisz, 2015). 
Como cabe ao Estado brasileiro a formulação de 
políticas públicas que tenham por objetivo promover 
a igualdade de gênero nas mais diversas áreas (Brasil, 
1988), é primordial que o Estado atue a fim de que toda 
a população seja atendida conforme suas especificidades 
de vulnerabilidade, como no caso das mulheres negras 
e das pessoas transgênero, por exemplo. Além da 
aplicação da legislação penal aos executores, é preciso 
que o Estado ofereça atenção às vítimas e suas famílias 
por meio da inserção dessas numa rede de apoio 
jurídico, psicológico e assistencial, de modo a amenizar 
a vulnerabilidade consequente às violências. Por fim, 
para que efetivamente consigamos reduzir os índices 
de violência contra a mulher no país faz-se necessário 
atuar nas raízes do sistema patriarcal que alimentam 
e legitimam situações de opressão e desigualdade 
material e simbólica nas diferentes esferas da vida, como 
na escola, no trabalho e na família. Dessa forma, para 
enfrentar as violências contra as mulheres o Estado 
brasileiro também deve atuar no sentido de erradicar 
as desigualdades de gênero por meio de políticas 
públicas de educação, saúde, assistência social, trabalho, 
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infraestrutura, entre outras ações de promoção dos 
direitos de meninas, mulheres e comunidade LGBT.

O enfrentamento das desigualdades de gênero, 
por sua vez, adquire maior alcance quando as políticas 
públicas são formuladas e/ou implementadas em arranjos 
intersetoriais. No âmbito do poder executivo federal 
diversos arranjos possibilitaram a construção de políticas 
públicas intersetoriais: um exemplo é o programa Mulher 
e Ciência, idealizado a partir de um grupo interministerial 
composto pela Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres (SPM), Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
Ministério da Educação (MEC), com o fim de estimular a 
produção científica a respeito das relações de gênero e 
feminismo no país, além de promover a participação de 
mulheres na ciência e academia.

Outras vezes as políticas para mulheres exigem 
apurada coordenação com órgãos do judiciário e 
Ministério Público, como por exemplo as políticas de 
enfrentamento à violência contra a mulher, tais como 
as delegacias especializadas, o Ligue 180, o Programa 
Mulher: Viver sem Violência, a Lei Maria da Penha e a 
Lei do Feminicídio. Outras políticas para mulheres, por 
sua vez, foram construídas em parceria com o setor 
privado, como, por exemplo, o programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça, que visa a promoção de dinâmicas 
e concepções de gestão de pessoas no sentido da 
promoção da equidade de gênero e raça, enfrentamento 
da discriminação no ambiente de trabalho e promoção 
das mulheres, em especial mulheres negras, para assumir 
cargos de chefia e liderança. Assim, é preciso que o 
Estado mantenha a agenda de gênero na centralidade do 
governo para garantir a manutenção e o aprofundamento 
dessas já históricas e bem implementadas políticas, 
as quais são imprescindíveis para o enfrentamento às 
violências contra as mulheres.

Segundo Marta Farah, o todo das demandas que 
circulam no campo das discussões sobre as relações de 
gênero pode ser caracterizado como a agenda de gênero 
(Farah, 2004). E como a agenda de gênero é influenciada 
tanto pelos movimentos sociais com participação de 
mulheres quanto pelos movimentos feministas, as 
demandas em relação às políticas públicas são diversas e 
refletem as temáticas relativas a vários campos distintos 
com influência na equalização das relações de gênero.

Mello e Marques, em estudo recente, propõem uma 
tipologia sobre as ações estatais direcionadas às mulheres, 
identificando que elas podem representar quatro tipos 
de visão sobre políticas públicas com recorte de gênero: 
reprodutiva, produtiva, reativa e inclusiva (Mello e 
Marques, 2019). A visão reprodutiva é aquela associada 
às políticas que se utilizam dos lugares tradicionalmente 
ocupados pelas mulheres para garantir a implementação 
de uma ação, como no caso das mães, responsáveis 
pelos cuidados, por exemplo, enquanto a produtiva é a 
que busca agregar aspectos facilitadores à realidade das 
mulheres no mercado de trabalho com o objetivo de 
favorecer sua permanência nessas atividades. Já a visão 
reativa diz respeito à identificação a posteriori pelo Estado 
das mulheres enquanto público prioritário de determinada 
ação; finalmente a inclusiva, que apresenta a desigualdade 
de gênero como foco central da política, de modo que a 
transversalidade de gênero se constitui como fundamento 
da política pública.

Uma visão congruente com o objetivo de impactar as 
desigualdades de gênero é a que desloca o olhar da política 
pública das mulheres para o elemento relacional de gênero, 
numa abordagem que inclui as masculinidades, tornando 
os homens também sujeitos da política. Conceitos relativos 
aos tipos de masculinidades fomentados pela cultura 
dominante também precisam ser discutidos para que se 
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possa ter uma mudança de comportamento cada vez mais 
significativa na direção de uma efetiva equidade de gênero. 
Os homens são peça fundamental para a desconstrução de 
comportamentos sexistas, característicos de uma sociedade 
patriarcal e herdados de um passado marcadamente 
colonial e eurocêntrico.

Assim, quando se passa à observação das políticas 
setoriais que podem apresentar impacto nas diferentes 
dimensões da desigualdade de gênero, depara-se 
com uma grande variedade de possibilidades de 
implementação. Parte delas assume a chamada 
discriminação positiva de grupos de mulheres, consoante 
a diretrizes internacionais sobre priorização das mulheres 
nas estratégias de desenvolvimento, tanto pela questão 
da ampliação de direitos e inclusão cidadã quanto por 
causa do papel que a mulher comumente assume na 
família. Num contexto populacional de queda da taxa de 
fecundidade e de tendência de diminuição do tamanho 
das famílias, ocorre um aumento do número de famílias 
em que a mulher é a pessoa de referência: conforme o 
Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, no ano de 
2014 a porcentagem de famílias que tinham a mulher 
como chefe era de 39,8%; os dados indicam também 
aumento na proporção de mulheres negras na condição 
de chefe da família, que chegou a 54,4% naquele ano 
(Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, 2018).

De acordo com levantamento realizado por Marta 
Farah, políticas setoriais com possibilidade de influenciar a 
equidade de gênero podem ser direcionadas a: violência; 
saúde; meninas e adolescentes; geração de emprego 
e renda; educação; trabalho; infraestrutura urbana e 
habitação; questão agrária; incorporação da perspectiva de 
gênero por toda política pública (transversalidade); acesso 
ao poder político e empowerment (Farah, 2004).

Por exemplo, uma das questões que faz com que 
mulher muitas vezes aceite viver um relacionamento 
abusivo e violento é a falta de acesso à renda. Desse 
modo, a concessão de um auxílio financeiro para apoiar 
a reinserção da mulher vítima de violência doméstica, 
no sentido de seu empoderamento econômico, é um 
tipo de política complementar que pode ser considerada 
no âmbito de um arranjo de políticas que visem a 
equidade de gênero, além da proteção à mulher. Assim, 
são iniciativas como a da Casa da Mulher Brasileira que 
precisam ser replicadas em todos os estados brasileiros, 
a fim de oferecer uma porta de entrada para as mulheres 
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vítimas de violência ao conjunto dos serviços públicos 
disponíveis para ela nessa situação.

As desigualdades no mercado de trabalho, por 
conseguinte, podem ser enfrentadas a partir de uma ampla 
gama de ações que garantam suporte para a inserção 
e permanência das mulheres no emprego. As mulheres 
brasileiras, mesmo apresentando maiores médias de 
anos de estudos em todas as regiões do país, percebem 
menor renda do que os homens. Este quadro é ainda mais 
agravado quando é levado em consideração o quesito 
cor/raça, pois são as mulheres negras as que integram os 
grupos com menor renda dentre a população brasileira. 
Soma-se a esse quadro o menor índice de participação 
das mulheres na População Economicamente Ativa 
(PEA) no Brasil, além do fato de que as mulheres, quando 
empregadas, ocupam os postos menos lucrativos, e 
também são elas que exercem os trabalhos mais precários.

Desse modo, tratar das políticas públicas voltadas 
para as tarefas de cuidado é fundamental para enfrentar 
as barreiras que impedem as mulheres de desfrutar do 
empoderamento econômico e da prosperidade advindos 
do mundo do trabalho. Assim, o aumento do número 
de vagas de creches é condição para que as mulheres, 
especialmente as mais pobres, tenham um espaço seguro 
para deixar seus filhos durante a sua jornada laboral. 
Outros exemplos importantes de serviços voltados para 
o cuidado que permitem o empoderamento da mulher 
são: lavanderias públicas, restaurantes comunitários, 
serviços de atenção às pessoas idosas, licenças parentais 
remuneradas e programas de incentivo para empresas 
públicas e privadas a fim de que elas garantam a 
paridade de gênero em todas as fases da seleção de seus 
profissionais (Marcondes, Cruz e Silva Rodrigues, da, 2015).

Igualmente importante às políticas de cuidado para a 
promoção da equidade no mundo do trabalho, encontra-
se o maior compartilhamento das responsabilidades 
familiares e domésticas no ambiente familiar entre 
homens e mulheres. Tradicionalmente, as mulheres se 
ocupam mais do que os homens com as atividades não 
remuneradas relacionadas com o cuidado da casa e 
dos filhos (Fontoura e Araújo, 2016). Nessa esfera são 
essenciais também as iniciativas de regulamentação dos 
trabalhos domésticos e das funções de cuidado.

Experiências bem sucedidas nesse sentido podem ser 
buscadas nos países europeus, pioneiros em transformar 
a licença maternidade em licença parental, o que significa 

que tanto a mãe quanto o pai podem se dedicar aos 
cuidados das crianças após seu nascimento. Uma opção 
viável hoje para o Brasil, por exemplo, seria executar 
uma iniciativa piloto no setor público, e a depender dos 
resultados encontrados, expandir a licença parental para 
o setor privado, como ocorreu com a extensão da licença 
maternidade para de quatro para seis meses.

Além dessas ações para promover a entrada e garantir 
a permanência das mulheres no mercado do trabalho, é 
importante que o estado também incentive a ocupação 
de posições de comando por mulheres. Um promotor 
de tal ação, como afirmado anteriormente, tem sido o 
programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que dá um selo 
para as empresas públicas e privadas que implementem 
ações voltadas para a igualdade de gênero no mundo 
corporativo. Entende-se que o serviço público poderia 
figurar aqui como indutor dessa ação também no interior 
da administração direta, assumindo o compromisso de que 
pelo menos 30% dos cargos de Direção e Assessoramento 
Superior e Funções Comissionadas do Poder Executivo de 
níveis 4, 5 e 6 sejam preenchidos por mulheres.

Essa cota seria importante para reverter a situação 
atual, em que menos de 20% dos DAS 6, pouco mais de 
20% dos DAS 5, e menos de 40% dos DAS/FCPE 4 são 
ocupados por mulheres, situação diferente da encontrada 
para os cargos de níveis mais baixos, pois entre os DAS/
FCPE 1, 2 e 3, a proporção de homens e mulheres se 
mostra bastante similar, de acordo com levantamento 
recente realizado pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Escola Nacional de Administração Pública, 
2018). A alta administração pública federal é formada 
majoritariamente por homens, a despeito das servidoras 
públicas federais possuírem vínculos de carreiras iguais 
aos servidores homens e escolarização até maior, poucas 
avançam nas posições de chefia para além dos cargos 
DAS/FCPE de nível 3. Vários estudos já chegaram a 
tais conclusões sobre a existência do que a literatura 
chama de “teto de vidro”, entendido como essa barreira 
invisível que se coloca à progressão das mulheres para 
posições mais altas no interior das organizações, também 
compreendido como segregação hierárquica de gênero 
no mercado de trabalho (Vaz, 2010, 2013).

No setor público, além do estabelecimento de cotas 
para ocupação de cargos de direção superior, diversas 
outras ações podem contribuir para que a situação de 
desigualdade de gênero seja revertida. O Plano Nacional 



As políticas para mulheres do governo federal 
e a igualdade de gênero: uma pauta inadiável

Revista de Políticas Públicas e
Gestão Governamental
Vol. 16  no 1
Jan/Jun 2019

50

de Políticas para as Mulheres, ainda em vigor, no capítulo 
“Gestão e monitoramento do plano nacional de políticas 
para as mulheres’, em seu objetivo específico VI preceitua 
o seguinte: “Criar e fortalecer mecanismos de gênero nos 
ministérios do governo federal (núcleos, coordenações, 
diretorias, conforme estrutura de cada ministério)” 
(Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, 2015).

Segundo levantamento realizado no ano de 2016 
pela então Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
naquele ano existiam dezesseis órgãos da Administração 
Pública Federal com mecanismos de gênero criados 
e em funcionamento. De fato, a circunstância de um 
órgão mobilizar seus(uas) servidores(as) para debater 
questões que envolvam a desigualdade de gênero 
cria um ambiente menos propício a manifestações de 
discriminação e machismo, uma vez que as instituições 
são representadas por seus servidores e servidoras, 
protagonistas nos espaços de fala. Assim, o ethos que é 
compartilhado por essas pessoas deve ser permeado por 
valores éticos de igualdade e justiça social. Essa ação é 
ainda necessária como ponto de partida para que a efetiva 
incorporação da transversalidade de gênero aconteça nos 
programas e políticas dos órgãos.

Para se atingir esses objetivos, entende-se que a 
temática de gênero deve permear todos os conteúdos 
ministrados na formação inicial e continuada dos(as) 
servidores(as) nas escolas de governo. Por exemplo, 
a capacitação e sensibilização de servidores quanto à 
necessidade de colocar a equidade de gênero como 
um objetivo sempre a ser respeitado e alcançado deve 
se constituir também numa política de estado. Ao se 
pensar que são os(as) servidores(as) os(as) responsáveis 
por desenhar e implementar políticas públicas, as ações 
de capacitação ganham ainda mais relevância nesse 
contexto. O olhar do(a) gestor(a) público(a) pode e deve 
ser treinado para se enxergar os impactos, positivos ou 
negativos, que uma determinada ação de governo pode 
causar em seu público beneficiário.

A TRANSVERSALIDADE COMO PARADIGMA PARA 
AS POLÍTICAS DE IGUALDADE DE GÊNERO

Um dos princípios orientadores das políticas para as 
mulheres é o princípio da transversalidade de gênero. 
Este conceito deriva da proposta originalmente intitulada 
em inglês gender mainstreaming, presente na Declaração 
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e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre 
a Mulher, ocorrida em Pequim no ano de 1995 (Rigat-
Pflaum, 2008). Em resumo, gender mainstreaming significa 
que a dimensão de gênero deve constituir-se enquanto 
eixo estruturante das políticas públicas, ou seja, deve 
estar presente não apenas em todas as agências estatais, 
mas também nos processos, fluxos, políticas e programas 
oriundos dessas agências.

A transversalidade de gênero também não se 
confunde com uma ação intersetorial. Traduz-se melhor 
como uma nova “lente”, a lente da promoção da 
igualdade de gênero, a partir da qual todas as áreas de 
políticas públicas devem enxergar a ação estatal (Margo 
et al., 2018). A esta “lente” da transversalidade, uma nova 
lente precisa ser acoplada na ação pública, a lente da 
“interseccionalidade”.

Termo cunhado originalmente pela professora 
Kimberly Crenshaw, o conceito da interseccionalidade 
busca ressaltar que, assim como não há um “homem 
universal”, também não existe uma “mulher universal”, 
branca, de classe média, heterossexual, mãe, moradora 
de um grande centro urbano, a partir da qual se deve 
orientar a construção das políticas. O conceito de 
interseccionalidade remete-nos a um cruzamento de 
avenidas, cada avenida representando uma dimensão da 
identidade humana, como origem, sexo, orientação sexual, 
cor, ausência ou não de deficiências, etnia, dentre outras. 
Assim, as demandas das diversas mulheres são distintas, 
porque elas mesmas são diferentes entre si. E a política 
pública precisa também considerar a heterogeneidade 
destas mulheres. A partir de uma leitura interseccional das 
políticas públicas torna-se possível contemplar também 
as outras dimensões de desigualdade relacionadas ao 
gênero, como por exemplo raça/etnia, orientação sexual, 
populações vulneráveis, dentre outras (Crenshaw, 2002).

Por sua vez, a incorporação do conceito de 
transversalidade de gênero no curso da ação estatal 
também precisa levar em consideração essa diversidade 
existente entre as mulheres, de religião, etnia, raça, classe 
social, orientação sexual, escolaridade, dentre outras 
variáveis. A transversalidade representa, assim, a inserção 
da perspectiva de gênero em toda sua diversidade 
na ação governamental, ou seja, significa que se deve 
considerar os impactos diferenciados sobre mulheres e 
homens ao formular e implementar uma intervenção do 
Estado (Marcondes, Diniz e Farah, 2018).

Para que a transversalidade de gênero se transforme 
em prática cotidiana, todas as instituições e servidores(as) 
públicos(as) precisam ter conhecimento básico sobre 
transversalidade de gênero4. Nesse sentido, programas 
de capacitação e desenvolvimento profissional são 
fundamentais para mudanças de paradigmas e 
comportamentos na administração pública, já que para 
o alcance da equidade, gestores(as) públicos(as) devem 
reconhecer as diferenças para direcionar ações que 
atendam necessidades, interesses e valores de todos.

Privilegiar a transversalidade de gênero em políticas 
públicas significa também que a questão de redução da 
desigualdade de gênero deve ser considerada na elaboração 
dos programas governamentais, bem como no processo de 
decisão de alocação de recursos, e na implementação, no 
monitoramento e avaliação da ação proposta.

Por isso, a principal proposta aqui apresentada é a da 
reorganização do curso da ação estatal, de modo que 
a transversalidade de gênero esteja presente em todas 
as áreas, programas e políticas estatais, considerando 
também as interseccionalidades quanto a cor, raça, idade, 
classe social, dentre outras5. A mudança no pensamento 
do(a) servidor(a) público(a) quanto a estereótipos e papéis 
de gênero deve ser um primeiro passo para a realização 
do projeto, uma vez que o(a) servidor(a) público(a) é 
a base da elaboração e tomada de decisão quanto a 
políticas públicas no Brasil, sejam elas econômicas, 
educacionais, de saúde ou trabalho.

O olhar do(a) gestor(a) 
público(a) pode e deve ser 
treinado para se enxergar 
os impactos, positivos 
ou negativos, que uma 
determinada ação de 
governo pode causar em 
seu público beneficiário.
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Um serviço público que tenha em vista promover 
equidade de gênero em seu país deve promover 
igualdade de oportunidades e acesso a recursos, além de 
serviços públicos sensíveis a meninas e meninos, homens 
e mulheres, de todas as classes sociais, raça e etnias.  
O uso de linguagem inclusiva e imagens 
antidiscriminatórias nos documentos e publicações 
oficiais, por exemplo, é um primeiro sinal a todas pessoas 
que seu país considera as diferenças com igualdade e 
respeita a diversidade de sua população. E quando se fala 
em diversidade aqui, considera-se não apenas gênero e 
raça, mas também idade, capacidades físicas, orientação 
sexual, histórico cultural e religiosidade/espiritualidade.

Para promover essa visão nas políticas públicas é 
necessário também formar e informar seu executor. 
Assim, um segundo passo para se atingir esse objetivo 
é ter dados e informações desagregadas por gênero 
e raça em todas instituições públicas, a fim de dar 
visibilidade às desigualdades representadas a partir dos 
dados coletados, e com a finalidade última de elaborar 
políticas direcionadas a atender especificidades de grupos 
populacionais que se encontram alijados do processo de 
desenvolvimento do país.

Conforme a Comissão Europeia, no desenho de 
políticas e serviços públicos, é essencial colocar a “lente 
de gênero” para pensar como aquele programa atingirá 
de maneira diferente homens e mulheres, meninos e 
meninas, para que o país ofereça serviços públicos justos 
a todos cidadãos e cidadãs. Trata-se aqui também de 
justiça social, e por esse motivo destaca-se a relevância 
de se investir num quadro de servidores(as) públicos(as), 
composto igualmente por homens e mulheres com 
conhecimento básico de transversalidade de gênero. 
Para melhores impactos e resultados na promoção 
da equidade, essas mudanças devem apresentar seus 
reflexos tanto no processo de elaboração e tomada 
de decisão, quanto na burocracia de nível de rua, que 
atende diretamente as demandas dos cidadãos (European 
Comission, 2005).

Além disso, para garantir que as políticas e serviços 
públicos realmente promovam equidade de gênero, 
a transversalidade de gênero deve estar presente nos 
processos de monitoramento e avaliação das políticas. 
É preciso avaliar a quem se entrega os serviços, qual a 
quantidade de recursos públicos que está sendo destinada 
a homens e mulheres, e qual realidade se está modificando 
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e que direitos se está garantindo ou prejudicando, ou 
seja, se o Estado está enfrentando ou (re)produzindo 
desigualdades. A Suécia, por exemplo, desenvolveu uma 
metodologia de avaliação de seus serviços públicos 
e programas chamada 4R: Representação, Recursos, 
Realidade e Direitos (Rights), a qual também está sendo 
aplicada em outros países da Europa para medir a justiça 
social na distribuição dos recursos públicos e na entrega de 
serviços (City of Vienna, 2011).

De acordo com essa perspectiva, ao se pensar na 
representação do público alvo dentre os beneficiários 
da política pública, são consideradas as variáveis 
de gênero, raça, idade, situação migratória, e classe 
social, por exemplo. Os números e a estimativa de 
público beneficiários dos serviços devem ser claros e 
transparentes, e deve-se considerar em especial os grupos 
que não têm acesso a serviços e programas públicos, 
para redesenho e realocação de recursos. É necessário 
considerar também critérios de justiça redistributiva de 
forma a assegurar igualdade de oportunidades. Se isso não 
ocorre, deve-se questionar se todos estão tendo o mesmo 
acesso à informação, e se as políticas estão considerando 
as diferentes circunstâncias de disponibilidade de tempo, 
espaço, dinheiro e mobilidade, para homens e mulheres, 
no acesso aos serviços ou programas governamentais.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Não há dúvidas de que as políticas direcionadas às 
mulheres se configurem como uma opção válida para se 
promover políticas de equidade de gênero; como visto, 
no Brasil até agora as políticas públicas implementadas 
foram realizadas especificamente como “políticas 
para mulheres”, numa visão inclusiva da diversidade. 
Entretanto, levando em consideração que as identidades 
das mulheres são múltiplas e que os problemas de 
desigualdade de gênero impactam de modos diferentes 
os diversos grupos de mulheres, mostra-se indispensável 
a adoção mais efetiva dos princípios da transversalidade 
e da interseccionalidade de gênero nas políticas públicas 
nas diversas áreas de governo.

Partindo daí, e na direção de um escopo mais amplo, 
pode-se falar em igualdade de gênero e assumir que 
tal assunto precisa ser tratado tanto em relação às 
mulheres, mas também na dinâmica das relações de 
gênero. Sem desconsiderar as iniciativas direcionadas 

especificamente para mulheres nos últimos anos, 
propõe-se aqui que a plena adoção do conceito de 
transversalidade de gênero envolva repensar os espaços 
de poder e o uso do tempo por homens e mulheres, na 
sua diversidade étnica, de origem e de orientação afetiva, 
assegurando políticas públicas que não sejam baseadas 
em estereótipos marcados pela tradição patriarcal. 
Assim, pretende-se demonstrar que a transversalidade 
de gênero não se constitui em somente mais um 
procedimento administrativo que as instituições têm 
que cumprir. A transversalidade de gênero em políticas 
públicas se mostra como uma ferramenta essencial para 
o desenvolvimento de uma democracia com maturidade 
política, e também para promover o desenvolvimento 
com justiça social e igualdade de participação de 
homens e mulheres no processo de distribuição de 
recursos públicos.

A transversalidade de gênero nas políticas públicas, 
desse modo, traz os benefícios de se fortalecer a 
cidadania, reduzir a pobreza, e promover o crescimento 
econômico, reconhecendo que as diferenças de 
identidade existem, mas que a discriminação por conta 
dessas diferenças não é aceitável. Para se atingir a 
igualdade de gênero, assim, é necessário provocar 
mudanças radicais e duradouras nas estruturas 
institucional e familiar, na organização do trabalho, e nos 
papéis pré-definidos para homens e mulheres.

A objetificação da mulher, os estereótipos de gênero 
e o sexismo são, em última instância, comportamentos 
que incentivam e colaboram para a manutenção da 
violência contra a mulher. A produção de políticas públicas 
pelo Estado brasileiro precisa somar-se aos meios de 
comunicação de massa, os quais devem se comprometer 
a evitar a vinculação de conteúdo desse tipo, seja 
em produções para entretenimento ou mesmo nas 
propagandas de produtos. O papel regulador do Estado 
deve garantir que cidadãos e cidadãs de todas as raças 
e etnias sejam respeitados na esfera pública e privada e 
sejam reconhecidos pela sua diversidade.

Os grandes avanços institucionais e simbólicos que 
as políticas para as mulheres alcançaram resultaram 
no aumento real de autonomia econômica, política e 
educacional para as mulheres brasileiras, o que possibilitou 
condições concretas para se lutar por uma vida sem 
violência. A despeito desses avanços, a estratégia para a 
construção da igualdade de gênero tem centrado esforços 
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no sentido do empoderamento das mulheres, deixando 
o aspecto relacional da desigualdade entre homens e 
mulheres de fora, e dessa forma, “(...) não explicitam como 
podem contribuir para a transformação da relação de 
gênero. Além disso, há poucas iniciativas voltadas aos 
homens e às masculinidades (...)” (Marcondes, Diniz e Farah, 
2018). Assim, está em aberto o desafio ao Estado brasileiro 
para que para além de políticas para as mulheres atenha-
se a políticas para a igualdade de gênero transformadoras, 
nas quais tanto os estereótipos de gênero para mulheres 
quanto para os homens sejam enfrentados, bem como 
as consequências danosas que eles produzem em 
detrimento de uma vida livre e sem violências.

Importante ainda é considerar como o aparato legal 
garante a proteção de direitos a homens e mulheres de 
forma igual. Que outras regulamentações devem ser feitas 
para que as oportunidades de acesso ao Estado sejam 
garantidas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros? 
Ainda, como podemos informar a todos sobre seus direitos 
por meio da entrega justa de serviços e programas públicos?

O Brasil tem vivenciado uma revolução importante no 
campo das políticas afirmativas. Por exemplo, a adoção de 
cotas para negros no ensino superior estabeleceu um novo 
padrão de inclusão e de oportunidades para essa parcela 
da população, que sempre esteve à margem do acesso 
às universidades federais. Considerando os aspectos da 
interseccionalidade, no entanto, observa-se que, apesar das 
cotas, as mulheres negras ainda apresentam uma inserção 
reduzida na universidade em relação às mulheres brancas. 
Isso é refletido na posterior inserção precarizada no 
mercado de trabalho e consequente percepção de renda 
menor. Todos esses elementos devem ser considerados 
quando se coloca as lentes da transversalidade ao se 
pensar em políticas públicas de educação, mercado de 
trabalho, acesso a crédito, entre outras, com o fim de se ter 
um país com igualdade para todos e todas.

A produção de indicadores, a disponibilidade de 
informação estatística e a avaliação de políticas públicas 
com especificidade de gênero devem ser imperativas na 
prática governamental, pois só assim se poderá caminhar 
para além do Estado comprometido com a reprodução 
de desigualdades, especialmente da desigualdade de 
gênero, expressa na manutenção do patriarcado mesmo 
dentro de suas estruturas institucionais (Matos e Paradis, 
2014). É preciso ainda que estes dados sejam amplamente 
divulgados nos meios de comunicação e mídias sociais, 
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para que toda a sociedade tenha consciência das 
diferenças existentes entre os grupos e seja facilitado, assim, 
o reconhecimento das desigualdades ainda presentes.  
A disponibilidade de informação traz consciência 
cidadã sobre a necessidade de o Estado proporcionar 
oportunidades iguais e um arcabouço legal que propicie 
a plena equidade de gênero, para maior autonomia 
econômica e política das mulheres. A informação é 
essencial também para qualificar a participação social 
de homens e mulheres na demanda por políticas 
públicas com transversalidade de gênero permanentes, 
independentemente de decisões de governo, já que se está 
tratando aqui de princípios constitucionais.

A igualdade de gênero é conquista civilizacional 
inexorável e sem volta. Assim, todos os esforços devem 
ser feitos para fortalecer este processo, que representa a 
qualidade e o impacto de políticas públicas por meio do 
princípio da inclusão de toda a diversidade populacional 
do Brasil com consistência e transparência. Uma 
abordagem sistêmica de gestão e políticas públicas deve 
ter um aparato legal e regulatório que considere todos 
os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade 
econômica e social. A implementação de políticas públicas 
deve considerar a garantia de direitos humanos universais 
como a vida, a integridade física e psicológica, a voz e 
participação dos grupos que representam mais da metade 
da população brasileira.
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Tecnologias sociais de acesso 
à água para o meio rural:  
a contribuição do Programa 
Cisternas e os desafios para  
o próximo ciclo
Por Vitor Leal Santana
RESUMO

Desde 2003 o governo brasileiro vem apoiando a implementação de tecnologias sociais 
enquanto alternativa para o abastecimento de água de populações rurais localizadas em 
regiões afetadas pela seca ou falta de acesso regular à água, estratégia essa inserida no âm-
bito do Programa Cisternas, já tendo beneficiado mais de 1 milhão de famílias. Dessa forma, 
além de apresentar os principais resultados obtidos, inclusive os impactos socioeconômicos 
decorrentes dessa ação, o objetivo é apresentar as perspectivas e os desafios que ainda se 
apresentam em relação à garantia do acesso à água potável e de que forma o Programa 
pode continuar contribuindo enquanto política de enfrentamento à pobreza e de garantia 
de direitos.



59

INTRODUÇÃO

A água constitui elemento central para o 
desenvolvimento econômico e social, com incidência 
direta sobre o bem-estar, a saúde e os meios de 
subsistência pessoal. Apesar de direito humano básico, 
o acesso adequado à água potável é uma realidade 
distante para mais de 660 milhões de pessoas no mundo, 
das quais 522 milhões vivem em áreas rurais, conforme 
recente relatório recente divulgado pela WaterAid 
(2017). Variações climáticas que afetam a disponibilidade 
de água, a poluição de fontes hídricas disponíveis, 
conjugadas com uma reduzida oferta da rede pública de 
abastecimento de água na zona rural são apenas alguns 
dos fatores que explicam esse cenário. Não por acaso 
a água tem sido considerada necessária para alcançar 
quase todos os objetivos do desenvolvimento sustentável 
da Agenda 2030.1

É nesse contexto que atua o Programa Nacional 
de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais - Programa Cisternas, instituído 
pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, e 
regulamentado pelo Decreto nº 8.038, de 04 de julho 
de 2013, que tem por objetivo a promoção do acesso 
à água para consumo humano e para a produção de 
alimentos às famílias de baixa renda e escolas públicas 
localizadas na zona rural e atingidas pela seca ou falta 
regular de água. O Programa é executado a partir da 
Ação Orçamentária 8948 – Apoio a Tecnologias Sociais 
de Acesso à Água para Consumo Humano e para a 
Produção de Alimentos na Zona Rural, por meio de 
parcerias com governos estaduais, consórcios públicos 
de municípios e organizações da sociedade civil.

A execução do Programa se baseia na 
implementação de tecnologias sociais de acesso à 
água, conceito que transforma essa política pública 
em algo singular na administração pública. Além de 
se constituírem como estruturadas descentralizadas 
de abastecimento de água, a implementação dessas 
tecnologias envolve, além da instalação de componentes 
de captação e armazenamento de água, atividades 

de mobilização social, capacitação e orientações 
gerais sobre o uso e gestão da água. As atividades de 
mobilização e capacitação, enquanto possibilitam a 
ação direta das famílias ou comunidades no processo de 
implementação, são elementos definidos da ação, parte 
integrante do que as diferencia de obras de engenharia 
executadas por empreiteiras.

Resultado de um processo social de aprendizado 
sobre os meios de convivência climática, as tecnologias 
atualmente apoiadas pelo MDS são soluções simples, 
de baixo custo e de fácil aplicação e apropriação. Nesse 
processo, toda a comunidade é mobilizada e as famílias 
são estimuladas a refletir sobre a gestão da água no 
âmbito familiar e comunitário. A mão de obra para a 
implantação geralmente é local, sendo que muitas 
vezes os próprios agricultores a serem beneficiados são 
treinados para a montagem/instalação da estrutura. 
Essas são as diretrizes centrais, que caracterizam como 
tecnologia social a estrutura hídrica e todo o processo 
social envolvido na sua execução.

A lógica dessas estruturas descentralizadas é 
garantir que as soluções adotadas sejam adaptadas 
a cada condição ambiental e climática e que as 
próprias comunidades se apropriem e promovam 
a sustentabilidade dessas tecnologias, ampliando 
de forma mais eficaz e efetiva o direito de acesso 
à água com custos relativamente reduzidos de 
implantação e de manutenção, incluindo captação, 
tratamento, reservação e distribuição, garantindo, 
consequentemente, os ganhos sociais e econômicos 
que estão associados.

A importância da utilização desse tipo de tecnologia 
tanto para oferecer água para consumo humano, em 
uma perspectiva de direito básico, quanto para estruturar 
cadeias produtivas ambiental e economicamente 
sustentáveis, dentro de uma lógica de emancipação, 
geração de renda e agregação de valor, tem sido 
reforçada ao longo dos anos no âmbito do Programa 
Cisternas, que dispõe atualmente de um leque de 22 
tecnologias adaptadas a diversos biomas, com algumas 
delas exemplificadas no quadro na figura abaixo.
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Quadro 1 – Linhas de ação do Programa Cisternas

Objetivo Tecnologia

Acesso à água para 
consumo humano ou 
1º água

Principal tecnologia é a cisterna de 16 mil litros, composta por um reservatório de placas 
de alvenaria, interligado a um sistema de calhas instalado em telhado para a captação da 
água de chuva. O procedimento para a instalação se baseia na montagem de placas de 
alvenaria pré-moldadas e confeccionadas em regime de mutirão próxima ao domicílio do 
beneficiário. O reservatório com volume cheio atende às necessidades de uma família para 
beber e cozinhar alimentos durante um período de até 8 meses de estiagem.

Acesso à água para 
produção de alimentos 
ou 2º água

São diversas tecnologias apoiadas, sendo a mais comum a cisterna de 52 mil litros, 
cuja água de chuva armazenada no reservatório pode ser captada a partir de uma área 
concretada próxima ou do próprio solo a partir de um leito de enxurrada. O procedimento 
de instalação é similar ao da tecnologia de 1º água, sendo que o reservatório atende 
principalmente a produção familiar de quintal, principalmente hortaliças e fruteiras, e 
a criação de pequenos animais. Dentre outras tecnologias apoiadas estão a barragem 
subterrânea, pequenas barragens e o barreiro trincheira.

Figura 1 – Exemplos de tipos de tecnologias apoiadas no âmbito do Programa Cisternas

Cisterna de placas de 16 mil litros Cisterna calçadão de 52 mil litros

Cisterna de enxurradas de 52 mil litros Barragem subterrânea
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Barreiro trincheira Cisterna escolar de 52 mil litros

Sistema pluvial multiuso comunitário Sistema pluvial multiuso autônomo

Dessa forma, além de apresentar os principais 
resultados obtidos no período de 2003 a 2018, inclusive 
os impactos sociais e econômicos decorrentes dessa ação 
governamental, a perspectiva é apresentar os desafios 
que ainda se apresentam em relação à garantia do acesso 
à água potável para a população rural de baixa renda e 
de que forma o Programa pode continuar contribuindo 
também enquanto política pública de enfrentamento à 
pobreza e de garantia de direitos.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PERÍODO 2003  
A 2018

A implantação de tecnologias sociais de acesso à água 
no meio rural tem sido apoiada como ação governamental 

pelo menos desde 2003, sendo que a partir de 2004 foi 
criada ação orçamentária específica para a construção de 
cisternas de placas para captação e armazenamento de 
água da chuva no semiárido.

Em todo o período desde então, já foram atendidas 
diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
mais de 1 milhão de famílias e 6 mil escolas públicas 
com tecnologias sociais de acesso à água, sendo 
cerca de 900 mil tecnologias voltadas para a captação 
e armazenamento de água para consumo humano, 
principalmente as cisternas de placas de 16 mil litros no 
semiárido, cerca de 150 mil tecnologias que viabilizam a 
produção de alimentos e a criação animal em pequena 
escala e 6 mil cisternas escolares, também concentradas 
majoritariamente no semiárido.
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Gráfico 1 – Histórico de execução, por tipo de tecnologia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2ª Água 0 0 0 0 0 583 2.003 4.847 2.977 9.273 18.005 34.809 48.782 17.640 10.696 3.762 

Escolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935 1.454 2.080 485 

1ª Água 6.497 36.068 35.802 72.172 42.804 29.913 68.607 36.681 87.741 78.063 100.97 111.46 86.195 55.885 47.123 10.057 
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Fonte: MDS, julho 2018.

Ainda hoje, 15% da 
população no território 
nacional não dispõem 
de acesso à rede de 
abastecimento de água, 
sendo que esse percentual 
alcança 31,3% da 
população rural. 
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São mais de 1,2 mil municípios atendidos, com 
grande concentração no semiárido, conforme ilustrado 
na figura abaixo.

Figura 2 – Abrangência territorial do Programa Cisternas

A importância dessas tecnologias para o 
desenvolvimento socioeconômico local, bem como 
a efetividade para a melhoria do nível de segurança 
alimentar e nutricional e para a promoção da saúde das 
famílias de baixa renda beneficiadas com essa política de 
acesso à água, atestada por diversos estudos de avaliação, 
conforme será descrito mais adiante, resultou em uma 
ampliação gradual nos recursos destinados ao Programa 
ao longo dos anos, com impacto direto sobre o número 
de famílias atendidas. No período de 2003 a 2018 foram 
mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos.

A territorialização das ações do Programa, com 
concentração dos investimentos em algumas regiões, se 
fundamenta nas desigualdades regionais de renda, que 
afetam diretamente o acesso a recursos hídricos no Brasil, 
do resulta em um cenário bem desafiador.

Enquanto a região Nordeste dispõe de 3,3% da 
disponibilidade de água e 27,8% da população brasileira, 
a região Norte abrange 8,3% da população e 68,5% da 
disponibilidade de água (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 
A região Nordeste, na qual está inserido o semiárido, 
e a região Norte, na qual está inserida boa parte da 
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Amazônia, além de concentrarem a maior proporção 
de famílias em situação de pobreza e residentes no 
meio rural, concentram também a maior proporção 
de domicílios sem acesso regular à água de qualidade 
para consumo. Ainda hoje, 15% da população no 
território nacional não dispõem de acesso à rede de 
abastecimento de água, sendo que esse percentual 
alcança 31,3% da população rural. No entanto, as 
desigualdades são evidentes, uma vez que no meio rural 
do Nordeste a cobertura da rede de abastecimento de 
água alcança 34,9% dos domicílios, enquanto na região 
Norte esse percentual é de apenas 17,7% (INSTITUTO 
TRATA BRASIL, 2018).

Com isso, mesmo regiões com elevada 
disponibilidade hídrica, como é o caso da Amazônia, 
enfrentam dificuldades diversas associadas ao acesso à 
água, com impacto direto sobre o bem estar, a saúde e 
a capacidade produtiva, principalmente da população 
mais vulnerável.

Nesse contexto, estruturas descentralizadas de 
abastecimento de água, tal como tecnologias apoiadas 
no âmbito do Programa Cisternas, na prática têm se 
constituído em solução adequada para uma diversidade 
de situações no meio rural, em especial para populações 
localizadas em territórios mais isolados, nos quais a 
implantação de tecnologias convencionais de captação 
e distribuição de água não se viabiliza economicamente. 
Apesar de o semiárido continuar sendo a região com 
maior incidência dessas tecnologias, incluindo 95% dos 
municípios e 98% das famílias atendidas até o momento, 
tem havido movimentos importantes de expansão 
em contextos muito diferentes no território, como o 
atendimento de reservas extrativistas na Amazônia e 
terras indígenas no Mato Grosso do Sul, por exemplo.

INOVAÇÃO NO MODELO DE EXECUÇÃO

Historicamente, um elemento central que viabilizou 
a expansão em escala do Programa foi a parceria entre 
o setor público e o terceiro setor, envolvendo centenas 
de organizações da sociedade civil. Neste sentido, o 
Programa Cisternas abriga talvez a mais bem sucedida 
parceria entre governo e sociedade civil, celebrada 
entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a 
Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), por meio da 
Associação Programa 1 Milhão de Cisternas (AP1MC), 
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uma organização da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP). Essa parceria colocou em evidência uma 
iniciativa que dificilmente teria lugar nos moldes das 
instituições e regras da administração pública, seja em 
nível federal, estadual e municipal, sendo responsável 
pela implementação da maior parte das tecnologias hoje 
existentes no semiárido.

Foi a partir desse arranjo institucional que foi 
desenhado o modelo de execução considerado mais 
efetivo para o Programa, um processo totalmente 
descentralizado em que os órgãos e entidades parceiras 
do MDS (que também envolvem entes públicos, tais 
como governos estaduais e consórcios públicos de 
municípios) se articulam com entidades locais, de forma 
a se ampliar a capacidade operacional e alcançar a 
capilaridade necessária para o atendimento do público 
alvo, residente de forma dispersa na área rural ou 
em núcleos urbanos isolados. Essas instâncias locais, 
majoritariamente ou exclusivamente compostas de 
lideranças da sociedade civil, são responsáveis por 
identificar e selecionar as famílias a serem beneficiadas, 
com base no Cadastro Único de Programa Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), bem como por mobilizar 
essas famílias para as capacitações e encontros 
municipais e territoriais para avaliação, parte do controle 
social do processo.

A lógica de implementação dos projetos 
desenvolvidos seguiu durante muito tempo o arcabouço 
legal das transferências voluntárias, consubstanciado no 
Decreto nº 6.170/2007 e em Portarias Interministeriais 
MP/MF/CGU (em especial a 128/2008, a 507/2011 e 
mais recentemente a 424/2016). Apesar dos resultados 
importantes observados na execução da política desde 
o início, havia uma clara percepção das dificuldades para 
sua operacionalização a partir das regras definidas por 
esse arcabouço.

Com isso, importante avanço no processo de 
implementação do Programa Cisternas foi a instituição 
de um novo arcabouço legal para execução das ações 
a partir de 2013. Tendo em vista a importância do 
Programa no âmbito da estratégia governamental de 
erradicação da extrema pobreza, materializada no Plano 
Brasil Sem Miséria2, abriu-se a oportunidade de discussão 
de uma nova sistemática de execução que conferisse 
maior eficiência, eficácia e efetividade ao processo de 
implementação, em resposta aos gargalos burocráticos 

existentes, e não deixando de considerar o arranjo 
institucional que perpassa ampla articulação federativa e 
intensa parceria com a sociedade civil.

Nesse contexto, a proposta do desenho de um 
novo arcabouço legal era acelerar o processo de 
implementação, por meio da institucionalização de 
regras que simplificassem e uniformizassem todos os 
procedimentos e atividades associadas.

Do ponto de vista da implementação a partir do 
normativo disponível, o histórico de execução da política 
permitiu identificar gargalos operacionais, associados 
aos ritos burocráticos, nos três estágios do ciclo de 
implementação: 1) no processo de elaboração dos 
projetos e formalização da parceria; 2) na seleção e 
contratação das entidades executoras locais, incluindo 
a definição de regras e instrumentos de gestão dos 
contratos firmados com essas entidades e; 3) na 
prestação de contas, uma vez que excessos de controle 
capturam esforços de execução tanto das entidades 
executoras como dos parceiros, sem, contudo, aprimorar a 
transparência.

Diante disso, abriu-se a oportunidade de discussão 
de uma nova sistemática de execução que conferisse 
maior eficiência, eficácia e efetividade3 ao processo de 
implementação, em resposta aos gargalos burocráticos 
existentes, e não deixando de considerar o arranjo 
institucional que perpassa ampla articulação federativa 
e intensa parceria com a sociedade civil. A proposta do 
desenho de um novo arcabouço legal era acelerar o 
processo de implementação, por meio da institucionalização 
de regras que simplificassem e uniformizassem todos os 
procedimentos e atividades associadas.

A partir do acúmulo de conhecimento sobre a 
dinâmica e os processos envolvidos na implementação, 
do aprendizado sobre o modus operandi e sobre os 
entraves para uma execução mais célere, foi formulada 
uma sistemática ao mesmo tempo adaptada ao arranjo 
institucional e a uma lógica de funcionamento da 
política que vinha dando certo, associando-a à criação e 
implementação de novas ideias e processos, tendo como 
perspectiva resultados mais efetivos.

De uma forma geral, buscou-se a criação de 
mecanismos que reduzissem os entraves em todas as 
etapas do processo de implementação. A sistemática 
instituída envolvia os seguintes pilares: i) a formalização 
de contratos de prestação de serviços, ii) por dispensa de 
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licitação, iii) com entidades privadas sem fins lucrativos 
previamente credenciadas pelo MDS, iv) a partir de edital 
de chamada pública e contrato uniformizados, para a 

v) execução de tecnologias com metodologia e valor 
unitário padronizados. O gráfico abaixo ilustra o modelo de 
execução definido a partir desse novo arcabouço.

Figura 3 – Sistemática de execução do Programa Cisternas a partir da Lei nº 12.873/2013

Os resultados verificados a partir desse arcabouço 
demonstram que, de fato, tem havido ganhos 
significativos na velocidade de execução dos 
projetos. A tabela abaixo mostra que os convênios 
executados sob os instrumentos definidos a partir 

do novo arcabouço legal do Programa Cisternas têm 
possibilitado uma entrega duas vezes mais rápida 
do que pela sistemática anterior, conforme pode ser 
observado pela média das tecnologias implementadas 
por dia e por mês.

Tabela 1 – Execução Física a partir dos arcabouços legais do Programa Cisternas

Marco Legal
Instrumentos  

de Parceria
Valor Total das 

Parcerias

Média de tecnologias 
implementadas  

por dia

Média de tecnologias 
implementadas  

por mês

Antigo 20 871.507.979,73 2,9 85,9

Novo 25 1.326.191.012,52 6,0 180,9

Fonte: MDS, maio/2018.
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RECONHECIMENTO E IMPACTOS MENSURADOS

Diversos estudos de avaliação têm comprovado 
empiricamente o impacto social e econômico das ações 
do Programa.

Luna (2011), por exemplo, demonstrou que a 
ocorrência de diarreia, incluindo episódios e duração 
da diarreia, foram consistentemente maiores entre 
os residentes de domicílios sem cisternas. De acordo 
com esse estudo, a cisterna é um fator de proteção na 
ocorrência de episódios diarreicos, uma vez que ter esse 
equipamento diminui o risco de ocorrência em 73%, sendo 
que na faixa de 5 a 9 anos a redução chega a 84% (LUNA, 
2011, p. 80). Ainda em relação aos benefícios para a saúde, 
estudo recente também comprovou a redução de até 70% 
na taxa de mortalidade infantil em decorrência de diarreia 
em municípios atendidos por cisternas (IPEA, 2017).

Outros trabalhos verificaram ainda o impacto positivo 
da cisterna sobre a autonomia do beneficiário, que estaria 
menos sujeito ao clientelismo político (Bobonis et. al, 
2017), a partir de uma troca direta do voto por água, 
como historicamente foi marcada a política na região. 
Outros estudos apontam ainda para a redução de pelo 
menos 20% no tempo gasto para buscar água, tarefa 
atribuída geralmente a mulheres e crianças, aumentando 
consequentemente o tempo para lazer e educação 
(AECID/J-PAL, 2016), e o aumento de 7,5% da frequência 
escolar de crianças apenas com a implantação da 
cisterna no domicílio (FEBRABAN, 2012), sem mensurar 
ainda impactos decorrentes da implantação também de 
cisternas nas escolas.

Outros resultados diretos e indiretos decorrem da 
própria execução da ação e envolvem a dinamização da 
economia local, uma vez que o material de construção 
e a mão-de-obra geralmente são contratados na própria 
comunidade; a água armazenada nas cisternas permite 
ainda o desenvolvimento de subsistemas produtivos até 
então limitados pela escassez hídrica, proporcionando 
condições objetivas para ampliação da produção 
agroalimentar e uma maior diversificação dos alimentos 
produzidos e consumidos pela família, que resulta também 
na geração de renda adicional (monetária e não monetária) 
com a produção de alimentos para o autoconsumo ou 
para a comercialização de excedentes. No caso específico 
da geração de renda, análise econômica realizada pelo 
INSA/ASA (2016) apontou para uma ampliação da renda 

em 82% quando comparadas famílias com cisternas com 
aquelas que não foram atendidas.

Destaca-se que além dos impactos mensurados, o 
Programa também obteve reconhecimento institucional 
em outras esferas.

Em 2005, a iniciativa recebeu o Prêmio ODM, 
organizado pelo governo federal, pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil) e 
pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. 
Em 2006, o Programa foi reconhecido em Prêmio da 
Agência Nacional de Águas, na categoria Uso Racional 
de Recursos Hídricos. Em 2008, também foi concedido 
o Prêmio Josué de Castro de Boas Práticas em Gestão 
de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional 
para a Associação Programa Um Milhão de Cisternas, 
principal parceira do governo federal na execução do 
Programa. No âmbito internacional, o Programa ganhou 
o Prêmio Sementes 2009, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), concedido a projetos de países em 
desenvolvimento feitos em parceria entre organizações 
não-governamentais, comunidades e governos. Em 
2011 o Programa Cisternas recebeu o Prêmio Água e 
Saneamento, patrocinado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e pela entidade Fomento 
Econômico Mexicano (Femsa).

Em 2015 o Programa Cisternas integrou a lista 
de vencedores do 20º Concurso Inovação na Gestão 
Pública, pela inovação nas regras e nos processos para 
implementação das tecnologias e atendimento de 
populações em nível extremo de vulnerabilidade. Em 2017 o 
Programa foi eleito uma das melhores políticas de combate 
à desertificação do mundo, prêmio concedido pelo Comitê 
de Combate à Desertificação da ONU, em parceria com o 
World Future Council, no âmbito do Future Policy Award.

Importante destacar também que, para além 
dessas premiações, o Programa Cisternas também foi 
recentemente mencionado pela FAO/ONU entre os 
programas sociais de maior importância para superação 
da fome e da pobreza no Brasil, conforme destacado no 
relatório “O Estado da Alimentação e Agricultura 2015”.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

O Programa Cisternas teve ao longo dos últimos 
anos um papel fundamental para garantir o acesso à 
água para populações rurais de baixa renda, sobretudo 
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daquelas residentes da região delimitada como semiárido. 
O atendimento dessa população geralmente é difícil de 
ser operacionalizado por meio de grandes obras hídricas, 
uma vez que sua dispersão no território torna inviável 
ou muito difícil o abastecimento por meio da rede 
pública. A responsabilidade local geralmente é delegada 
para concessionárias estaduais, que não assumem 
efetivamente o saneamento rural, resultando na falta 
de acesso ou em um acesso precário à água, que incide 
diretamente sobre as famílias mais pobres.

No semiárido em especial, a má distribuição dos 
recursos hídricos, conjugada com a degradação do solo da 
caatinga devido a formas intensivas de exploração, resulta 
em baixa capacidade produtiva e, consequentemente, 
em baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico. 
Na Amazônia, por sua vez, a baixa qualidade da água 

disponível resulta em elevada vulnerabilidade a doenças de 
veiculação hídrica, com maior concentração de internações 
e mortalidade infantil por diarreia (MOURA; LANDAU; 
FERREIRA, 2017).

Apesar dos avanços, que se refletiram em resultados 
físicos e qualitativos evidentes, o Programa Cisternas 
possui uma série de desafios para o futuro. O primeiro 
deles refere-se à questão orçamentária, uma vez que que 
nenhum dos impactos mensurados foram suficientes 
para evitar que o Programa também fosse afetado pela 
restrição fiscal do governo como um todo, sobretudo a 
partir de 2015. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, 
existe uma retração importante no nível de execução 
física a partir do ano mencionado, resultado diretamente 
associado à redução no volume de investimentos 
alocados no Programa.

Gráfico 2 – Investimentos x Tecnologias Implantadas ano a ano
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Fonte: MDS, julho de 2018.

Foi justamente esse contexto de restrição fiscal que 
trouxe incentivos para se desenhar novos arranjos de 
execução para o Programa, dentro de uma perspectiva 
de se buscar fontes alternativas de financiamento. Um 
primeiro movimento foi junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tendo 
sido formalizada parceria para a implementação das 

tecnologias apoiadas pelo MDS a partir da alocação de 
recursos financeiros oriundos tanto do Fundo Social 
como do Fundo Amazônia, geridos por aquele banco. 
Essa parceria com o BNDES viabilizou ainda inovações 
fundamentais para o futuro do Programa, ao se iniciar um 
processo de integração das tecnologias com outras ações 
efetivas de inclusão produtiva rural.
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Para o próximo ciclo existem duas perspectivas 
centrais para o Programa Cisternas, que estão diretamente 
associadas à questão orçamentária e à busca de fontes 
alternativas de financiamento da ação.

A primeira, vinculada no PPA 2016-2019 ao objetivo 
de “contribuir para ampliar o acesso à água para consumo 
humano para a população pobre no meio rural”, é dar 
continuidade ao processo de implantação das tecnologias 
na perspectiva de universalizar o acesso à água para a 
população pobre no meio rural, seja a partir da expansão 
do Programa para áreas adjacentes do semiárido e outras 
regiões, pela universalização do acesso à água nas escolas 
rurais e outros equipamentos públicos do semiárido ou 

colaborando na construção e implementação de uma 
estratégia de monitoramento da qualidade da água para a 
tecnologia social.

Mesmo com a grande dimensão dos números de 
execução já apresentados, o desafio de universalizar o 
atendimento da população rural de baixa renda ainda, 
mesmo no semiárido – região atendida de forma 
mais abrangente nessa estratégia, ainda demanda a 
continuidade da ação em ampla escala, visto ainda 
haver demanda significativa de atendimento. Último 
levantamento realizado pelo MDS apontava para uma 
demanda de 360 mil famílias com perfil e não atendidas, 
apenas no semiárido.

Figura 4 – Distribuição da demanda por município

Fonte: Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal, 2017.
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Agregando as demais regiões do país, contabilizando 
as famílias de baixa renda, residentes no meio rural e sem 
acesso à rede pública de abastecimento, esse número é 
substancialmente maior, alcançando cerca de 1,5 milhão 
de famílias, conforme ilustrado na figura acima, das quais 
400 mil estão na Amazônia.

Ao longo dos últimos anos a expansão do Programa 
para outras regiões tem se consolidado por meio 
da identificação de tecnologias apropriadas a cada 
bioma. Conforme já exposto, a dificuldade de acesso 
à água, sobretudo para famílias rurais em situação de 
vulnerabilidade social, não está vinculada apenas a regiões 
historicamente caracterizadas com condições climáticas 
desfavoráveis, a exemplo do semiárido. O atendimento de 
famílias na Amazônia, no Centro-Oeste e na região Sul, por 
exemplo, tem demonstrado que o acesso à água possui 
múltiplas dimensões, que exigem a adequação da estratégia 
frente a realidade específica de cada bioma e região.

Nesse contexto, o arcabouço legal que normatiza 
a execução do Programa atualmente tem conseguido 
refletir e se adequar esse cenário complexo, oferecendo 
instrumentos eficientes e eficazes para viabilizar o acesso 
à água para populações pobres no meio rural em todo 
território nacional. No entanto, resta ainda o desafio 
para identificar parceiros com capacidade técnica e 
operacional para implantar as tecnologias em ampla 
escala, a exemplo do que foi construído no semiárido ao 
longo dos últimos anos.

A segunda linha de ação está associada à implantação 
de tecnologias sociais de acesso à água para a 
produção de alimentos, e tem como objetivo contribuir 
para a redução da pobreza rural, seja ampliando as 
oportunidades de inserção produtiva para famílias pobres 
do meio rural ou promovendo a convergência de políticas 
e ações destinadas à inclusão produtiva de famílias pobres 
no meio rural, integrando as tecnologias de acesso à água 
para produção de alimentos com as ações de assistência 
técnica, microcrédito e compras públicas para assegurar 
um atendimento mais adequado dessas famílias e para 
ampliar suas capacidades produtivas.

No universo das famílias de agricultores já atendidos 
não são poucas as famílias que, a partir do apoio inicial, 
conseguiram superar as restrições impostas pelo clima 
e outras dificuldades. É esse cenário que corrobora a 
ampliação dessa ação, integrando-a cada vez mais a 
políticas que promovam o acompanhamento técnico 
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contínuo das famílias, e ofereçam suporte financeiro 
e condições estruturais para que as famílias atendidas 
alcancem patamares de produção cada vez mais elevados.

Ao longo dos últimos anos, houve avanços 
significativos na disseminação de tecnologias eficientes de 
captação e manejo das águas superficiais e subterrâneas 
para a população rural de baixa renda. No entanto, 
é preciso avançar na identificação e implementação 
de novas técnicas e métodos, com ampliação do 
atendimento dessa população. A maior parte das 
tecnologias de acesso à água para produção de alimentos 
implantadas tem grande potencial para diversificar o 
sistema agroalimentar da família beneficiada, ampliando 
o conjunto de alimentos produzido e oferecendo 
alternativas tanto para o autoconsumo como para a 
comercialização de excedentes.

Um olhar sobre os componentes produtivos e sobre 
a caracterização das famílias beneficiadas evidencia 
que o abismo que sempre existiu entre os avanços 
tecnológicos e as práticas de cultivo do agricultor de 
subsistência continua profundo, de forma que é preciso 
equacionar com urgência a questão da difusão de 
inovações tecnológicas para os extratos mais pobres 
da agricultura familiar na região. No universo das 
famílias de agricultores já atendidos observa-se que 
não são poucas as famílias que, a partir do apoio inicial, 
conseguiram superar as restrições impostas pelo clima e 
outras dificuldades.

Diante disso, permanece como ação estratégica dotar 
o agricultor em situação de vulnerabilidade de soluções 
que garantam o acesso à água, e a técnicos, métodos 
e conhecimentos que viabilizem o desenvolvimento 
sustentável, ampliando as chances de superação da 
pobreza e de inclusão produtiva efetiva. Somente com 

a integração efetiva desse conjunto de ações é possível 
pensar em um crescimento inclusivo e sustentável no 
meio rural da região.

A cisterna em si talvez não constitua a solução 
definitiva de abastecimento da população rural, por 
muitas vezes não atender a todas as demandas hídricas 
das famílias, mas trata-se de um tipo de tecnologia 
fundamental para a garantia do direito fundamental 
de acesso à água, principalmente para aquelas famílias 
localizadas de forma difusa no território, que até então 
não vislumbravam formas eficazes de acessar água de 
qualidade para o consumo e se via sem alternativas para 
a continuidade da vida no meio rural, migrando para as 
periferias das sedes municipais ou para outras regiões.

Nessa perspectiva, as tecnologias apoiadas no âmbito 
do Programa Cisternas representam hoje o principal 
exemplo de como é possível promover o acesso à água, 
contribuindo com um conjunto de atividades com 
impactos diretos e indiretos sobre o desenvolvimento 
local. Ao fomentar estruturas descentralizadas de 
abastecimento, com ampla participação social, o 
Programa contribui diretamente com a promoção do 
acesso à água para o consumo e para a produção de 
alimentos, alavancando os ganhos de bem-estar e 
promovendo principalmente a saúde e a segurança 
alimentar e nutricional das famílias de baixa renda.

Os impactos sociais e econômicos, assim como a 
existência de um modelo de implementação que garante 
celeridade e eficácia às ações, justificam a continuidade 
do Programa, bem como a ampliação dos investimentos a 
partir do próximo ciclo, no qual os desafios serão cada vez 
maiores e a capacidade fiscal do Estado cada vez menor, 
exigindo-se a priorização de políticas que tragam retornos 
efetivos evidentes e comprovados.
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Notas

1 Discurso de Karin Lexén, diretor da World Water Week, em evento realizado entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro de 2016 
em Estocolmo, na Suécia.

2 O Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011, é uma estratégia para a coordenação de 
ações na perspectiva de erradicação da extrema pobreza a partir de três eixos: a garantia de renda, o acesso a serviços públicos e a 
inclusão produtiva rural e urbana. Nesses eixos, o acesso à água está associado a uma perspectiva de inclusão produtiva, de garantia 
da segurança alimentar e nutricional.

3 Por eficiência entende-se uma relação de custo e benefício, sobre os métodos e os meios de se executar uma ação ou tarefa da 
melhor maneira, conceito intrinsecamente associado aos processos utilizados. A eficácia aqui é entendida como uma medida 
normativa de alcance de resultados, uma medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas. E, por fim, efetividade 
afere em que medida os resultados de uma ação produz efeitos no ambiente em que interveio, trazendo benefícios a sua população 
no momento esperado.
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