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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal entender e avaliar o Programa Estados 

para Resultados, mais especificamente os Empreendedores Públicos no Estado de 

Minas Gerais na gestão de 2003 a 2010. Buscaram-se dados de surgimento, 

definição, seleção de candidatos, fases do programa, de que forma esses EPs 

imprimiram sua marca ou trouxeram mudanças efetivas, eficiência e inovação ao 

setor público. A questão da utilização dos recursos públicos de forma eficiente e a 

busca de uma forma de gestão que se adeque aos dias atuais justifica o estudo do 

tema escolhido . Este estudo foi estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo é 

a introdução que apresenta o tema, o problema, os objetivos e a justificativa da 

pesquisa. O marco teórico, que está no segundo capítulo, apresenta as reformas 

sofridas na administração por diversos países, inclusive o Brasil, até a atual 

administração gerencial, os princípios da Administração Pública desde a 

Constituição Federal de 1988; conceitua-se mudança e sua necessidade na área 

pública; retratam-se também aspectos relevantes do PMDI – Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado e se dispôs um panorama do setor público frente à 

globalização. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: o questionário aplicado 

aos Empreendedores Públicos e a entrevista feita aos gestores dos primeiros. Após 

coleta e análise de dados, conclui-se que a implementação do Programa 

Empreendedores Públicos foi inovadora.  

 

Palavras-chave: Administração pública, eficácia, eficiência, empreendedor público, 

inovação. 



ABSTRACT 

 

 

This research aimed to understand and evaluate the Programa Estados para 

Resultados, (States for result programs) specifically the Empreendedores Públicos 

(public entrepreneurs- PEs) in the State of Minas Gerais in service from 2003 to 

2010. A research looking for information about the emerging of the Program, 

definition, candidate selection, phases of the program, how those PEs left their mark 

or brought effective changes, efficiency and innovation in the public sector. The 

question how the public resources are used efficiently and the search for a form of 

management that suits the present day justifies the study of the chosen theme.  This 

study was structured as the following: The first chapter is the introduction which 

presents the theme, the problem, objectives and justification of the research. The 

theoretical framework, which is in the second chapter, firstly presents the reforms in 

the administration suffered by several countries including Brazil until the current 

administration management, secondly it presents the principles of Public 

Administration from the Federal Constitution of 1988; next it defines change and its 

necessity in the public area; and finally it portrays important aspects of the PMDI - 

Minas Gerais Integrated Development Plan and provides an overview of the public 

face of globalization. The instruments used in this research were a questionnaire 

given to the Public Entrepreneurs and an interview made with their managers. After 

collecting and analyzing the information it was conclude that the implementation of 

Public Entrepreneurs Program was innovative. 

 

 

Keywords: public administration, effectiveness, efficiency, entrepreneur public, 

innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 História da administração pública no Brasil 

 

 

Ao longo de sua história, o setor público brasileiro passou por três grandes reformas. 

A primeira foi empreendida em 1936 e fez parte do movimento de modernização 

mais ampla que o país experimentaria durante o governo Vargas, sobretudo após o 

Estado Novo. Tratava-se de reforma burocrática, que buscava romper com o sistema 

patrimonialista e implantar uma forma profissional na organização do serviço público 

e, de par com isso, contribuir para a consolidação do Estado brasileiro. A segunda 

começou no ano de 1967 e foi chamada de desenvolvimentista. Buscou a 

desburocratização e simplificação da máquina pública. Já a terceira, deslanchada a 

partir de 1995, promoveu uma ampla mudança no sistema de contratação dos 

funcionários públicos, ao mesmo tempo em que visava alcançar uma prestação de 

serviços “mais eficiente e mais responsável”. (BRESSER-PEREIRA, 2009, p.250). 

 

Não se pode negar que essas reformas foram de grande importância para o país. 

Entretanto, outras ações no setor, anteriores a essas, também ocorreram com 

impacto relevante para o funcionamento do setor público nacional. 

 

A partir da década de 1940, muitas foram as experiências de planejamento no 

âmbito Federal. Pode-se citar o Plano Salte, pioneiro no Governo Dutra, que 

introduziu o planejamento na esfera pública brasileira. Embora tenha ficado em parte 

no papel foi precursor de outros planejamentos. O segundo mandato de Getúlio 

Vargas foi marcado também por planejamento, pode-se citar a Comissão Mista, 

composta pelos Estados Unidos e Brasil, que permitiu uma avaliação mais profunda 

e certeira das necessidades brasileiras. Dessa forma, foram elaborados 41 projetos 

que favoreceram mais tarde o governo Kubitschek. (LAFER, 2002) 

 

O governo Juscelino Kubitschek, pioneiramente, buscou desenvolver o planejamento 

desde a sua campanha eleitoral. Assim, lançou o Programa de Metas, que, para 

Lafer (2002), foi muito eficiente, inovador e rompeu com o passado. 
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Lafer (2002) ensina que, com a renúncia de Jânio Quadros e a consequente 

assunção de João Goulart, que não era unanimidade, buscaram-se mudanças que 

fossem favoráveis ao momento de crise política pelo qual o país passava. Pode-se 

dizer que, embora seus planos, como o Plano Trienal, não fossem consenso, suas 

propostas de reforma foram de muito valor. Lafer cita ainda o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento – PED, realizado pelo governo Costa e Silva, que objetivava o 

fortalecimento das estratégias de governo. 

 

Paralelamente às mudanças proporcionadas pelo governo federal, os Estados 

realizaram muitas tentativas de reorganizarem o seu aparato administrativo. No 

ensinamento de Andrade (1980), a busca por reformas administrativas no Estado de 

Minas Gerais não é nova, pelo contrário, desde a década de 1960, podem-se 

perceber movimentações nesse sentido. 

 

 

1.2 Administração privada x pública 

 

 

Mello (apud PIETRO, 2006, p.67) define administração em sentido amplo: 

 

Administrar significa não só prestar serviço, executá-lo, como outrossim 
dirigir, governar, exercer a vontade com objetivo de obter um resultado útil; 
e que até, em sentido vulgar, administrar quer dizer traçar programa de 
ação e executá-lo. 

 

Muito se tem avançado no que tange ao gerenciamento na administração privada, 

pois as sociedades empresárias visam ao lucro. Já a Administração Pública, embora 

não vise ao lucro – “O objetivo é o interesse público” (BRESSER-PEREIRA, 2008, 

p.400) – não pode deixar de ser eficiente na prestação de serviços à sociedade. A 

busca da eficiência na Administração Pública no Brasil não pode ser atribuída 

somente ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que impõe a observação do 

princípio da eficiência bem como de outros. Todas as tentativas anteriores à CF/88 

descritas anteriormente foram também formas legítimas de mudança objetivando um 

Estado eficiente e cuja gestão seja eficaz. Esses objetos da Administração Pública 

são descritos por Pazzaglini Filho (2003, p.34). 
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O princípio da eficiência, no ensinamento de David Araújo e Serrano Nunes, 
tem partes com as normas de boa “administração”, indicando que a 
administração Pública, em todos os seus setores, deve concretizar atividade 
administrativa predisposta à extração do maior número possível de efeitos 
positivos ao administrado. Deve sopesar relação de custo-benefício, buscar 
a otimização de recursos, em suma, tem por obrigação dotar da maior 

eficácia possível todas as ações do Estado. 
 

Vale, então, reforçar que a obrigação de cumprimento do princípio da eficiência 

impõe uma administração de resultados, responsável, flexível, forte, boa, bem feita e 

que traga um retorno funcional nos serviços prestados pela administração pública a 

partir de seus empreendedores, porque, assim como defende Moore (2002, p.140), 

“se a missão articulada pelo gerente expressa um valor ou propósito que a 

comunidade defende, esta tenderá a apoiá-lo”. 

 

 

1.3 Eficiência, eficácia e inovação 

 

 

Sarkar (2008) afirma que inovar pode ser tanto uma ideia nova ou apenas a 

utilização de uma ideia já existente de uma forma diferente e eficaz. Não é preciso 

que o produto ou serviço seja completamente novo e que esteja necessariamente 

ligado à tecnologia. O autor ainda diz que quem inova tem que estar disposto a 

correr riscos e apresenta definições de inovação: 

 

A palavra “inovar” deriva do latim in + novare, que significa “fazer novo”, 
renovar ou alterar. De forma simples, inovação significa ter uma nova ideia 
ou, por vezes, aplicar as ideias de outras pessoas em novidades ou de uma 
forma nova. 
A inovação é a exploração de novas ideias que encontram aceitação no 
mercado, usualmente incorporando novas tecnologias, processos, design e 
uma melhor prática. (SARKAR, 2008, p.115-116) 

 

A inovação não precisa ser, necessariamente, a criação de uma coisa nova, mas 

pode está incutida na mudança no modo de fazer: como a utilização de novas 

técnicas ou habilidades, novos processos, novos caminhos, que podem permitir a 

redução de custos. 

 

Hoeppner (2008) define eficácia como real produção de efeitos. Condição eficaz, 

capaz , que surte efeito. Já eficiência para o mesmo autor significa ação, força, 
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virtude de produzir efeito; Já para Aurélio (1975) eficácia significa qualidade ou 

propriedade de eficaz; eficiência. Eficiência: ação, força, virtude de produzir um 

efeito. 

 

 

1.4 Empreendedorismo e Administração Pública 

 

 

O termo empreendedor não é novo, mas no século antecedente ao atual ganhou 

força, porque as empresas buscam indivíduos que não tenham medo de se arriscar 

e ao mesmo tempo percebam oportunidades e enfrentem desafios com criatividade 

e que sejam qualificados. Seguindo esse pensamento, DEGEN (1989, p.10) traz 

uma definição clara do perfil do indivíduo empreendedor: “Ser empreendedor 

significa ter, acima de tudo, a necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática 

ideias próprias, característica de personalidade e comportamento que nem sempre é 

fácil de encontrar.” 

 

A maioria das pessoas, segundo Degen (1989), entretanto, prefere viver uma vida 

mais metódica, com horário e salário definido e com fácil previsão do futuro que 

almejam. Ao contrário, o empreendedor, por definição é aquele que assume riscos e 

tem, consequentemente, a capacidade de sobreviver aos fracassos, pois são esses 

que alimentam sua caminhada. 

 

No pensamento de Sarkar (2008, p.211), algumas características são importantes 

em uma pessoa empreendedora, ou seja, “Desejo ardente de criar, necessidade de 

manter o controle das situações, espírito capaz de enfrentar a incerteza, 

autoconfiança, persistência e boa capacidade para olhar além do óbvio e de 

aprender com suas falhas.” 

 

O empreendedor também pode ser considerado uma pessoa que tem uma visão do 

todo, observa as tendências de mercado, analisa sua situação atual, busca novas 

alternativas, percebe a oportunidade de ingressar no novo mercado, planeja e por 

fim, implanta o novo projeto. 
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Para Sarkar (2008), o empreendedorismo pode ser também utilizado nas 

organizações que não visam ao lucro, como se dá nas sociedades empresárias. 

Acontece quando há persistência e ambição de trazer soluções inovadoras para 

questões sociais. 

 

Um processo de gestão eficiente procura coordenar as atividades inter-relacionadas, 

em substituição à prática de administrá-las separadamente. Dessa forma, o presente 

trabalho pretende conhecer o grau de eficiência e eficácia na administração pública 

em Minas Gerais a partir da implementação do Programa Empreendedores Públicos, 

assim como se deu sua implementação e seu desenvolvimento, além de tentar 

reconstruir a trajetória de suas ideias fontes, identificar seus pontos fortes e os 

pontos a serem melhorados. 

 

 

1.5 Tema Problema 

 

 

Um dos grandes problemas enfrentados pela administração pública é a busca de 

eficácia e eficiência sem perder outros valores importantes, como universalidade, 

impessoalidade, legalidade, etc. A rigidez que caracteriza o caso de atuação do 

setor público constitui um dos principais obstáculos à eficácia e à eficiência dos 

governos. 

 

Bresser-Pereira (2008), ao descrever as reformas pelas quais o Estado passou, diz 

que a que transformou o Estado em gerencial começou na segunda metade do 

século XIX, quando os países capitalistas mais desenvolvidos começaram uma 

enorme reforma administrativa, que é chamada até os dias atuais de reforma do 

serviço público ou burocrática. Logo em seguida, percebeu-se que a Administração 

Pública deveria ser mais flexível e eficaz. 

 

Em Minas Gerais, um marco importante na mudança do setor público estadual deu-

se com o contrato da UFMG para empreender estudos para uma reforma 

administrativa. Foi a partir daí que foi criado o Escritório Técnico de Racionalização 



19 

 

Administrativa – ETRA, que funcionou como o embrião das transformações da 

máquina pública mineira que ocorreriam a partir do final dos anos 1960 e princípio 

de 1970. (ANDRADE, 1980). 

 

Para alcançar seus objetivos, profundas mudanças eram necessárias principalmente 

no tocante às finanças do Estado. Além disso, era urgente a mudança na gestão de 

Minas Gerais para promover a “descentralização dos serviços públicos, e ao mesmo 

tempo, a abertura dos setores organizados da sociedade no Estado.” (ANDRADE; 

MARINI; GUIMARÃES, 2002, p. 63)  

 

Até meados dos anos 1990, por mais que se tentasse implementar o modelo de 

administração burocrática, ainda prevaleciam no Estado de Minas Gerais traços de 

uma cultura marcada pelo patrimonialismo. A prestação de serviços públicos era 

ineficiente tanto em qualidade como em quantidade. Um dos problemas apontados à 

época era a falta de planejamento e de órgãos encarregados da articulação dos 

diferentes setores do aparato público estadual e, ao mesmo tempo, um desequilíbrio 

entre despesas e receitas. A melhoria das finanças estaduais não deveria ser o 

único objetivo da reforma, asseveram Andrade, Marini e Guimarães (2002, p. 65):  

 

O equilíbrio das finanças públicas estaduais é condição necessária para 
reformulação mais ampla da máquina pública. Mas não é suficiente, pois o 
Estado deve reformular-se para atender às demandas do novo 
desenvolvimento, como, aliás, já fizeram vários países e, em diferentes 
medidas, a União e alguns estados. Assim, outras diretrizes precisam ser 
contempladas, entre elas a nova divisão de trabalho entre o poder público e 
o privado, o imperativo da gestão eficiente das coisas públicas – o choque 
de gestão –, a descentralização, em parte, dos serviços públicos, e as 
exigências de abertura de espaços de participação para a atuação dos 
setores organizados da sociedade no Estado e, particularmente, no 
processo de desenvolvimento. 

 

Como tentativa de trazer efetividade e eficiência para os serviços prestados pela 

Administração Pública, fundamental era a implementação de novas ferramentas que 

possibilitassem uma gestão coerente com as demandas e alcançasse 

competitividade no mercado. A reforma da gestão deveria buscar também ser 

orientada para resultados sem deixar de ser flexível e ao mesmo tempo ter custos 

baixos. 
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Andrade (2010, p.1) enumera algumas características da Administração Pública: 

 
São características do Estado Burocrático Racional-legal e fundamentos da 
administração pública: a separação dos meios administrativos dos 
funcionários, a especialização, a autoridade hierárquica, o recrutamento 
universalista dos funcionários, a remuneração na forma de salários e não 
em espécie e em prebendas, as normas impessoais. Da combinação 
dessas características, Weber extrai o que seria o traço distintivo da 
superioridade da burocracia em relação a outras formas de administração: a 
eficiência técnica. 

 

Nos dias atuais, como mudança perceptível, pode-se destacar o Estado de Minas 

Gerais, em que o último governo implementou os programas Choque de Gestão e 

Estado para Resultados. Neste último, houve uma inovação: para os cargos de 

provimento em comissão, o recrutamento amplo, no qual foram contratados gestores 

aos moldes da administração privada: os Empreendedores Públicos. 

 

A criação do Programa Empreendedores Públicos respondeu à necessidade no 

sentido de eficácia, eficiência e inovação? Como funciona o programa? Cumpriu 

objetivos e metas? Diante de tais questionamentos, busca-se saber com esta 

pesquisa: qual é a visão dos envolvidos no Programa Empreendedores Públicos 

acerca de sua eficácia e funcionamento no âmbito da Administração Pública do 

Estado de Minas Gerais? 

 

 

1.6 Objetivos 

 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

 

Caracterizar o Programa e identificar a visão dos envolvidos sobre aspectos 

vinculados a sua eficácia e sua eficiência. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar as bases conceituais do Programa, objetivos e expectativas. 

 Entender a fase de recrutamento dos empregadores: critérios de seleção e 

escolha; o perfil dos candidatos. 

 Explorar aspectos críticos: pontos positivos e negativos do Programa.  

 

1.7 Justificativa 

 

 

O objetivo de se estudar a Administração Pública, mais especificamente o Programa 

Empreendedor Público, é avaliar, ainda que qualitativamente, seus impactos, seu 

funcionamento e sua contribuição para a mudança na Administração Pública de 

Minas. 

 

O objetivo pessoal da autora se deu porque ela trabalha em uma das secretarias do 

governo mineiro e se sentia instigada a mostrar que havia formas inovadoras e 

eficientes de se prestar os serviços públicos. 

 

Com a implantação do programa Empreendedor Público no Estado de Minas, 

pretendeu-se melhorar, revitalizar e oxigenar a máquina administrativa recrutando 

profissionais de dentro e de fora do setor público para gerenciarem ou assessorarem 

a execução dos chamados projetos estruturadores. Busca-se, por meio desta 

pesquisa entender o funcionamento do programa, seus benefícios, sua relevância, o 

perfil dos empreendedores, o tempo de duração, a forma de sua implementação, os 

pontos positivos e negativos, os resultados obtidos na administração pública por 

meio dele, a receptividade dos demais servidores, a avaliação do programa pelos 

resultados e por seus principais atores. 
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1.8 Estrutura do trabalho 

 

 

A presente dissertação foi estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo é a 

introdução, que apresenta o tema, o problema, os objetivos e a justificativa da 

pesquisa. 

 

O segundo capítulo é o referencial teórico, que se subdivide em cinco partes 

partindo de uma visão mais ampla até chegar ao cerne da pesquisa, ou seja, traz um 

panorama das reformas na administração pública federal, trata dos novos 

paradigmas de gestão e as mudanças e reformas sofridas no setor público e quais 

os seus princípios. O segundo ponto desse item busca mostrar os motivos para essa 

mudança. O terceiro relaciona o setor público à globalização. O quarto ponto mostra 

aspectos relevantes do PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. O 

quinto e último ponto trata especificamente do Programa Empreendedor Público – 

objeto principal desta pesquisa.  

 

O terceiro capítulo é a metodologia, que caracteriza a pesquisa bem como sua 

unidade de análise e observação, além do instrumento de coleta de dados. No 

quarto capítulo, são feitos a análise e o tratamento dos dados coletados, e, no quinto 

e último capítulo, há a conclusão sobre os dados coletados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Este capítulo foi estruturado em cinco partes: a primeira pode ser considerada uma 

introdução porque trata da administração pública tanto no Brasil quanto em outros 

países ressaltando os principais aspectos deste setor; a segunda parte busca 

demonstrar a necessidade de mudanças no setor público; a terceira busca 

estabelecer uma relação entre a globalização e o setor público; a quarta conceitua o 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – e seus pontos principais; a 

quinta e última parte define o Programa Empreendedores Públicos, mostra seus 

objetivos e demais aspectos importantes, bem como estabelece uma análise do 

Programa Empreendedores Públicos com outro modelo, chamado de Assessoria de 

Planejamento e Coordenação – APC. 

 

 

2.1 Novos paradigmas na Administração Pública 

 

 

Inegavelmente, o modelo de burocracia defendido por Weber foi e continua sendo 

de suma importância no setor público. A mais pura e ideal forma de administração 

que é a racional-legal apresenta traços básicos, ou seja, divisão do trabalho e 

especialização de funções, hierarquia da autoridade, ênfase em normas e 

procedimentos, impessoalidade e sistema de carreira (GRAHAM JR.; HAYS,1994).  

 

Entretanto, Graham Jr. e Hays (1994) pensam que a burocracia de Weber não só é 

carregada somente de virtudes, mas também possui pontos fracos porque, na 

prática, apresenta quase sempre problemas de morosidade, conflitos e 

impedimentos devido à sua “estrutura rígida” e estática. Concomitantemente, o 

conformismo dos funcionários muitas vezes impossibilita mudanças e inovação. 

Falta-lhes incentivo para mudar, porque tanto o tratamento dispensado a eles quanto 

o pagamento tendem a ser padronizados. Não vislumbram nenhum benefício na 

mudança. 
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Nesse mesmo pensamento, Abrucio (2010) defende que a mais recente reforma 

sofrida no setor público é revolucionária, visto que, de certa forma, rompeu até certo 

ponto com o modelo Weberiano. Não que a burocracia racional-legal fosse negativa, 

mas talvez porque sua implementação impôs um padrão rigoroso, e as novas formas 

gerenciais requerem maleabilidade sem deixar de lado a burocracia e a legalidade. 

 

Para Abrucio (2010, p. 173), transformações que aconteceram no setor público, a 

partir da década de 1980, em alguns países como Estados Unidos e Grã-Bretanha, 

vêm trazendo novos conceitos à administração pública, sejam eles: “administração 

por objetivos, serviços públicos voltados para o consumidor, empreendedorismo, 

pagamento por resultado, qualidade total, diversas formas de descentralização”. 

 

Abrucio (2010) acredita que a chamada crise fiscal do Estado afetou diretamente as 

organizações burocráticas estatais na década de setenta. Com isso, as altas taxas 

de crescimento econômico alcançado pós-segunda guerra começaram a retroceder. 

Assim os Estados se viram obrigados a reduzir custos, gastos com pessoal e ao 

mesmo tempo aumentar a eficiência governamental. Para tanto, eram necessárias 

profundas modificações na estrutura do setor público. 

 

Caulliraux e Yuki (2004) defendem que, para induzir uma mudança de 

comportamento nas organizações públicas, é necessário que haja 

desburocratização do operacional, a busca da eficiência seja constante e o 

atendimento das necessidades do cidadão, que eles sugerem ser chamado de 

cliente, de forma efetiva. Para os autores, devem-se atender as necessidades reais 

que esses clientes possuem. Complementando, os autores ainda definem o modelo 

gerencial como aquele em que em o objeto é “oferecer serviços públicos de maior 

qualidade, atendendo melhor às demandas dos seus usuários.” (CAULLIRAUX; 

YUKI, 2004, p.32) 
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2.1.1 Panorama de mudanças na Administração Pública em alguns países 

 

 

Desde a década de 80 do século XX, a reforma na gestão da Administração Pública 

tem sido uma tendência. Caulliraux e Yuki (2004, p. 167-168) apresentam seis 

estratégias nas quais acreditam que a “Nova Gestão Pública” vem sendo construída, 

ou seja: produtividade, que seria a tentativa de empregar melhor os impostos nos 

serviços; marketização, que é a tentativa de acabar com a burocracia por meio de 

incentivos mercadológicos; orientação aos serviços, que é melhorar a comunicação 

com os cidadãos; descentralização, responder às necessidades da população por 

meio de “programas efetivos”; política, “melhorar sua capacidade de compra”, e, 

finalmente, a responsabilidade final (accountability) por resultados, maior foco nos 

resultados. 

 

Abrucio (1997) assevera que o modelo gerencial iniciou-se na Inglaterra, mas foi nos 

Estados Unidos que proporcionou maiores discussões. Foi em princípio implantado 

nos dois países objetivando a diminuição dos gastos públicos, ao mesmo tempo em 

que visava aumentar a “eficiência governamental”. Porém, na Inglaterra teve mais 

destaque que nos Estados Unidos. Abrucio ainda traça um panorama da reforma 

gerencial a partir da década de 80. 

 

Basicamente, duas transformações foram operadas no gerencialismo puro. 
Uma ligada à dinâmica intraorganizacional, priorizando os conceitos da 
flexibilidade, planejamento estratégico e qualidade. A outra transformação 
foi mais radical e muito mais importante para remodelar o mangerialism. 
Trata-se da adoção de serviços públicos voltados para os anseios dos 
clientes/consumidores. É neste ponto que o modelo gerencial traz à tona o 
aspecto público da administração pública, sem, no entanto, abandonar o 
conceitual empresarial vinculado à eficiência e à busca da qualidade dos 
serviços. (ABRUCIO, 1997, p.20) 

 

Nas próximas seções, serão apresentadas, sucintamente, as experiências levadas a 

cabo no Reino Unido, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, países que 

implementaram a reforma gerencial. A motivação da escolha destes países se deu 

pelo entendimento por que foram os pioneiros e por se pensar que são países 

estratégicos em seus continentes. 
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2.1.1.1 Mudanças no Reino Unido 

 

 

Nos últimos vinte anos e após as crises advindas aos Estados pós II Guerra, muitos 

países buscaram mudar sua estrutura no que tange à diminuição do funcionalismo, à 

redução de custos, ao fim da corrupção e do cabide de empregos, ao mesmo tempo 

em que se esforçavam para que eficiência e eficácia dos serviços públicos fossem 

aumentadas. 

 

A partir da década de 1970, mudanças começaram no Reino Unido. Havia 

preferência do governo então eleito que os serviços públicos fossem executados por 

empresas privadas por considerar que essas desempenhavam melhor as tarefas em 

detrimento dos servidores despreparados. Mesmo com todas as dificuldades e 

pressões, o governo conseguiu reduzir em cem mil pessoas o número de 

funcionários, ou seja, de 700 mil para 600 mil. Houve tentativa para maior redução, 

mas, devido ao tamanho das áreas de prestação de serviços, não foi possível. 

Dessa forma, durante quinze anos muitas mudanças foram realizadas 

gradativamente até que se chegou a um modelo exemplar de gerenciamento para 

outros Estados. (JENKINS, 2010) 

 

Jenkins (2010) cita as principais mudanças sofridas pelo Reino Unido. Dentre elas, 

diminuição do aparato público, redução do custo da administração pública, melhoria 

na gestão e na prestação de serviços. Entretanto, para o autor, a mais profunda de 

todas foi a criação da Iniciativa do Gerenciamento Financeiro (IGF), que criou 

primeiramente um mapa de atribuições, possíveis clientes e custos de cada um dos 

órgãos da administração pública. Em seguida, introduziu a reforma gerencial. A 

Administração Pública foi dividida em departamentos que eram monitorados e 

avaliados quanto à execução das tarefas e ao grau de eficiência. Para cada setor, 

eram disponibilizados os recursos direcionados para a prestação de serviços 

previamente estabelecidos. O próximo passo foi a autonomia dada aos 

departamentos. Podiam executar, por exemplo, compras ou reformas sem 

necessidade de submeterem o orçamento ao sistema central do governo. Jenkins 
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(2010) afirma que esse fato foi possível depois que as evidências mostraram que 

esse caminho era mais ágil e econômico para o governo. 

 

O Reino Unido experimentou a consolidação e o avanço em sua administração na 

década de 1980. Foi nesse mesmo período que se buscou a divisão de tarefas por 

agências que deviam focalizar o serviço. Todas as agências, grandes ou pequenas, 

tinham sua autogestão separada autonomamente do sistema centralizado do serviço 

público. Obviamente, cada agência tinha seu próprio ritmo para executar as tarefas 

de acordo com o tamanho e a complexidade. Mesmo depois de todos os resultados 

alcançados, melhoria tanto na eficiência quanto na redução de custos, os gestores 

não se deram por satisfeitos. Achavam que poderiam ir além, então muitas 

atividades de menor importância do Estado foram passadas a terceiros. (JENKINS, 

2010) 

 

Nos anos noventa, vinte anos após as primeiras mudanças, muitas áreas do 

governo ainda estavam resistindo às mudanças. Jenkins (2010) assevera que, para 

dar seguimento às mudanças, novos passos foram dados: metas e objetivos de 

cada agência passaram a ser publicados; o sistema de gestão financeira foi 

modificado, tornou-se mais flexível e visou mais aos resultados a serem cumpridos; 

houve mudança também na forma de contratação, treinamento, delegação de 

tarefas, dispensa dos servidores públicos bem como uma grande redução desses. 

 

Abrucio (1997) sugere que o governo britânico utilizou a descentralização para 

atender e alcançar maior satisfação dos consumidores dos serviços públicos. 

Entretanto, a descentralização sozinha não atenderia completamente as 

necessidades dos cidadãos. Para esse autor, tal objetivo requeria a ampliação das 

escolhas e implantação de concorrência no setor público, para que se lograsse 

satisfazer o cliente-consumidor. O consumerism recebeu muitas críticas, inclusive de 

Abrucio, que afirma que esse modelo pode agravar o problema de equidade nos 

serviços públicos. Contudo, ainda vê como positivo o modelo em questão, porque a 

partir da competição a população pode escolher aqueles serviços de melhor 

qualidade, que consequentemente serão mais bem avaliados, receberão cada vez 
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mais investimento de recursos e buscarão cada vez mais galgar pontos superiores 

na eficiência dos serviços públicos. 

 

Jenkins (2010, p. 213) conclui que, após essas três décadas de mudanças 

profundas, o saldo é bastante positivo, mas diz também que muito se tem ainda para 

fazer: 

 

Os sinais de melhoria são relativamente claros. Os serviços estão 
melhorando em rapidez, eficiência e honestidade. Os servidores públicos 
são responsáveis por seus recursos de forma bastante profissional e 
procuram constantemente melhores meios de utilizar esses recursos. O 
grande público sente que está sendo razoavelmente bem tratado – eles 
raramente são entusiastas do serviço público. Existem bem menos 
oportunidades de corrupção quando os processos do governo são 
transparentes e acessíveis. Houve um progresso real, mas ainda há um 
longo caminho a percorrer. 

 

 

2.1.1.2 Mudanças na Nova Zelândia 

 

 

Nos anos oitenta do século XX, o governo da Nova Zelândia percebeu que devido 

ao seu crescimento rápido precisava mudar sua forma de gestão, para que o país 

tivesse condições de prestar os serviços à sociedade sem deixar de se tornar mais 

produtivo e competitivo no mundo. Até então, sua administração era bastante 

burocrática, restringia o papel dos gestores e não dava abertura para autonomia. 

Com esse sistema, a implementação de mudanças poderia ser muito morosa e 

possivelmente até fadada ao fracasso, devendo, portanto, contemplar toda a 

administração focando uma estrutura mais gerencial (RICHARDSON, 2010). 

 

A mudança na administração da Nova Zelândia teve como objetivos e princípios a 

busca da eficiência e da qualidade dos serviços públicos, como ressalta Richardson 

(2010, p. 217): 

 

Melhorar a relação custo/eficiência na produção de bens e serviços pelo 
setor público; melhorar a qualidade desses bens e serviços; tornar a 
atuação do setor público como provedor de bens e serviços mais sensível 
às necessidades dos consumidores; dar aos representantes eleitos maior 
controle sobre a utilização do dinheiro dos contribuintes; aumentar a 
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transparência do setor público; restringir os gastos públicos em geral, dentro 

dos limites de uma administração fiscal responsável. 
 

A mesma autora destaca como princípios objetivados na mudança administrativa da 

Nova Zelândia: “controle estratégico, objetivos claros, descentralização, 

accountability, competição, pressuposto do setor privado.” (RICHARDSON, 2010, p. 

217-218) 

 

Após definidos objetivos e princípios, alguns setores sofreram junção e outros, 

divisão, para que as tarefas a serem exercidas fossem feitas pelo setor correto e de 

forma correta. Buscava-se sempre que o dinheiro gasto com a prestação de serviços 

à sociedade fosse bem empregado, que o serviço fosse eficiente e, ao mesmo 

tempo, de baixo custo. 

 

Observa Richardson (2010) que a terceirização para tarefas rotineiras, em princípio, 

não foi fácil de ser implementada devido à resistência de servidores, mas, com o 

passar do tempo, tornou-se comum. Uma questão importante em todo o processo de 

mudança na Nova Zelândia foi que se buscou dar ênfase maior aos serviços 

prestados pelo governo, que, progressivamente, alcançaram melhoria econômicas e 

sociais. Para tanto, foram utilizadas novas formas de contratação, manutenção do 

emprego, introdução da contabilidade de competência avaliação de desempenho e 

dispensa. Pensou-se até em pagamento baseado por rendimento de cada 

funcionário. 

 

Ao mesmo tempo em que ganhavam mais autonomia, os departamentos tinham 

metas a serem cumpridas que deveriam ser apresentadas em forma de relatórios. 

Assim o governo implementava serviços mais responsáveis. 

 

Cada departamento do Estado e cada entidade da Coroa precisam, agora, 
produzir os seguintes relatórios: relatório de posição financeira, relatório de 
operação (despesas e receitas), fluxo de caixa, relatório de objetivos; 
relatório de desempenho dos serviços comparando o desempenho atual 
com os objetivos; relatório de compromissos; relatório de obrigações 
contingentes; relatório de gastos não apropriados; relatório das regras de 
contabilidade e comparativos entre os números atuais e os do ano anterior. 
(RICHARDSON, 2010, p. 222) 
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Para dar seguimento ao processo de mudanças, a Nova Zelândia criou Empresas 

Estatais (EEs), que tinham perfil de empresas privadas – com administradores com 

experiências na área de cada uma das empresas – e que eram submetidas às 

mesmas regras da iniciativa privada. As Empresas Estatais tinham metas a serem 

cumpridas e deveriam também apresentar um relatório anual de todo o seu 

desempenho, que era submetido a controle rigoroso. Além das Empresas Estatais 

terem que seguir o padrão de empresas privadas, elas, ao mesmo tempo, tinham 

que competir no mercado. Importante salientar que esse tipo de empresa permitiu 

que houvesse separação entre o que era patrimônio do Estado e o que era 

patrimônio delas. 

 

Richardson (2010) ensina que as EEs possibilitaram melhorias perceptíveis no setor 

comercial. Entretanto, o setor público ainda precisava avançar, porque o país 

possuía uma grande dívida pública advinda de gestões anteriores. Segundo a 

autora, essa dívida era devida a algumas questões em relação às EEs, como 

fiscalização deficitária nas Empresas Estatais em relação ao setor privado. Outro 

ponto levantado por essa autora no que se refere às dificuldades em se manter as 

EEs é o fato de que as EEs, sendo empresas estatais, não estavam isentas das 

influências de manipulações políticas para cargos de direção, ao mesmo tempo em 

que poderiam privilegiar interesses pessoais de uma minoria, o que não propiciaria o 

alcance dos objetivos estabelecidos na criação das EEs. 

 

Pelas razões citadas no parágrafo anterior, o governo da Nova Zelândia decidiu 

privatizar as EEs. Antes de deflagrar esse processo, porém, teve o cuidado de criar 

agências reguladoras: os preços dos serviços foram padronizados, e o processo 

licitatório foi bastante meticuloso, ou seja, seguiu alguns passos, como a garantia 

em lei para seu prosseguimento, integridade comercial na venda e diálogo. O 

processo de venda das EEs foi consideravelmente bem-sucedido, ocorrendo alguns 

erros, como a privatização de monopólios estatais. 

 

A Nova Zelândia também sofreu reforma fiscal que trouxe benefícios para o próprio 

Estado, como a percepção da condição fiscal para que os cortes necessários nos 

gastos fossem feitos. Em 1994, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
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estabeleceu os seguintes princípios: busca da redução de gastos; manter o nível de 

endividamento do Estado se este for atingido; alcançar e manter a liquidez do 

Estado; tentar reduzir os entraves advindos da política fiscal e manter a 

previsibilidade e estabilidade das alíquotas dos impostos.  

 

Richardson (2010) entende que todas as mudanças sofridas pela Nova Zelândia 

proporcionaram ao país aumento de eficiência e eficácia, redução de custos, ganhos 

em produtividade, ciência dos resultados, condução mais responsável dos setores 

públicos. Para a autora, esse Estado aprendeu lições valiosas como: 

 

Melhores resultados virão de uma estrutura conceitual coerente 
implementada em todo o setor público. 
As políticas para o setor privado precisam ser coerentes com a reforma do 
setor público. Em particular, a liberalização do mercado de trabalho é crucial 
para assegurar que trabalhadores deslocados do setor público recebam 
empregos produtivos no setor privado. 
Alterações estruturais que envolvam mudança nos incentivos ao 
desempenho dão mais garantia de mudança cultural do que a simples 
exortação ou regras prescritivas. 
Um enfoque baseado em outputs dá aos políticos condições de controlar 
firmemente os recursos do setor público. Por sua vez, os “libertadores” 
administradores públicos estão mais capacitados para antecipar as 
ambições econômicas e sociais da nação. (RICHARDSON, 2010, p. 233) 

  

Trosa (2001) acrescenta que, no caso da Nova Zelândia, onde o gerenciamento era 

baseado na responsabilidade, além da organização e gestão flexíveis, melhorou a 

exigência de contraprestação das contas e resultados. Com todas essas medidas, o 

autor afirma que pode ser evidenciado maior senso de responsabilidade no 

ambiente do trabalho, o que possibilitou eficácia na execução dos serviços 

prestados. 

 

 

2.1.1.3 Mudanças nos Estados Unidos 

 

 

Graham Jr. e Hays (1994) afirmam que os americanos são genuinamente 

empreendedores e prezam por eficiência, produtividade e organização. Entretanto, 

desde a década de 1940, alguns cidadãos não têm visto com bons olhos alguns 

gestos da administração pública americana, chegando ao ponto de alguns 
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empresários se absterem de fechar negócios com o governo por causa de 

morosidade e atrasos nos pagamentos. Os cidadãos americanos passaram a 

desconfiar de seus gestores públicos e até questionarem suas formas de gestão, os 

gastos inadequados e a eficiência dos serviços prestados à sociedade, 

principalmente após os acontecimentos dos anos 60 a 90, como Watergate e outros. 

 

Por mais que os americanos insistam que estão pagando altos impostos e não têm 

visto esta tributação empregada para seu benefício, Graham Jr. e Hays (1994) 

defendem que o governo despende maior parte de seus recursos com a folha de 

pagamento do funcionalismo; em segundo lugar, com a educação; e em terceiro, 

com a defesa. Os demais recursos do governo são direcionados à saúde, à 

seguridade social, à construção de estradas, dentre outros serviços. Graham Jr e 

Hays (1994, p. 18) complementam que existe uma “impressionante quantidade de 

serviços que o governo dos Estados Unidos silenciosamente administra”. 

 

Graham Jr. e Hays (1994) distinguem administração pública de gerenciamento 

público. Para eles (1994, p.19-20), o primeiro termo é o “conjunto de atividades 

envolvidas no estabelecimento e na implementação de política públicas” com justiça 

e equidade, por meio de representação, eficiência e controle da discricionariedade. 

Já o gerenciamento público “concentra-se com foco nas atividades administrativas 

que ocorrem dentro das agências governamentais.” Dedicam seus esforços na 

implementação de políticas públicas com “eficiência, responsabilidade, conquista de 

metas e dúzias de outras questões gerenciais e técnicas.” 

 

O autor acredita que o gerenciamento garante serviços prestados com mais 

eficiência, economia, e, ao mesmo tempo, acaba com o patrocínio, o empreguismo, 

as recompensas, os subornos para se empregar ou manter o emprego de alguém. 

Para ele, contudo, esse gerenciamento deve ser implementado em um contexto 

político e econômico específico. 

 

No século XIX, não havia preocupação com a seleção de candidatos ou a avaliação 

dos mesmos. Portanto, para alguns era “arranjado” certo cargo. Não se dava 

importância se aquele indivíduo tinha habilidades e competências para desenvolver 
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seu trabalho ou sequer era de confiança. Antes mesmo que o referido século se 

acabasse, percebeu-se que a contratação do funcionalismo deveria seguir outros 

padrões, ou seja, pelo sistema de mérito e com base na competência de cada um. 

Assim, iniciaram-se a burocracia e a formação dos quadros da administração pública 

americana, e foi estabelecido o plano de carreiras e concursos. 

 

O autor descreve em que consistiam essas mudanças:  

 

A partir dessa crença fundamental, desenvolveu-se a ideia de que as 
atividades do governo deveriam ser conduzidas por um grupo de servidores 
civis especializados, profissionais e neutros, cujo relacionamento com os 
políticos seria o de servidores e senhores. Em outras palavras, surgiu uma 
nova concepção de administração pública, na qual os funcionários públicos 
eram vistos como instrumentos passivos e neutros, com os quais os 
políticos construiriam suas visões dos Estados Unidos (GRAHAM JR., 1994, 
p. 22). 

 

Apesar das mudanças feitas nos Estados Unidos desde o século XIX, foi, a partir da 

década de 1980, que se percebeu que a administração pública deveria ser mais 

eficiente. Portanto, ações foram feitas para satisfazer as novas demandas, como 

privatizações, busca do não-desperdício, gestão aos moldes da administração 

privada, descentralização, delegação de atribuições, cooperação, utilização da 

administração gerencial. 

 

A partir do pensamento de Graham Jr. (1994), percebe-se que a administração 

pública sofreu transformações essenciais para os cenários externos enfrentados nos 

dias atuais. 

 

Abrucio (1997) alega que embora os Estados Unidos fossem modelo de gestão na 

área privada, fracassos na esfera pública clamavam por mudanças em se tratando 

de gestão. Ele sugere um caminho para essa questão: 

 

A reforma do sistema significa, ao mesmo tempo, a introdução de métodos 
voltados para a produção qualitativa de serviços públicos com a prioridade 
dada aos clientes e cidadãos como razões últimas do setor público, o que 
quer dizer não só que eles devem ser bem atendidos, mas que devem ser 
também chamados a participar do governo, definindo os destinos de suas 

comunidade. (ABRUCIO, 1997, p.31). 
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Trosa (2001) analisa uma experiência de sucesso no Estado do Oregon nos anos 

90. Os governantes do Estado àquela época introduziram uma ampla reforma 

gerencial para os vinte anos seguintes, a qual seria avaliada por uma comissão a 

cada dois anos e visaria ao alinhamento dos objetivos governamentais aos 

resultados alcançados. Muito embora em alguns setores ou aspectos tenha se 

observado uma retração, em outros os objetivos preestabelecidos foram alcançados 

com sucesso. A autora indica cinco aprendizados importantes a partir do caso 

Oregon: 

 

Que é possível fixar objetivos governamentais inclusive quantificáveis; a 
opinião pública não será rigorosa com os governos cuja linguagem expressa 
a verdade; a vantagem dos indicadores globais é claramente dar um sentido 
à ação dos funcionários; uma importante lição é que o objetivo em termos 
de resultados são o único meio de estimular realmente as administrações a 
trabalharem juntas e os indicadores participam também do debate 
democrático no sentido de que tornam os objetivos políticos mais explícitos. 
(TROSA, 2001, p.256) 

 

Osborne e Gaebler (1994) afirmam que os clientes hoje estão exigindo serviços com 

qualidade e ao mesmo tempo opções de escolha. Cabe aos administradores inovar 

os seus serviços e a forma como serão prestados. Entretanto, os autores avaliam 

que, nos Estados Unidos, aos poucos vêm surgindo instituições públicas menos 

burocratas e transformadas, que visam à eficácia na prestação do serviço público. 

 

Longe e silenciosamente, longe dos refletores da opinião pública, surgem 
novos tipos de instituições públicas: flexíveis, adaptáveis, prontas a 
aprender novos procedimentos com agilidade, quando as condições o 
exigem. Elas utilizam a competição, permitem ao consumidor escolher o 
que preferem e empregam outros mecanismos não-burocráticos para agir 
da forma mais criativa e eficaz. (OSBORNE; GAEBLER, 1994, p.2) 

 

 

2.1.2 As Reformas na Administração Pública Brasileira 

 

 

Bresser-Pereira (2010c) sugere que Administração Pública no Brasil sofreu três 

grandes mudanças: a primeira foi a reforma burocrática em 1936, necessária porque 

no país prevalecia o patrimonialista burocrático, no qual a máquina do Estado era 

utilizada como se fosse pertencente ao governante. Nesse estilo de gestão, os 

benefícios cedidos carregavam certo interesse de trocas que visavam ao interesse 
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do próprio gestor, e não o do Estado. Dessa forma, no patrimonialismo era visível 

nepotismo, corrupção, privilégios, empreguismo, clientelismo e, consequentemente, 

ineficiência e gastos demasiados. No patrimonialismo, não havia uma forma padrão 

e rígida de contratação de funcionários, como o concurso público. O autor 

argumenta ainda que no capitalismo industrial que surgiu no século XIX não cabia 

mais esse tipo de gestão, era necessário, portanto, a separação daquilo que era 

público do privado. 

 

Com a reforma para burocracia ou racional-legal, foram exigidas a padronização 

para contratação de funcionários, a instituição de hierarquia, a profissionalização do 

serviço, a distinção dos bens públicos dos privados, bem como sua utilização. 

 

Não obstante todas as intenções e realizações advindas da reforma burocrática de 

1936 ao Estado Brasileiro, Bresser-Pereira (2009) critica a burocracia dizendo que 

esta embora fosse eficaz, centralizada e coerente, em certo sentido não trouxe 

necessariamente a eficiência esperada ao mundo moderno. Para esse autor, a 

burocracia de certa forma travava a ação do poder público quando necessitava 

tomar decisões rápidas para responder a questões emergenciais. Era impossível ser 

racional e eficiente ao mesmo tempo. 

 

Embora em uma mesma estrutura institucional burocrática possa haver 
práticas gerenciais de maior ou menor qualidade, fica cada vez mais claro 
que a administração pública burocrática é inerentemente irracional ou 
ineficiente... Esse sistema continha uma contradição intrínseca: em um 
mundo em mudança contínua e cada vez mais acelerada, é impossível ser 
ao mesmo tempo racional e legal. É impossível ser racional definindo em lei 
os objetivos específicos a serem alcançados e os meios a serem seguidos: 
a lei pode definir de modo genérico os objetivos e os meios, mas sua 
especificação competente depende necessariamente de uma tomada de 
decisão caso a caso. (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 208-209). 

 

Com o pensamento de Bresser-Pereira concordam Caulliraux e Yuki (2004) ao 

defenderem que a nova gestão pública tem como um dos objetivos se desvincular 

do modelo burocrático, o qual criticam dizendo que é muito lento. 

 

A primeira reforma que o Brasil sofreu em sua administração foi em 1930. A 

Constituição de 1937 já previa a criação do Departamento Administrativo do Serviço 
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Público – DASP, que teve sua concretização com o Decreto-Lei nº 579, de 

30/07/1938. 

 

A criação do DASP representou não só a primeira reforma administrativa do 
país, com a implantação da administração pública burocrática, mas também 
a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia 
clássica. (BRESSER-PEREIRA, 2010c, p.243).  

 

Esse órgão era diretamente subordinado ao Presidente da República e tinha como 

objetivo estabelecer as diretrizes para a prestação dos serviços públicos, além de 

buscar integrar os setores públicos, restringir a seleção dos funcionários por suas 

competências, adotar o sistema de meritocracia para as promoções e, com isso, 

restringir a ocupação dos cargos por indicação política, ao mesmo tempo em que 

visava garantir universalidade e especialização do funcionalismo. Era previsto 

também pelo decreto que o DASP cuidaria das questões relacionadas ao orçamento 

federal e a fiscalização orçamentária. 

 

O DASP representava uma tentativa de romper com o patrimonialismo vigente no 

Brasil desde sua descoberta. O DASP, portanto, tem seu valor significativo rumo às 

mudanças na administração do país. Com ele foi definido como se dariam os 

quadros e as carreiras do funcionalismo público, quais exigências seriam feitas para 

contratação. Sobre esse assunto, Andrade (2010, p.) afirma: 

 

Data dos anos 30 do século passado a primeira tentativa de modernizar e 
racionalizar a administração pública do País com a criação do DASP – 
Departamento Administrativo do Serviço Público – em 1938. Peça-chave do 
processo de centralização política que iria caracterizar o Estado Novo – 
período inaugurado sob a ditadura de Vargas a partir de 1937, o DASP 
propunha-se a introduzir entre nós a administração publica em moldes da 
burocracia weberiana. Preconizava o ingresso no serviço público por meio 
de concursos e a padronização de processos na gestão pública. A 
realização dessas intenções esbarrava, entretanto, no caráter clientelista 
que dominava a política brasileira. Em lugar de racionalizar a máquina 
pública, o DASP tornou-se, ao longo do tempo, em fator de concentração e 
enrijecimento da administração governamental. 
A saída encontrada para contornar as limitações impostas pelo modelo 
daspiano e dar celeridade e eficácia à administração pública foi a criação de 
um setor indireto do setor público, livre das amarras que regulavam a 
administração direta. O modelo da administração indireta foi largamente 
utilizado durante a Presidência Kubitscheck, que recorreu à instituição de 
uma autarquia, ente administrativo então não sujeito à legislação do setor 
direto, para a construção de Brasília. O Decreto-Lei 200, baixado em 25 de 
fevereiro de 1967, viria a coroar essa estratégia de fortalecimento da 
administração indireta. Gradativamente, entretanto, a administração indireta 
foi sendo regulada nos mesmos moldes da administração direta, com a 
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exceção das empresas públicas, o que tornou ineficaz essa estratégia de 
racionalização da máquina pública. 
 

O Decreto-Lei nº 579, de 30 de julho de 1938, determinava que Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP) estaria diretamente subordinado ao 

Presidente da República. O artigo 2º do mesmo Decreto-Lei e o artigo 67 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, previam as 

atribuições do DASP, que eram:  

 

a) o estado pormenorizado das repartições, departamentos e 
estabelecimentos públicos, com o fim de determinar, do ponto de vista da 
economia e eficiência, as modificações a serem feitas na organização dos 
serviços públicos, sua distribuição e agrupamentos, dotações 
orçamentárias, condições e processos de trabalho, relações de uns com os 
outros e com o público; 
b)  organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da 
República, a proposta orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos 
Deputados; 
c)  fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade 
das suas instruções, a execução orçamentária; 
d)  selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados os 
das Secretarias da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal e os do 
magistério e da magistratura; 
e)  promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários civis da 
União; 
f)  estudar e fixar padrões e especificações do material para uso nos 
serviços públicos; 
g) auxiliar o Presidente da República no exame dos projetos de lei 
submetidos à sanção; 
h)  inspecionar os serviços públicos; 
i) apresentar anualmente ao Presidente da República relatório 
pormenorizado dos trabalhos realizados e em andamento. (BRASIL, 1938) 

 

Pode-se dizer que o DASP rompe com o modelo patrimonialista ao mesmo tempo 

em que tem a pretensão da administração centralizada. Sem dúvida, esse órgão faz 

parte da construção do Estado-Nação Brasileiro e muito de seus ideais estão sendo 

implementados até hoje. 

 

Entretanto, apesar de toda sua importância, a partir da queda de Vargas, o DASP 

passou por profundas mudanças chegando quase a ser extinto. Manteve-se só 

ligado à seleção e ao aprimoramento do funcionalismo, muitas de suas inovações só 

vieram a sair do papel recentemente, como nos explica Andrade (2010, p.): 

 

A Constituição de 88 (capítulo VII, artigos 37 a 43) estabeleceu as bases da 
administração pública brasileira atual incorporando diretrizes que vinham 
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tanto do DASP, como o regime jurídico único para os servidores públicos e 
a exigência de concurso para a admissão ao serviço público, quanto as do 
decreto-lei 200. Segundo a Constituição de 88, a administração pública 
brasileira, em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal, obedecerá 
aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

 

Para Bresser-Pereira (2010c), o DASP representou o primeiro esboço da reforma 

gerencial que começou a ser implementada a partir dos anos 1990. 

 

Para tornar toda a rigidez implementada até então na Administração Pública mais 

flexível e alcançar maior eficiência, foi lançado um plano de desburocratização por 

meio do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal, bem como estabelece diretrizes para a 

Reforma Administrativa. A entrada em vigor desse decreto é considerado para 

Bresser-Pereira (2010c) como um primeiro estágio da reforma gerencial no Brasil. O 

decreto em questão teve como principais objetivos a transferência dos serviços até 

então realizados pelo Estado para a sociedade de economia mista, autarquias ou 

fundações. Todas essas mudanças proporcionaram flexibilização da Administração 

Pública e, consequentemente, a tão almejada eficiência, que, embora não 

plenamente alcançada, persegue este intento. Entretanto, a abertura para 

contratação de funcionários sem concurso público representou um retrocesso e 

fortaleceu a sobrevivência do patrimonialismo, que, embora não tão evidente quanto 

era antes de 1936, prevaleceu, porque, contraditoriamente, tal decreto não exigia 

concursos públicos para cargos de alto escalão. 

 

Bresser-Pereira (2010c) acredita que as mudanças salutares na Administração 

Pública, a partir do Decreto-Lei 200, sofreram, de certa forma, retrocesso com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, pois essa, ao invés de ser mais 

gerencial, engessa até certo ponto a atuação da Administração Pública por meio de 

hierarquias, rigidez, centralização de poder e com princípios básicos obrigatórios a 

ser seguidos. Pode-se entender, portanto, que a nova Carta Magna não deixou 

muito espaço para flexibilização, muito embora não se possa desmerecê-la 

completamente, porque ela carrega a forma de gestão racional-legal que é a mais 

pura segundo Weber. O autor só critica alguns privilégios instituídos a alguns da 

sociedade pela atual Constituição. Ele afirma ainda que a burocracia instituída dever 
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ser bastante flexível “para não conflitar com os princípios da administração pública 

gerencial” (BRESSER-PEREIRA, 2010c, p. 264). 

 

Trosa (2001) concorda com Bresser-Pereira (2010c): há muito que ser simplificado 

nos processos e na prestação de serviços do Estado à sociedade. Para ela, uma 

reorganização dos serviços. Em se tratando dos funcionários, a autora pensa que o 

agente público deve ser capacitado para trabalhar em seu posto e ter autonomia 

para gerenciar as prioridades e para relativizar o princípio da igualdade, que não é 

tratar todos igualmente, mas priorizar aqueles que necessitam realmente de serem 

priorizados. Outro ponto defendido pela autora é a busca de resultados estatísticos e 

efetivos no setor público. 

 

A terceira grande reforma que o Brasil sofreu na Administração Pública foi a partir de 

1995, chamada de reforma gerencial. Bresser-Pereira (2010c) acredita que essa é a 

mais difícil de ser instituída, mas que vale a pena porque realmente vislumbra 

proporcionar, finalmente, a eficiência objetivada nas reformas anteriores, além de 

serviços públicos mais baratos e com qualidade superior. 

 

Obviamente, como qualquer mudança, a transição de totalmente burocrática para 

gerencial sofreu a resistência da sociedade e de políticos que tratavam essa com 

desconfiança, o que para Bresser-Pereira (2010c) era considerado normal. 

 

Prats (2010) afirma que a transição do modelo burocrático para gerencial é feita a 

partir de desafios que visam tanto à observação de regras quanto aos resultados. 

Assim, os princípios da burocracia que deram certo nesse modelo de gestão não 

podem ser totalmente descartados. Dentro desse pensamento, Bresser-Pereira 

(2010c, p. 264) complementa: 

 

Na verdade, a administração pública gerencial deve ser construída sobre a 
administração pública burocrática. Não se trata de fazer tábua rasa desta, 
mas de aproveitar suas conquistas, os aspectos positivos que ela contém, 
ao mesmo tempo em que se vai eliminando o que já não serve. 

 

Bresser-Pereira (2010a) relata que a administração pública gerencial apresenta 

características próprias, ou seja, é orientada para o cidadão e para a obtenção de 
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resultados; serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; 

tem no contrato o instrumento mediante o qual se faz o controle sobre os gestores 

públicos. 

 

2.1.2.1 Definição de Planejamento e exemplos de Planos Estratégicos no Brasil 

 

Lafer (1987, p.16) assevera que o planejamento é um instrumento econômico que 

objetiva metas sociais e econômicas: o plano “consiste em apontar o caminho mais 

racional do desenvolvimento”. Dessa forma, é pertinente a interferência do governo 

através de planejamento na distribuição de recursos, que ocorre parcial ou 

totalmente na economia. Na visão da autora, o planejamento tem início em 

“programas de investimento público”, que vai muito além da previsão orçamentária e 

procura prioritariamente resolver questões nas áreas mais deficientes. 

 

Lafer (1987) cita alguns exemplos de planejamento no Brasil, como a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, que buscava 

privilegiar uma região específica, ou o caso do Plano de Metas de Kubitscheck, que 

possuía trinta e uma metas. Ambos os casos tiveram sucesso porque o país 

precisava estabelecer bases para a industrialização e o desenvolvimento. 

Entretanto, em estágios mais avançados, são necessários outros tipos de 

intervenção do governo. Para ela, o objetivo principal do planejamento é a busca de 

equilíbrio econômico, que, às vezes, passa pelo déficit em uma área para ter 

superávit em outra. Segundo a autora: 

 

Cabe ao planejamento: a) dar coerência aos objetivos; b) prever o 
crescimento da demanda caso esses objetivos sejam atingidos; c) 
assegurar o crescimento da produção em níveis compatíveis com a 
demanda usando os recursos disponíveis com a máxima eficiência; d) 
assegurar o crescimento da oferta de fatores de produção. (LAFER, 1987, 
p. 17). 

 

Para atingir o equilíbrio da economia entre demanda e oferta, o plano deve alcançar 

certa taxa de crescimento per capita e fazer uma estimativa de demanda dos bens e 

serviços durante a execução do plano, que, às vezes, exigirá emprego de recurso 

mais intenso. A autora diz que uma forma de se chegar ao equilíbrio é a utilização 

de input-output, porque esta matriz indica o funcionamento de cada setor e sua 
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ligação com os demais. O governo dispõe de ferramentas importantes para garantir 

que a demanda seja proporcional ao crescimento e evitar a inflação, ou seja, 

controle de preços, manipulação dos impostos ou incentivos fiscais, e ao mesmo 

tempo garantir que o setor público seja eficiente. O governo pode também fomentar 

as importações e exportações e empregos. (LAFER, 1987) 

 

Lafer (1987) exemplifica enunciados ou planejamentos efetivos realizados por 

governos brasileiros, como o Relatório Simonsen, e diagnósticos, como a Missão 

Cooke, a Missão Abbink e a Comissão Mista Brasil-EUA. O plano Salte, feito no 

governo Dutra, foi um esforço de realizar o processo orçamentário. Na verdade  não 

foi um plano propriamente dito, mas sim um conjunto de projetos pouco articulados 

entre si. Portanto, não resistiu um ano da sua implementação pela falta de 

financiamento. O autor ressalta, entretanto, que o Plano de Metas merece uma 

atenção especial, porque vem a ser um planejamento mais complexo, inovador e 

pioneiro no Brasil. Ele afirma que a decisão de planejar e implementar um plano é 

puramente política, mas, quando toma a forma escrita, pode ser analisada sob 

outros aspectos. 

 

O Plano de Ação Econômica do Governo(PAEG) surgiu após um declínio da 

economia brasileira, durou entre s anos de 1964 e 1966, período do pós guerra. 

Dentre as causas, pode enumerar: a inflação crescente, o setor público que 

participava da economia, paralisação da produção agrícola, diminuição da 

empregabilidade, industrialização regressiva, absorção de mão de obra pela 

administração pública,. 

 

Martone (1987, p. 71,72) afirma que “o PAEG representou um esforço no sentido de 

interpretar o processo recente de desenvolvimento brasileiro e de formular uma 

política econômica capaz de eliminar as fontes internas de estrangulamento que 

bloquearam o crescimento da economia.” Este plano detectou no aumento 

inflacionário a causa principal do crescimento tímido do país naquela época, 

portanto, o plano expôs alguns ações a serem seguidas para mudar o cenário 

econômico interno naquele momento como incentivo de produção interna e criação 

de barreira alfandegárias para bloquear de certa forma os produtos externos; 
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combate progressivo da taxa de elevação de preços e aceleração do 

desenvolvimento econômico; aumento de empregos; incentivos para a produção 

agrícola e exportações. Houve também uma tentativa de redução de gastos públicos 

para maiores investimentos na esfera privada. 

 

Infelizmente Martone (1987, p. 81) conclui que “as metas quantitativas estabelecidas 

no plano deixaram de ser cumpridas.” Entretanto, para o autor, havia virtude no 

plano uma vez que ele representava mudança de pensamento da administração 

pública e real enfretamento do problema inflacionário. 

 

Um outro plano foi implementado no Brasil entre os anos de 1968 a 1970 durante o 

Governo do Mal. Costa e Silva, chamado de Plano Estratégico de Desenvolvimento 

(PED), o Plano Trienal do Governo.  Alves e Sayad (1987) explicam que o plano 

objetivava o desenvolvimento econômico e social internas. Assim, o governo 

almejava fortalecimento  da iniciativa privada e mercado interno, aumento de 

empregos, estabilidade econômica e aumento de investimentos. 

 

Alves e Sayad (1987) concluem que o PED, mesmo com todas as suas distorções, 

pode ser considerado um progresso em planejamento no Brasil por se tratar de uma 

tradição e por que possibilitou um crescimento aproximado de 6%, diminuição da 

taxa de preços e estabilidade econômica.  

 

Tradicionalmente o Brasil busca realizar planos na tentativa de melhoria dos 

serviços e economia. Assim, salienta-se que foram quatro PMDs ao longo de sua 

história: O primeiro implementado entre 1971 a 1975, que será tratado logo adiante 

por ser de importância para esta pesquisa. O segundo foi publicado em 1974 para 

os anos de 1975 e 1979. O Terceiro PMD funcionou entre 1979 e 1983.  

 

O primeiro implementado entre 1971 a 1975 foi divulgado em 1970, que tinha como 

objetivo básico era que o país adentrasse se tornasse desenvolvido até o fim do 

século passado e tinha quatro áreas consideradas prioritárias, como enumera 

Almeida (2004), ou seja, educação, saúde e saneamento; agricultura e 

abastecimento; desenvolvimento científico e tecnológico; fortalecimento do poder de 
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competição da indústria nacional. Além disso, o plano vislumbrava um crescimento 

entre 7 e 9% ao ano, aumento de empregos, diminuição da inflação e aumentos dos 

investimentos. Este primeiro plano oficializou forma de administrar a partir de planos 

no Brasil que para Almeida (2004) se concretizou a partir de grandes metas como 

por exemplo da ponte Rio-Niterói, rodovia Transamazônica, hidrelétrica de Três 

Marias, barragem de Itaipu 

 

O segundo foi publicado em que vigorou entre  1975 e 1979 tinha como base o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Assim Almeida (2004) apresenta as 

características do II PND: 

 

O II PND, caracterizado por uma  alteração nos rumos da industrialização 
brasileira, até então centrada na indústria de bens de consumo duráveis, 
contemplava pesados investimentos nas seguintes áreas: (a) insumos 
básicos: metais não-ferrosos, exploração de minérios, petroquímica, 
fertilizantes e defensivos agrícolas, papel e celulose; (b) infra-estrutura e 
energia: ampliação da prospecção e produção de petróleo, energia  
nuclear,  ampliação  da  capacidade  hidrelétrica (Itaipu)  e substituição  dos 
derivados de petróleo por energia elétrica e pelo álcool (Proalcool), 
expansão das ferrovias e a utilização de carvão; (c) bens de capital: 
mediante garantias de demanda, incentivos fiscais e creditícios, reservas de 
mercado (lei de informática) e política de preços. Os investimentos estatais 
adquiriram inclusive uma dimensão regional, com a distribuição espacial 
dos principais projetos. (ALMEIDA, 2004, p. 23 e24). 
 

  

Almeida (2004) afirma que o terceiro PND foi elaborado mas não foi implementado, 

pois não seguiu o padrão dos anteriores, não proporcionou real tentativa de 

desenvolvimento além de corroborar para aceleração da inflação.  

 

Nos governos que antecederam Kubitschek, ou seja, Dutra e Vargas, o número de 

eleitores aumentou, e essa mudança trazia incutida em si uma maior participação 

política mesmo sob o regime de votos de quadros. Assim, discute-se se os votos 

que Kubitschek obteve foram resultado de seu carisma ou se pelo fato de ele ter 

utilizado em sua campanha eleitoral o planejamento para seu governo. Lafer (1987, 

p. 49) pensa que foi um a tentativa de romper com o passado: 

 

A decisão de planejar, pela primeira vez proposta em uma campanha 
eleitoral, consistiu em uma tentativa de reduzir incerteza sobre as novas 
políticas, na medida em que a visão do futuro não revelava, de antemão, 
incompatibilidade entre as aspirações das massas (expansão das 
oportunidades de emprego) e das elites (tradicional estilo conciliatório.)  
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De qualquer forma, era preciso dar continuidade ao processo na busca de solução 

para os problemas brasileiros e melhoria contínua das condições de vida do 

brasileiro. 

 

Lafer (1987, p. 37) afirma que o Plano de Metas do governo Kubitschek é o 

resultado da visão global da economia. Primeiramente, são identificados os setores 

e, dentro desses, as metas a partir do “emprego integrado dos conceitos de pontos 

de crescimento, pontos de estrangulamento internos e externos, interdependência 

dos setores e demanda derivada.” Para cada meta, foi fixado um objetivo a partir de 

estudos baseado na demanda e na oferta. A efetividade do plano era verificada e 

avaliada periodicamente no quinquênio de sua implementação. Algumas metas 

chegaram a ser mudadas, outras tiveram seus alvos ampliados. Das trinta e uma 

metas, pode-se dizer que muitas delas não foram alcançadas plenamente, algumas 

foram frustradas, mas felizmente algumas foram totalmente alcançadas, como, por 

exemplo, a construção de Brasília. que não estiva inicialmente no Plano de Metas. 

Contudo, o autor conclui que o Plano de Metas foi exitoso mesmo com algumas 

falhas. 
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Pode-se se citar, por exemplo, a Meta de Transporte Rodoviário como uma das que 

alcançou sucesso, Segundo Lafer (2002) o governo de Kubitschek priorizou o 

transporte rodoviário em detrimento ao ferroviário, por que este último já contava 

com gerenciamento e funcionamento bons. Então buscou-se investir naquilo que era 

ponto fraco nas rodovia como ponto de estrangulamento. Com isso viu-se um 

crescimento dos transportes rodoviários que possibilitou o escoamento da produção 

das indústrias.  

 

Lafer (2002)  conclui que a Meta dos Transportes (de 6 a 12) tinha como objetivo: 

reequipamento e construção de das ferrovias, pavimentação e construção de 

rodovias, construção e reestruturação de portos, aumento do investimento financeiro 

para este setor e aumento das toneladas da  marinha mercante, renovação e 

expansão da infra-estrutura aeroportuária. Pode-se dizer que a Meta dos 

Transportes ultrapassou 30 a 40 % do previsto inicialmente. 

 

A falta de emprego durante a República Velha, o coronelismo, a não-participação 

popular na política, a mudança drástica na economia mundial, a perda do prestígio 

político das elites e o consequente aumento do populismo no segundo governo de 

Getúlio Vargas serviram de suporte para o governo Kubitscheck. 

 

Pode-se dizer que essas mudanças juntamente com o marketing de campanha de 

Kubitscheck, que utilizava o planejamento como estratégia de governo, foram 

decisivos para sua eleição. Sua plataforma política trazia a ideia de melhoria em 

renda e oportunidades sem sacrificar somente os trabalhadores. Assim, Kubitscheck 

atraiu para si a atenção não só da classe trabalhadora, mas também das elites, 

porque sua estratégia em utilizar o planejamento na campanha eleitoral trouxe uma 

visão de equilíbrio para as classes brasileiras. Nesse pensamento, Lafer (2002, 

p.49) assevera: 

 

A utilização do plano como um instrumento para reduzir a incerteza e para 
superar os problemas decorrentes do processo de tomada de decisões 
constituiu-se em eficiente recurso para uma fase de desenvolvimento 
marcada pela ruptura com as soluções repetitivas do passado. 
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Para Lafer (2002), inegavelmente o Plano de Metas de Kubitscheck obteve sucesso. 

Isso se deu devido às experiências passadas por ele em outros planos (em nível 

Estadual) e ao mesmo tempo em atrair experts em determinadas áreas para 

colaborarem com o planejamento Federal. Kubitscheck visou, prioritariamente, ao 

transporte e à energia, que seriam propulsores para que mudanças ocorressem em 

outros setores. Curiosamente, ele não empregava todos os recursos em suas metas 

de governo, mas as discutia consensual e anualmente com o Congresso as áreas 

prioritárias de investimento. Mais uma vez ele utilizava essa forma de gestão para 

atrair interesses tanto das elites quanto das massas e, consequentemente, fortalecer 

seu governo e garantir a eficiência pública, mesmo que fosse incremental e não 

rompesse totalmente com o patrimonialismo e apadrinhamento ou com a ineficiência 

burocrática. 

 

Embora o rompimento com o empreguismo por apadrinhamento não fosse total, o 

desejo de Kubitscheck era instituir os quadros federais a partir da meritocracia que 

garantiria a eficácia de suas Metas. Podem-se citar o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico – BNDE, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do 

Brasil –  Cacex, e a Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, que eram 

espécie de administração paralela e contribuíram para a conclusão das Metas do 

governo, conforme Lafer (2002, p. 107): a “administração paralela e os meios e 

condições tornaram os novos órgãos instrumentos viáveis e eficientes para 

assegurar a implementação do plano.” 

 

O BDNE detinha autonomia legal à época para formação de seus quadros, pois se 

tratavam de cargos em comissão. Prioritariamente, ele utilizava o mérito para 

contratar e garantir eficácia e racionalidade do órgão. O Banco do Brasil, na figura 

da Cacex, quando precisou aumentar seus quadros para atender as novas 

demandas, valeu-se também do sistema de mérito. 

 

A construção de Brasília não constava inicialmente no Plano de Metas. Mas é um 

capítulo importante quando se fala de planejamento público brasileiro. Sabedor dos 

entraves legais e burocráticos próprios da Administração Pública, que tem seus 

méritos, mas que pode também trazer dificuldades para o gestor, Kubitscheck 
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utilizou a administração paralela. Segundo Lafer (2002, p. 148), “ele criou um órgão 

independente: a Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), 

encarregado do planejamento e execução da meta-síntese.” São muito criticados os 

gastos despendidos na construção de Brasília por se pensar que foram motivadores 

da aceleração da inflação. Mas o ponto-chave e positivo aqui é a mudança 

administrativa e a estrutura gerencial utilizada por Kubitscheck. Ele prioritariamente 

contratou técnicos altamente qualificados e assegurou o compromisso político da 

efetivação da nova Capital por meio da Novacap. 

 

Cardoso (1987) reconhece nos planejamentos e nas formas de contratação de 

Kubitscheck um rompimento com a tradição patrimonialista brasileira, portanto ele 

empregava o modelo burocrático Weberiano que crescentemente seria associado ao 

estado moderno. Cardoso (1987, p. 166) ensina a amplitude de tudo isso: 

 

O funcionário burocrático, em termos típico-ideais, não é só “livre” como é 
selecionado teoricamente em função de sua competência profissional, 
quanto possível, através de concursos. E o cargo que ele exerce define-se 
legalmente também em bases técnicas: limita esferas de competência e 
assegura ao seu titular direitos específicos que o garantem contra as 
pressões políticas. 

 

Conclui-se esta seção acreditando que o governo Kubitscheck não foi só muito bom 

e eficiente em planejamento, como também em avaliação do próprio plano e das 

variáveis interligadas a ele. Além de pioneiro, serviu como modelo para os 

sucessores. 

 

 

2.1.3. Princípios da Administração Pública 

 

 

Weber (1994) afirma que existem três tipos de dominação, ou seja: a tradicional, a 

carismática e a racional. Para esse autor, nem todos os tipos de dominação têm fins 

econômicos ou são embasadas em legitimidade ou crença. 

 

A dominação tradicional é aquela que se baseia na tradição, nos costumes. Os 

funcionários da Administração são formados pelos companheiros daquele que 
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representa o poder. São baseados na fidelidade, e não pela objetividade da 

necessidade dos cargos. Não existem dispositivos próprios para sua contratação. O 

soberano contrata por decisão pessoal, para premiar a fidelidade de um súdito, ou 

até mostrar a sua compaixão, trocas políticas, desejo de privilegiar alguém, visto que 

muitos até eram funcionários pessoais do soberano e são absorvidos na 

administração. Falta, nessa dominação, formalidade no recrutamento de servidores 

que tenham uma competência, um contrato e salários fixos, e que deveriam seguir 

certa hierarquia. O senso de justiça e equidade são prerrogativas do soberano. Até 

ele segue uma ética, que está relacionada com a utilidade conveniente a ele próprio, 

em oposto ao que é seguido na dominação racional. 

 

Essa dominação também é chamada de patrimonialista, na qual muitos 

trabalhadores na administração eram servidores pessoais do senhor, por isso 

recebiam sustento da mesa do senhor: que era algum dinheiro, ou troca em terras 

ou por apropriação de certos direitos ou até mediante o feudo. A economia, nesse 

tipo de dominação, é operada de forma irracional: sempre vinculada às tradições ou 

à cobrança de tributos. 

 

Weber ainda afirma que o patrimonialismo impede a economia racional por causa do 

tradicionalismo, porque não tem um quadro formal profissional, pelos amplos 

poderes do soberano que vai buscar os interesses dos dominados para, em 

contrapartida, manter o seu poder e interesse. 

 

A segunda dominação tratada por Weber (1994) é a carismática, que ele mesmo diz 

ser extraordinária, porque seus chefes são dotados de personalidade e virtude 

baseadas em forças sobrenaturais, em revelações, que não estão necessariamente 

ligadas ao carisma pessoal do líder. Eles são considerados enviados de Deus. O 

carisma valida o reconhecimento e a confiança no líder. Se porventura o líder não 

propicia aos seus liderados o bem-estar buscado por eles, ele pode perder o seu 

posto. 

 

Essa burocracia se baseia na emoção, a seleção de seu quadro de servidores não 

segue nenhuma burocracia, quem dirá profissional. Não tem carreira, e nem 
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hierarquia. A qualificação é originária da vocação. Não existe nenhum tipo de 

preceito jurídico ou regras, tudo é baseado em crenças. Além de não seguir normas 

fixas, essa dominação também segue um perfil inverso ao da economia, não que 

renuncie sempre a propriedade e o lucro, mas depende de doações, fundações, 

mendicâncias, e até aquelas que não são tão virtuosas, como propinas, extorsões e 

subornos. Nessa dominação, a sucessão é problemática de certa forma: já que 

depende de orientação de forças sobrenaturais, como seria qualificado o sucessor? 

Muitas vezes, o líder escolhe algum de seus súditos e o prepara para a sucessão 

alegando que teve uma revelação. Essa dominação pode se equiparar, de certa 

forma, à tradicional, ou seja, ser passada conforme os costumes. 

 

A terceira das três dominações é a racional-legal e é aquela outorgada e 

institucionalizada de forma racional pelas leis, pelo direito. A administração age nos 

limites das normas jurídicas objetivando os interesses da sociedade. Para esse tipo 

de dominação, é fundamental sujeição às leis, limitação dos deveres e direitos, 

serviços fixados nos meios coativos de aplicação, hierarquia administrativa, técnicas, 

normas. 

 

Os servidores da administração pública burocrática são separados do patrimônio do 

Estado e sujeitos a normas e regras, à burocracia, têm expedientes próprios e fixos, 

ou seja, os funcionários são livres, só têm deveres relativos aos seus cargos: 

seguem a hierarquia administrativa rigorosa, com competências previamente 

fixadas, seleção por qualificação profissional, com salário fixo, exercem o cargo 

como única ou principal profissão, têm planos de cargos e salários, trabalham sem 

se apropriar dos cargos e são submetidos a disciplina e vigilância. A dominação 

burocrática é a que tem caráter racional. Tem a tendência de recrutar os 

profissionais mais qualificados, é impessoal e formalista, cheia de regras, que é 

completamente diferente do que acontece nas burocracias: patrimonialista e 

carismática. 

 

Além dos servidores, também é próprio que os líderes da administração sejam 

limitados pela burocracia em suas atuações. Essa burocracia é a forma mais 

racional de exercer a dominação. 
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Este último tipo de dominação representa o funcionamento do Estado moderno: 

burocrático, sujeito às leis para todos os seus atos, seja a cobrança de tributos para 

manutenção das necessidades da máquina administrativa, seja a contratação de 

seus servidores, que têm que ter qualificação apropriada para o cargo que 

pretendem, devem obedecer às normas, têm hierarquia e salários próprios. 

 

Weber deixa claro que dos três tipos de dominação aquele que, com passar do 

tempo, crescente desenvolvimento e mudanças progressivas das formas de 

administrar, chegaria à racionalidade é o que tem como característica a burocracia 

para formação do quadro administrativo e a eleição para designar a quem pertence 

o poder de mando bem como sua sucessão. Para ele, esse tipo de domínio, além de 

seguir as leis, tem uma série de princípios que regem a administração, como 

hierarquia; universalidade, que pode ser vista no recrutamento de servidores, uma 

vez que é aberto a todos; especialização da mão de obra e separação dos meios da 

administração, ou seja, os administrados não faziam parte do Estado, eram 

contratados somente para o trabalho, portanto não poderiam de forma alguma se 

apoderar dos recursos do Estado para benefício próprio. 

 

Com o pensamento de Weber, que a forma de administração racional-legal é a que 

mais traz benefícios e, consequentemente, a ideal, concorda Bresser-Pereira (2009), 

porque sua implementação foi a melhor maneira de acabar com certos problemas, 

como nepotismo, corrupção, clientelismo e, consequentemente, aumento da 

eficiência. O autor aponta onde e quando é melhor ser implementada a burocracia: 

 

A combinação de princípios gerenciais e burocráticos deve variar de acordo 
com o setor. A grande qualidade da administração pública burocrática é a 
sua segurança e efetividade. Por isso, no núcleo estratégico, onde essas 
características são muito importantes, ela deve ainda estar presente, em 
conjunto com a administração Pública gerencial. Já nos demais setores, 
onde o requisito da eficiência é fundamental, dado o grande número de 
servidores e de cidadãos-clientes ou usuários envolvidos, o peso da 
administração pública burocrática deve ir diminuindo até praticamente 
desaparecer no setor das empresas estatais (BRESSER-PEREIRA, 2010 c, 
p. 265). 

 

Abrucio (1997, p.6) resume o modelo Weberiano em poucas palavras, ou seja, nele 

“cabia o papel de manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do 
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aparato governamental”, mas critica esse modelo, pois considera que não mais 

atende às demandas atuais da sociedade, ao mesmo tempo em que defende o 

modelo gerencial. 

 

Em se tratando de Brasil, além das leis e normas, existem alguns preceitos 

chamados de princípios que devem ser observados também na Administração 

Pública. Esses princípios, por um lado, são necessários por conta da segurança 

jurídica, ou seja, limitam o poder e traçam um caminho para aqueles que trabalham 

em área pública. Por outro lado, os princípios são vistos como amarras que 

enrijecem a atuação e a inovação nesse setor. 

 

O Caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 elenca os princípios que 

deverão ser observados pela Administração Pública, seja ela direta ou indireta, da 

União, do Distrito Federal, dos Estados ou Municípios: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Para Di Pietro (2006), a instituição dos princípios traz à Magna Carta um caráter 

inovador que deve obrigatoriamente ser observado pela Administração Pública, mas 

que, no entender de Bresser-Pereira (2010c), embora seja fundamental sua 

instituição, na administração gerencial deve ser flexível. 

 

 Princípio da legalidade 

 

Legalidade é o princípio limitador das ações da Administração Pública, ou seja, ela 

só pode fazer aquilo que a lei permite. Com isso, pode-se inferir que a limitação, de 

um lado, é um instrumento garantidor de que a atuação da Administração Pública 

está sob o escopo da lei. Por outro lado, esse princípio pode engessar a atuação 

dos gestores e impedir que eles venham agir com autonomia mesmo em situações 

emergenciais. Nesse sentido, esclarece Bulos (2008, p.802): 

 

O princípio da legalidade administrativa apresenta força vinculante. Por isso, 
a Administração Pública somente pode impor aquilo que a lei autorizar. 
Trata-se de uma projeção das liberdades públicas, que dirige o regime 
administrativo dos órgãos governamentais, evitando o arbítrio e o abuso de 
poder. 
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Deixa claro Pazzaglini Filho (2003) que o agente público está sujeito ao princípio da 

legalidade, ou seja, a aplicação das leis aos casos concretos. 

 

Já para Faria (2004), a observação desse princípio mais que importante é 

obrigatória na administração do Estado. Assim, todos os atos praticados pela 

Administração Pública, quando não observam esse princípio, são nulos desde seu 

nascimento e não produzem efeitos válidos, porque se agiu contrariamente à lei. 

 

 Princípio da impessoalidade 

 

O princípio da impessoalidade tem como objetivo evitar que funcionários públicos ou 

autoridades utilizem os serviços da máquina pública para barganhar, promoção 

pessoal, moeda de troca e autopromoção. Nesse contexto, disserta Faria (2004, p. 

34): 

O princípio da impessoalidade decorre do fato de que o agente público é 
administrador de bens alheios. Por essa razão, deve atuar sempre voltado 
para o coletivo, evitando favoritismo ou discriminação. O programa de 
governo, ou ação administrativa, não pode levar em consideração amigos 
ou inimigos. Os chamados favores políticos, na maioria, afrontam de cheio o 
princípio em questão. 

 

Bulos (2008) entende que o princípio da impessoalidade tem como finalidade banir 

favoritismos, perseguições, busca do benefício próprio tanto de servidores quanto de 

administradores, além de objetivar inibir atos por ação ou omissão cujo intento seja 

meramente o benefício deste ou de terceiros. Por outro lado, esse princípio visa ter 

imparcialidade da Administração pública ao prestar serviços. 

 

 Princípio da moralidade 

 

Para Di Pietro (2006), o princípio da moralidade nasce da necessidade de que a 

administração pública deva agir com ética, com licitude e não praticar atos imorais 

ou até o desvio de poder. Esse princípio é aplicado tanto para antever os atos ilegais 

como para responsabilizar aqueles que agem com improbidade administrativa, 

podendo ser por ação ou omissão. A autora ainda afirma que esse princípio deve ser 

observado também pelos particulares quando se relacionam com a Administração 

Pública, como, por exemplo, em uma licitação. 
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Sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da 
Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, 
embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as 
regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia 
comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade 

administrativa (DI PIETRO, 2006, p.94). 

 

Pazzaglini Filho (2003) sustenta o pensamento que o princípio da moralidade tem o 

mesmo significado de ética ou é pautado em valores morais que podem ser 

traduzidos em honestidade, boa conduta, bons costumes, equidade e justiça: 

 

O agente público, no desempenho das funções administrativa de sua 
competência, tem o dever constitucional de se pautar sempre pela 
moralidade. Todos os seus atos de gestão administrativa devem ser 
inspirados e sedimentados na ética e no bem comum. Em decorrência, o 
atuar do administrador sem lisura, de má fé, por espírito de emulação, 
desviado da finalidade legal ou motivado por interesse pessoal, implica 

violação do princípio da moralidade (PAZZAGLINI FILHO, 2003, p.30). 
 

No entender de Bulos (2008), muitos problemas de ordem jurídica passados na 

Administração Pública, como propagandas publicitárias, mordomias, nepotismos, 

dentre outros, nem precisariam vir expressos na Constituição, se os administradores 

seguissem o princípio da moralidade, que traz em si o sentido de obrigatoriedade do 

agir com honestidade, ética, boa fé, respeito ao próximo e retidão. 

 

 Princípio da publicidade 

 

O princípio da publicidade administrativa pode ser verificado no artigo 5º, incisos 

XXXIII, XXXIV b, LXXII. Sob força do primeiro inciso, a Administração Pública tem a 

obrigação de dar informação de interesse particular a todos que dela precisarem; já 

o inciso XXXIV b amplia essa obrigação para a expedição de certidões em 

repartições públicas que objetivam defesa de direitos e esclarecimento de situações 

de interesse pessoal, e o último inciso, ou seja, LXXXII, institui um remédio para 

destrancar informações da pessoa impetrante que estejam em entidades 

governamentais ou de caráter público, a retificação de dados, quando não for 

obrigatoriamente por processo sigiloso, por força de lei. 
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Bulos (2008) acredita que esse princípio tem sua concretização por meio do Diário 

Oficial ou editais que publicam todos os atos da Administração Publica, os quais 

começam a ter validade a partir da publicação. 

 

Já Pazzaglini Filho (2003) define o princípio da publicidade como o ato de tornar 

público aquilo que é de interesse da sociedade, desde que não seja sigiloso. 

 

 Princípio da eficiência 

 

Embora não tenha nascido originariamente na Constituição Federal de 1988, só 

vindo a ser implementado por meio da Emenda Constitucional número 19 de 1998, 

que além de dispor sobre o princípio da eficiência trata também da Administração 

Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e 

custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, esse princípio se encontra no 

mesmo patamar que os demais devido a sua importância e relevância na sociedade. 

Di Pietro (2006, p.99) afirma em concordância: 

 

A eficiência é o princípio que se soma aos demais princípios impostos à 
administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente 
ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao 
próprio Estado de Direito. 

 

Segundo Bulos (2008), pode gerar mudanças na Administração Pública no que 

tange ao comportamento, uma vez que o Estado se detém ainda em muita 

burocracia. 

 

Deixa claro Pazzaglini Filho (2003) que o princípio da eficiência deve ter um 

interesse real na busca de soluções e resultados satisfatórios para atender aos 

interesses da sociedade. 

 

No entendimento de Faria (2004), a Administração Pública deve sempre exercer 

suas atividades ou prestações de serviços à sociedade com a máxima eficiência e 

objetivando produzir resultados eficazes. O autor (2004, p.37) ainda argumenta: 

 

A Administração Pública, embora não tenha, em princípio, a função de 
produzir resultados econômicos, deve atuar em observância à máxima 



55 

 

custo/benefício. O Administrador Público precisa ter em mente que ele é 
gestor de coisa pública, coisa da sociedade, e, por isso, deve planejar a 
atividade do órgão ou entidade que dirige de forma a gastar menos e obter 
o máximo de resultado social e econômico, quando for o caso. 
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2.2 A urgência da mudança 

 

 

Mudança tem sido a palavra de ordem no meio corporativo, seja para garantir sua 

competitividade, autopreservação, seja para adequação aos novos paradigmas 

impostos pela globalização mundial, como salienta Hernandez (2001, p.32): 

 

Organizações mudam para fazer face à crescente competitividade, cumprir 
novas leis ou regulamentações, introduzir novas tecnologias ou atender a 
variações nas preferências de consumidores ou de parceiros. Ainda que 
tanta prática já devesse ter levado à perfeição, a verdade é que a maioria 
das organizações ainda luta para conduzir transformações de forma efetiva. 

 

As mudanças podem ser do tipo incremental, somente em um setor da empresa, ou 

profundas, na qual toda uma cultura tem que ser deixada para trás para que a nova 

seja aprendida. Schein (2009, p. 299) afirma que “mudança transformadora implica 

que a pessoa ou o grupo alvo da mudança deva desaprender algo tão bem quanto 

aprender algo novo”. 

 

Prahalad (1999), ao defender que a mudança é a única alternativa para a 

preservação das empresas, cita alguns caminhos rumo a esse objetivo, ou seja, 

alianças com aqueles chamados de concorrentes, transferência de conhecimentos 

entre atividades afins ou não, combinação de novas habilidades e aplicação do 

melhor de tudo isso ao negócio na busca de novas oportunidades. 

 

Mas quem disse que mudar é fácil? Parece que, por instinto de autopreservação, o 

ser humano nasce com um “dispositivo” que o leva a resistir sempre quando está 

diante de mudanças. Portanto, resistências podem ser enfrentadas desde mudanças 

simples, como de um móvel em uma sala, até profundas, como em uma 

administração na qual os subordinados muitas vezes pensam que têm direitos 

adquiridos, porque o modo de fazer tem sido passado de geração a geração. 

 

Para Robbins (2005), a mudança nas organizações visa a dois aspectos 

especialmente: adaptação das empresas aos ambientes “dinâmicos e mutáveis’ e 

mudança comportamental de seus funcionários. Ele define mudança como fazer as 

coisas de maneira diferente. Com ele concorda Schein (2009) ao afirmar que o 
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processo de mudança comportamental dos funcionários é muito importante e 

essencial em todo o processo de redefinição do ambiente. Mesmo passando por um 

período de ansiedade, com o tempo serão aprendidos novos hábitos, novas formas 

de pensar e executar as tarefas. 

 

Robbins (2005, p.425) explica que a resistência às mudanças pelos funcionários, por 

um lado, é salutar porque, do contrário, as organizações estariam fadadas a 

desaparecer. Em contraponto, o autor fala que a resistência exacerbada pode ser a 

demonstração de disfuncionalidades. 

 

Para superar as resistências às mudanças, Robbins (2005, p.425) sugere seis 

estratégias: primeiramente, a educação e a comunicação – levando aos empregados 

à compreensão do motivo da mudança em questão; em segundo, a participação que 

é envolver os funcionários na tomada de decisão; a terceira estratégia seria facilitar 

e apoiar os funcionários na busca do entendimento da mudança; a quarta é a 

negociação, ou seja, algumas trocas necessárias à implementação da mudança. A 

quinta é a manipulação favorável ao empregador; e a sexta e última estratégia é a 

coerção, que são ameaças. Já Schein (2009, p. 313) acredita que “a única forma de 

superar tal resistência é reduzir a ansiedade da aprendizagem ao fazer com que o 

aprendiz se torne psicologicamente seguro”. 

 

No pensamento de Fleury et al.(1996, p.26), mudanças são complexas e podem ser 

traumáticas, mas necessárias e normalmente trazem benefícios aos que as 

empregam. As mudanças podem ser efetuadas em períodos de crises ou troca de 

líderes. Mudanças envolvem “ruptura, transformação e criação”. Entretanto, 

precisam ser planejadas, pois envolvem riscos também, como “da alteração nas 

relações de poder” e de resultados incertos. 

 

Robbins (2005), citando Kurt Lewin, apresenta três abordagens para administrar a 

mudança organizacional: descongelamento do que está cristalizado, movimento ou 

implementação da mudança “nova condição” e recongelamento da mudança para 

que essa se solidifique. 
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Siqueira (2008) define o gestor como alguém que consegue fazer que sua equipe 

tenha um alto desempenho, com autoconfiança e autonomia. Além disso, o bom 

gestor se concentra nas atividades que trarão resultados que fazem a diferença para 

o seu setor, tanto no desenvolvimento quanto na inovação de processos e produtos. 

O autor aponta pilares para uma gestão eficiente, ou seja, que a equipe seja 

autônoma, vise ao interesse de todos, que a atuação seja conjunta e pró-futuro, 

além da promoção do “desenvolvimento contínuo das aptidões individuais dos 

subordinados” (SIQUEIRA, 2008, p. 12). Partindo dos ensinamentos desse autor, 

necessário é que o setor público busque também preparar e profissionalizar seus 

funcionários para as novas propostas da administração pública. 

 

Mudança pode ser resposta às organizações que estejam passando por 

desequilíbrio, e uma forma de começar essa mudança é a utilização de mecanismo 

gerencial. Segundo Salinas, Maçada e Santos (2011), o Banco do Brasil executou 

algumas ações: “redução dos níveis hierárquicos, redução de funcionários e 

racionalização dos custos, visando tornar a organização mais leve, enxuta e 

flexível”, o que redundou também em uma empresa forte para enfrentar o mercado e 

os cenários diversos e turbulentos. 

 

Nada mais natural que a administração pública também adote mudanças gerenciais 

para obter melhores resultados e ao mesmo tempo seguir o padrão atual mundial, já 

adotado em outros países, como Inglaterra, Chile e Austrália. Mas a nova 

estruturação requer desapego aos modelos tradicionais adotados até o momento. 

Seguir modelos utilizados na administração privada pode ser a solução para a 

quebra definitiva com o sistema patrimonialista e rumo a uma administração mais 

moralizada, com tolerância zero para as ineficiências. Com esse postulado concorda 

Bresser-Pereira (2010c), que a mudança cultural é um dos fenômenos que levará ao 

sepultamento final do patrimonialismo e que transitar da cultura burocrática para a 

gerencial, embora não seja um processo fácil, já vem ocorrendo no Brasil desde 

1995. 

 

Porém, a lógica na Administração pública ao reestruturar sua administração não é o 

lucro ou a eliminação da concorrência, como em organizações privadas. O setor 
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público deve ter como objeto precípuo a diminuição de seus gastos, maior eficiência 

e serviços prestados com real eficácia. 

 

Moore (2002, p.173) defende que as mudanças na forma de gerenciar a 

administração pública podem alterar o “conjunto de valores públicos” produzidos 

pela organização, e que, embora em primeiro momento possam desestabilizar ou 

produzir conflitos em seus gestores, em longo prazo podem trazer inovações e 

novas oportunidades, indo assim ao encontro das expectativas da sociedade e 

utilizando o máximo dos talentos de seus funcionários. Com as mudanças de 

cenários externos, os gestores poderão estar mais bem preparados para lidar com 

adversidades. 

 

Com o pensamento de Moore (2002) concorda Murici quando afirma que as 

instituições têm a tarefa desafiadora de transformar os chefes em gestores em que a 

mudança implica: 

 

A aprendizagem adaptativa relaciona-se com flexibilidade de respostas 
diante das mudanças do que está em torno das organizações, e a 
aprendizagem federativa requer maneiras diferenciadas de perceber o 
mundo, de pensar e de agir nas organizações entendidas como sistemas 
integrados, com redes de relacionamentos e com conhecimentos 
interdependentes. (MURICI, 2010, p.139) 

 

O governo precisa se transformar para lidar com mudanças externas e para atender 

a diversidade de necessidades de seus clientes. Osborne e Gaebler (1994) 

defendem que uma forma de responder a esses é que eles mesmos pudessem 

responder pelos recursos e pela melhor forma de utilizá-los. Desse modo, a escolha 

se um ou outro serviço seria executado perpassaria primeiro pela graduação de 

necessidade, além de possibilitar opções de escolha, reduzir o desperdício, fazer do 

cidadão-cliente corresponsável pelos gastos públicos e pela distribuição igualitária 

de oportunidades de prestação de serviço. 

 

Caulliraux e Yuki (2004) consideram que há quatro tipos de reformas 

administrativas: sistêmicas, setoriais, de processos interfuncionais e pontuais. 

Dessas quatro, eles avaliam que as três primeiras provocam mudanças em mais de 

um setor da organização. Entretanto, os autores afirmam que tarefa difícil é a 
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previsão de qual dessas estratégias dará certo. Os autores ainda asseveram que 

mudanças organizacionais na Administração pública afetam os cidadãos e trazem 

impacto para toda a sociedade, os chamados stakeholders. Explicam, também, que 

os interesses desses podem ser diversos e até colidentes em certos momentos. 

Portanto, avaliar o desempenho governamental a partir de mudanças não é tarefa 

fácil. 

 

Gulick e Urwick, ao descreverem as funções da administração pública, enfatizam 

que o planejamento é algo importante nas operações gerenciais, para que métodos 

mais precisos sejam utilizados para se alcançar os objetivos idealizados. Com esse 

pensamento, concordam os organizadores do Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado com os dizeres: 

 

A realidade está em constante mutação e repleta de incertezas. Contudo, 
ações que busquem orientar o curso da realidade em direção ao melhor 
futuro serão tanto mais eficazes quanto menos improvisadas forem. Por 
isso, planejar o futuro é necessário: mesmo diante de todas as incertezas 
que ele comporta, podemos reduzi-las e administrá-las com o auxílio de 
cenários e desenhar estratégias para fazer o futuro desejado acontecer. 
(MINAS GERAIS, 2007, p.12) 

 

Já Trosa (2001) assevera que as mudanças ocorridas no Estado só são possíveis 

porque a sociedade muda, ou seja, novas demandas vão surgindo, 

consequentemente novas soluções são necessárias por parte do governo. O nível 

de exigências da sociedade mudou; além de cortesia e rapidez, os cidadãos 

desejam eficiência na prestação dos serviços e eficácia total na solução dos 

problemas. Trosa (2001, p.22) complementa: 

 

A economia e a sociedade estão em processo de mudança dramática diante 
dos nossos olhos, e quais serão as consequências disso para o serviço 
público? Pode o serviço público continuar à margem? Ouvem-se 
frequentemente frases como esta: “será preciso submeter-se ao mercado?” 
A questão seria mais bem colocada assim: se a sociedade e o mundo 
mudam, podemos ignorar isto? Esta reflexão concerne ao papel e à razão 
de ser do Estado. 

 

Caulliraux e Yuki (2004) apresentam pontos importantes no processo de mudança 

nas organizações públicas: que ela entenda o motivo real para a implementação da 

mudança, vislumbre somente aquilo que é possível, avalie continuamente a 

implementação de mudança. Para eles, o processo de mudança só estará concluído 
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quando for totalmente entendido e utilizado no cotidiano da administração pública, 

além da crença de que há a necessidade de esforços de todos para que se chegue 

aos objetivos propostos e não haja retrocessos. 

 

Trosa (2001) conclui que a verdadeira mudança cultural parte da autonomia de 

atuação dada aos agentes públicos, mas que saibam, ao mesmo tempo, que devem 

prestar contas quanto a prazos, quantidade e qualidade de seus serviços. Assim, os 

riscos assumidos pelos funcionários do governo tornam-se previsíveis. 

 

 

2.3 Globalização e setor público 

 

 

Um dos dilemas da Administração pública são as escolhas que seus gestores 

precisam fazer. Na visão de Trosa (2001, p.20), “qualquer escolha de gerenciamento 

e de modernização traz consequências para os serviços prestados aos cidadãos e, 

portanto sobre as políticas públicas e seus objetivos.” Logo, cabe aos 

administradores na Administração Pública tentar utilizar o método que atenda a 

sociedade. Ele ainda acrescenta que essa escolha implica escolhas políticas que 

faz. 

 

No entendimento desse autor, não existe um modelo completamente bom ou ruim, 

mas que tanto os modelos tradicionais de gerenciamento quanto os modernos têm 

suas contribuições favoráveis sem estarem isentos de pontos negativos. Há 

vantagens e desvantagens em ambos. 

 

Um segundo dilema seria a centralização na eficiência, ou seja, maximizar os 

resultados com melhor uso dos recursos, o que para Trosa (2001) pode ser 

considerado até uma redundância para as sociedades modernas. A iniciativa privada 

busca redução de custos o tempo todo e ao mesmo tempo almeja um aumento no 

lucro. Não é o caso da Administração Pública por certo lucrar, mas é muito 

interessante a implementação de um sistema que maximize os recursos sem 

desperdícios, para que sejam ampliados os atendimentos pelos serviços públicos. 
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Trosa (2001) defende uma reforma gerencial no setor público, que se paute também 

no crescimento econômico e ao mesmo tempo na divisão de responsabilidades com 

a sociedade, o que é salutar no seu entendimento porque aumentariam assim as 

opções de escolha dos serviços prestados pela Administração Pública. Ele ainda 

acrescenta que é importante definir as margens de produtividade para prever o 

futuro e onde será necessário fazer investimentos, além de preencher os cargos 

com pessoas competentes, ou seja, focalizar o desempenho. 

 

Diante de todas as tendências globalizadas impostas por empresas privadas, de 

grande ou pequeno porte, nacionais ou internacionais, o setor público tenta se 

adaptar e se transformar para que venha permanecer ileso frente às novas 

necessidades ou exigências mundiais. Fazendo isso, garante não só a sua 

preservação, mas de setores privados que dependem de atitudes governamentais. 

Entretanto, por mais que tente se ajustar às necessidades da sociedade, o setor 

público tem outro dinamismo, sua busca não é o lucro como na iniciativa privada, 

além de ser baseado em princípios já citados anteriormente: moralidade, 

publicidade, impessoalidade, legalidade e eficiência, dos quais não se pode abster. 

 

Trosa (2001) lista alguns novos rumos experimentados pela área pública e que 

podem ser a chave para o sucesso: utilização de tecnologia, troca de informações 

internacionais, gerenciamento das diferenças culturais internas, reorganização dos 

serviços públicos, busca real da solução das necessidades da população, 

simplificação dos procedimentos, trabalhos em equipe e busca contínua de equidade 

nos resultados. 

 

Um ponto tratado por Trosa (2001, p. 45) que possivelmente é o “calcanhar de 

Aquiles” de qualquer governo, seja em nível nacional ou regional, é a prestação de 

contas ou o que ela chama de “ausência de visibilidade e de transparência”. A 

prestação de contas tratada aqui não é só a financeira, mas também da satisfação 

da sociedade em relação aos serviços públicos, quantos serviços são oferecidos, 

seus prazos de entrega e qualidade. 
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No Brasil, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A definição de 

responsabilidade na gestão fiscal vem logo no artigo 1º § 1º, ou seja, é uma ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, a seguridade social 

e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. O 

parágrafo 2o do mesmo artigo 1º dispõe que a observação dessa lei é obrigatória 

para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

Teoricamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata somente das finanças na 

Administração Pública, mas o inciso I do parágrafo 2o do artigo 4º da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias trata da avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

ano anterior. Volta-se a tratar do mesmo assunto no artigo 59 inciso I dizendo que o 

Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o 

cumprimento das normas dessa Lei Complementar, com ênfase no que se refere ao 

atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Mas, em 

uma análise mais profunda da lei, pode-se concluir que só atinge metas aquele que 

gasta bem e com qualidade. 

 

Trosa (2001, p.190) adverte que a seara pública é muito complexa, portanto difícil de 

se definirem as prioridades, entretanto “a demanda da sociedade pelo serviço 

público é crescente, e este deve encontrar os meios de gerenciar esse aumento.” 

Um caminho para se chegar aos resultados pretendidos é primeiramente analisar a 

quem interessa o serviço; em seguida, tentar delimitar os objetivos gerais e a melhor 

formar de executá-los e, finalmente, inovar na execução da tarefa. Trosa ainda 

afirma que esses três passos são importantes porque os objetivos, o destino do 

plano e como fazê-lo estão interligados. Dessa forma, será garantido valor agregado 

à tarefa. “O desafio é pensar globalmente e mundialmente, mesmo quando se 
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trabalha em territórios ou base locais que não se prestam espontaneamente a isso.” 

(TROSA, 2001, p. 218). 

 

 

2.4 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 

 

 

O Estado de Minas buscou modernizar sua gestão adotando o Choque de Gestão, 

no ano de 2003, que se encontra dentro do PMDI, que é uma forma de administrar 

que visa gastar menos na máquina administrativa para investir na sociedade. Dessa 

forma, busca-se melhorar a eficiência da prestação de serviços da Administração 

Pública. Buscou-se enxugar os gastos com a folha de pagamento, inclusive 

abaixando o salário do governador e de seu vice, bem como a extinção de algumas 

secretarias e cargos públicos. (MINAS GERAIS, 2011)1 

 

Com o intuito de tornar o Estado de Minas Gerais o “melhor Estado para se viver”, 

no ano de 2007, o então Governador do Estado de Minas Gerais lançou o Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, que, em princípio, era previsto entre 

os anos de 2007 e 2021, mas depois foi estendido até o ano de 2023. Os gestores 

mineiros ao lançar esse plano objetivaram melhorar a qualidade de vida para os 

cidadãos no Estado, além de buscar eficiência e qualidade dos serviços prestados 

aos mineiros com a “eficácia da máquina pública” e também da diminuição das 

desigualdades e perseguição da “justiça social”. 

 

O então Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, explica que dentro do Choque 

de Gestão foi implementada a Avaliação de Desempenho dos Servidores e a busca 

do equilíbrio entre despesa e receita. Todas essas ações possibilitaram melhor 

utilização de recursos em áreas como saúde, segurança, educação, saneamento 

básico, dentre outras. Consequentemente, o Estado de Minas Gerais recuperou sua 

credibilidade e o seu crédito externo para novos investimentos no Estado. 

 

                                                            

1
 Disponível em http://www.aecio-neves-2003-2010.com.br/choque-de-gestao. Acesso em 27 jan. 

2011. 

http://www.aecio-neves-2003-2010.com.br/choque-de-gestao
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O Choque de Gestão teve como objetivo a inclusão “dos destinatários das políticas 

públicas no cerne do processo de planejamento e, a partir desse cerne, foram 

definidas as ações e metas para os próximos anos” (MINAS GERAIS, 2011)2 e tem 

como meta principal o Estado para Resultados, e este, por sua vez, tem como 

destinatários das políticas públicas: 

 

• Pessoas instruídas, qualificadas e saudáveis – foco dos programas de 
educação, saúde e cultura direcionado a ampliar o capital humano, fator 
essencial para o desenvolvimento econômico e social; 
• Jovens protagonistas – construindo uma forte aliança social estratégica, 
esse eixo pretende organizar as diversas ações dirigidas à juventude com o 
objetivo de ampliar a oferta de emprego, o empreendedorismo e a inclusão 
social dessa camada da população; 
• Empresas dinâmicas e inovadoras – concede atenção especial ao 
crescimento econômico como a grande alavanca das transformações 
sociais sustentáveis por meio de programas de fomento econômico, 
infraestrutura e ciência e tecnologia e da construção de um pacto estadual 
pela elevação da taxa de investimento e da competitividade da economia de 
Minas Gerais; 
• Cidades seguras e bem cuidadas – mediante os programas relativos a 
meio ambiente, segurança pública, habitação e saneamento, o foco desse 
eixo é melhorar a qualidade de vida nas cidades mineiras; 
• Equidade entre pessoas e regiões – programas voltados para as regiões e 
locais de menor IDH destinados aos segmentos mais vulneráveis, envolvem 
o combate à pobreza, a geração de emprego e de renda e a segurança 
alimentar. (MINAS GERAIS, 2007, p.7) 

 

O Vice-Governador do Estado à época, Antônio Augusto Junho Anastasia, afirma 

que o 

 

Choque de Gestão não era uma medida demagógica ou sem importância, 
muito pelo contrário era um projeto sério e tangível que se baseava em três 
pilares: qualidade fiscal, gestão eficiente e resultados. Buscava-se acima de 
tudo gastar menos e com qualidade. (ANASTASIA, 2009, p.7) 

 

Para desenvolver a proposta do PMDI, foi feita pesquisa com especialistas e 

dirigentes de governo, para que, posteriormente, fossem definidas as Áreas de 

Resultados, que agregavam desafios e objetivos próprios, sejam elas: 

 
1 - Educação de Qualidade: melhorar a qualidade dos Ensinos Fundamental 
e Médio e reduzir as disparidades regionais de aprendizado. 
2 - Protagonismo Juvenil: aumentar o percentual de jovens que concluem o 
Ensino Médio e ampliar as suas oportunidades de inclusão produtiva. 

                                                            

2
 Disponível em http://www.aecio-neves-2003-2010.com.br/choque-de-gestao. Acesso em 27 jan. 

2011. 

http://www.aecio-neves-2003-2010.com.br/choque-de-gestao
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3 - Investimento e Valor Agregado da Produção: ampliar o volume anual de 
investimentos produtivos – privados, públicos ou em parcerias – e qualificar 
a mão de obra em parceria com o setor privado. 
4 - Inovação, Tecnologia e Qualidade: induzir uma agenda de inovação 
visando ao aprimoramento do que já temos e ao desenvolvimento do que 
ainda não temos, definida juntamente com os stakeholders relevantes, aí 
incluídos o setor produtivo, universidades e centros de pesquisa. 
5 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce: 
aumentar o volume de investimentos privados nestas regiões por meio da 
atração de capitais produtivos e da melhoria da infraestrutura, da educação, 
da qualificação para o trabalho e das condições de saúde e saneamento. 
6 - Logística de Integração e Desenvolvimento: expandir o percentual da 
malha rodoviária estadual em boas condições de conservação, otimizando 
custos e resultados, concluir o ProAcesso e construir, em conjunto com a 
União e demais Estados, uma solução para a malha federal. 
7 - Rede de Cidades e Serviços: ampliar o número de municípios com 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) adequado, provendo, sob 
a ótica de uma rede hierarquizada e interconectada entre as diversas áreas, 
serviços públicos e privados de qualidade. 
8 - Vida Saudável: universalizar a atenção primária de saúde para a 
população, reduzir a mortalidade materno-infantil, ampliar a longevidade e 
melhorar o atendimento da população adulta com doenças cardiovasculares 
e diabetes e ampliar significativamente o acesso ao saneamento básico. 
9 - Defesa Social: reduzir, de forma sustentável, a violência no Estado, com 
a integração definitiva das organizações policiais, enfatizando as ações de 
inteligência, a ampliação das medidas preventivas e a modernização do 
sistema prisional. 
10 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva: minimizar o percentual de 
pobres em relação à população total, com medidas regionalmente 
integradas e com intensificação de parcerias nas áreas de educação, 
saúde, assistência social, habitação e saneamento. 
11 - Qualidade Ambiental: aumentar o Índice de Qualidade da Água (IQA) 
do Rio das Velhas, consolidar a gestão das bacias hidrográficas, conservar 
o Cerrado e recuperar a Mata Atlântica, ampliar o tratamento de resíduos 
sólidos e tornar mais ágil e efetivo o licenciamento ambiental. (MINAS 
GERAIS, 2007, p.8-9) 

 

A FIG. 1 expõe claramente as áreas de resultados que integram o PMDI, bem como 

seus destinatários descritos anteriormente. 
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FIGURA 1 – Áreas de resultados do PMDI 
Fonte: MINAS GERAIS, 2007, p.27. 

 

2.5 O Empreendedor Público 

 

 

As mudanças ocorridas em todas as esferas sociais têm exigido a busca de novos 

padrões gerencias. Não seria diferente no setor público que segue uma tendência 

adotada em alguns países, como Austrália, Estados Unidos, Grã-Bretanha. Sob o 

empreendedorismo no Estado de Minas Gerais, Soares (2010, p.168) acrescenta: 

 

O empreendedorismo está presente em todas as áreas da sociedade. O 
Governo de Minas Gerais inovou criando alternativa para viabilizar a 
atuação de profissionais empreendedores em áreas estratégicas. No caso 
especifico da relação Estado-empresa, desenvolvida por meio de ações nos 
órgãos que interagem direta ou indiretamente com empresários, a função do 
empreendedor público se destaca por facilitar uma maior proximidade entre 
os resultados do Governo de Minas Gerais e a real necessidade de avanços 
nessa área. 
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2.5.1 Surgimento do Projeto Empreendedor Público e suas implicações 

 

 

Bernardi (2010) explica que o cargo Empreendedor Público surgiu em Minas Gerais 

a partir da necessidade de se estimular o empreendedorismo na Administração 

Pública, uma vez que esse não é inconciliável com o objeto público, e da busca pela 

reorganização dos órgãos e do quadro de cargos de provimento em comissão e 

exoneração da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. 

Vale ressaltar, ainda, que esse modelo foi inspirado no Sistema de Alta Dirección 

Pública – SADP – do Chile. 

 

Bernardi (2010) ainda afirma que a busca por empreendedores públicos vinha ao 

encontro da reforma pela qual a administração pública mineira passava desde 2003. 

Esse projeto começou a ser implementado em 2007 e visava ao provimento de 

cargos em comissão da administração direta, autárquica e fundações do poder 

executivo, por meio de um conjunto de leis delegadas e decretos. Uma das leis é a 

Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, que, em seus artigos 19 e 20, criou 

90 vagas de empreendedor público, sendo, desse total, metade para o nível I e o 

restante para o nível II. Ressalta-se que esses cargos tiveram prazo de extinção 

datado para 31 de janeiro de 2011, juntamente com o Programa Estado para 

Resultados. Dessa forma, na medida em que eram identificadas necessidades em 

órgãos da Administração Pública, os cargos eram providos.  

 

Lopes e Campos (2010, p. 124) participaram do Programa em sua fase germinal: 

 

De início, era pouco mais de uma dezena de pessoas na sede do Programa 
fazendo um trabalho exploratório para encontrar os ajustes finos 
necessários a um novo Programa, que entra em campo com o jogo já em 
andamento. A Ação governamental, ressalta-se, não se inicia com o EpR. 
Havia, portanto, a necessidade de introduzir as inovações propostas 
levando em consideração o contexto institucional em vigor em cada setor. 
Várias incertezas cercavam o trabalho, promovendo uma sensação de vazio 
fisicamente metaforizada pela incapacidade de preencher o andar ora 
destinado; mas também uma sensação estimulante, uma vez que o 
programa apresentava um caráter altamente inovador e desafiador. 

 

Segundo Andrade (2010), o Programa Empreendedores Públicos pode-se tornar 

parte da Administração Pública mineira porque realmente trouxe resultados, tornou a 
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gestão mais flexível, sendo assim pode ser a resposta à busca de eficiência e 

eficácia no governo, ao mesmo tempo em que rompe com a tradição burocrata. 

 

O empreendedor público também revela relevante papel na mudança de 
gestão de pessoas no serviço público. Tradicionalmente, associa-se o 
serviço público à ineficiência, seja pelo excesso de burocracia dos 
processos ou pela qualidade dos recursos humanos. Neste aspecto, a 
forma de recrutamento e seleção por meio de concursos públicos e 
estabilidade dos servidores são causas rotineiramente atribuídas à 
ineficiência da Administração Pública. Nesse sentido, o empreendedor 
público quebra paradigmas e representa inovação importante para a 
evolução da gestão estratégica de pessoas no setor público. (ANDRADE, 
2010, p.297) 

 

Entretanto, Bernardi (2010a) demonstra que o cargo Empreendedor Público 

apresentou alguns desafios desde sua fase embrionária. Um deles era a definição 

da remuneração, que deveria ser atrativa o suficiente para a recepção de pessoas 

experientes e de alto nível, mas que não poderia ser muito distante da realidade 

pública. Um segundo ponto seria que o cargo apresentava apenas dois níveis e que, 

às vezes, era difícil de definir para quem deveria ser direcionada as atribuições 

baseando-se na complexidade das tarefas. Um terceiro ponto eram as seis 

competências estabelecidas previamente que, para certos casos ou tarefas, se 

mostraram demasiadas. O quarto e último aspecto foi que o cargo não era vinculado 

a nenhuma secretaria, mas, em alguns momentos, percebeu-se a necessidade de 

alinhamento com os órgãos executores. 

 

Bernardi (2010, p.40) afirma que, antes mesmo de o programa ser implantando, uma 

dúvida recorrente era como se daria o provimento dos EPs : 

 

Foram cogitadas quatro alternativas: provimento efetivo; provimento em 
comissão; contrato administrativo e emprego público. Após estudos sobre 
os prós e os contras de cada alternativa, foi definido que esses profissionais 
ocupariam cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo.  

 

Apesar de todos os desafios, Bernardi (2010) assevera que o cargo Empreendedor 

Público representava uma mudança radical no setor público a partir de suas 

particularidades: sua gestão era diferenciada, uma vez que tendia a atender 

necessidades temporárias e específicas dentro da estratégia de Governo, ao mesmo 

tempo em que o próprio cargo era temporário e que se concentrava nos resultados 

que seriam entregues à sociedade.  

http://www.dicio.com.br/particularidade/
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2.5.2 Definição, objetivos e competências dos candidatos a Empreendedor 

Público 

 

 

Pessoas empreendedoras assumem riscos, não têm medo de inovar e sabem lidar 

bem com os fracassos. Bernardi (2008) identifica algumas outras características 

complementares a essas em se tratando de Empreendedor Público, ou seja, 

formação acadêmica, conhecimento específico, experiência profissional, orientação 

para resultados, pró-atividade, entendimento da dinâmica institucional, 

gerenciamento de projetos e liderança. Já para os EP, algumas competências eram 

consideradas essenciais para se desempenhar o seu papel, ou seja, deveria ser 

orientado para resultados; pró-ativo; compreender a dinâmica institucional; ser 

inovador, líder e saber gerenciar projetos. 

 

Cantarino (2010) assegura que, para assumir o cargo de EP, era necessário que o 

candidato tivesse algumas competências que não eram excludentes, porque para 

cada vaga havia uma demanda específica de competências. Assim, a autora 

apresenta algumas características presentes em um grupo de Empreendedores em 

dezembro de 2009 (GRAF.1). À época 78, EP que estavam em exercício foram 

analisados, sendo que desses 34 % eram orientados para resultados; 32% 

apresentavam a característica de gerenciamento de projetos; e 25 % eram pró-

ativos. A compreensão da Dinâmica Institucional apresentou percentual baixo, 6%, 

talvez porque, à época, segundo a autora, 83% dos EP vinham do setor privado. As 

habilidades que tiveram percentuais mais baixos foram: inovação, 2%, e liderança, 

1%. 
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GRÁFICO 1 – Percentual de presença das competências avaliadas no conjunto dos empreendedores 
públicos em exercício – dez/2009 
Fonte: CANTARINO, 2010, p.62. 

 

O Programa Empreendedor Público contava com um instrumento para o 

desenvolvimento dos profissionais. Prioritariamente, não se vislumbrava desenvolver 

competências desses individualmente, mas sempre com o enfoque centrado em 

tarefas ou resultados objetivados pela Administração Pública. Os principais objetivos 

da capacitação eram: agregar valor aos EPs, trabalhar em rede por meio de uma 

grande força tarefa, desempenho integrado com os gerentes, associados e 

stakeholders, objetivando potencializar resultados e cada vez mais aperfeiçoar o 

modelo de gestão dos EPs. 

 

Trosa (2001) adverte que, na nova administração pública que está sendo 

implementada em vários países, inclusive no Brasil, novas competências e 

qualidades são fundamentais nos funcionários públicos. Das competências 

apresentadas por Trosa, algumas nitidamente são observadas no perfil desejável 

dos Empreendedores Públicos, e uma delas é o trabalho em rede, outra seria o 

trabalho em equipe; a avaliação de desempenho é igualmente importante: 

 

O trabalho em rede; a capacidade de controlar e negociar os contratos; o 
conhecimento dos mercados; o conhecimento e domínio das culturas e de 
lógicas de ação dos parceiros; a consciência de seus próprios limites, do 
momento em que é preciso recorrer a competências externas, a mobilidade 
e a escuta e o conhecimento do cliente e a capacidade de se colocar em 
seu lugar para convencê-lo. (TROSA, 2001, p.54) 
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2.5.3 COPEP: surgimento e objetivos 

 

 

Para viabilizar a implementação e pré-qualificação do Programa Empreendedor 

público, foi criado por meio do Decreto nº 44.490 de 21 de março de 2007, o Comitê 

para Pré-qualificação dos Empreendedores Públicos – COPEP, composto de cinco 

membros: Coordenador Executivo, Coordenador Executivo-Adjunto do Programa 

Estado para Resultados e três profissionais com notória experiência em 

Administração Pública indicados pelo Vice-Governador do Estado (BERNARDI; 

GUIMARÃES, 2008) 

 

Cantarino (2010) afirma que o COPEP tinha algumas atribuições específicas, ou 

seja, tinha que validar os perfis para os EPs. Em seguida, o nome do candidato era 

sugerido à coordenação executiva e, depois, submetido ao governador para 

nomeação. Além dessas atribuições, competia aos membros do COPEP a avaliação 

de desempenho de cada EP para definição do valor de sua parcela remuneratória e 

a decisão sobre a gestão dos EPs. 

 

O Comitê que trabalhava de forma colegiada tinha algumas atribuições: avaliava os 

perfis das vagas; dos candidatos, que poderiam ser indicados ou não; sugeria à 

coordenação executiva os nomes para que fossem submetidos ao processo de pré-

qualificação. Findo o processo e a pós-qualificação do empreendedor, o nome era 

sugerido ao Governador do Estado de Minas Gerais para nomeação e, por 

consequência, preenchimento da vaga para a qual tinha participado da seleção. 

Após a nomeação, o Empreendedor Público continuaria a passar por avaliações 

periódicas, nas quais deveria apresentar resultados e produtos, o que implicaria 

diretamente sua remuneração, conforme demonstram Bernardi e Guimarães (2008, 

p.7): 

 

A principal característica do modelo de gestão dos empreendedores 
públicos é o seu caráter artesanal. É a partir da necessidade da estratégia 
de governo que é definido o perfil do ocupante do cargo de empreendedor 
público, e é com o objetivo de alcançar os resultados constantes dessa 
estratégia que é realizado o desenvolvimento dos ocupantes do cargo, bem 
como o monitoramento e o acompanhamento do desempenho e dos 
resultados do empreendedor público. Nesse sentido, a gestão de cada 
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empreendedor público é realizada de forma individualizada e bastante 
customizada, com o objetivo de contribuir para os resultados de governo. 
O modelo de gestão dos empreendedores públicos sustenta-se sobre três 
eixos: o processo de pré-qualificação, no subsistema de recrutamento e 
seleção; o programa de desenvolvimento dos empreendedores públicos, no 
âmbito do desenvolvimento de pessoas; e o acompanhamento e 
monitoramento do desempenho e dos resultados dos empreendedores 
públicos com a previsão de pagamento de parcela remuneratória variável no 
subsistema de aplicação de pessoas e remuneração. 

 

 

2.5.4 Fases do Projeto Empreendedor Público 

 

 

Bernardi e Guimarães (2008) identificam seis fases do projeto empreendedor 

público, ou seja, primeiro era a elaboração do perfil do profissional desejado 

condizente com o cargo que iria ocupar; já na segunda fase, ocorria a seleção de 

potenciais candidatos para ocupar o cargo a partir de currículo e entrevistas; na 

terceira fase, era feita a aplicação de métodos de avaliação psicológica de potencial 

nos candidatos ao cargo por uma consultoria especializada. Um modelo de 

avaliação de perfil está disponível no Apêndice A; na quarta fase, era efetuada a 

avaliação pelo COPEP a partir do laudo técnico dos candidatos, que definia se 

esses se adequavam ao perfil solicitado ou não; na quinta fase, era dado retorno do 

COPEP ao solicitante da vaga, e poderia ser feita uma entrevista para se convencer 

que aquele EP atenderia melhor às atividades propostas. Na sexta fase, o COPEP 

sugeria o nome do candidato ao governador para que este o nomeasse. A FIG.2 

apresenta esse processo de forma mais detalhada. 

 

Existia, ainda, a sétima fase – avaliação de desempenho –, que contava com vários 

relatórios desde a avaliação inicial, a avaliação dos planos de trabalho, um relatório 

individual e um relatório de acompanhamento do gestor imediato que indicava se o 

EP deveria ou não receber a parcela remuneratória variável (Apêndice B), segundo 

Bernardi (2010). 
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FIGURA 2 – Fases do Processo de pré-qualificação para o cargo de empreendedor público I e II 
Fonte: CANTARINO, 2010, p.54. 

 

Os membros do COPEP concordavam que o processo de seleção dos candidatos 

era consistente e que permitia alocar a pessoa ideal para cada vaga, muito embora 

o perfil preciso fosse difícil de ser elaborado. Entretanto, todas as informações sobre 

o candidato foram favoráveis à escolha do mesmo. No geral, os membros do 

COPEP avaliaram o processo de pré-qualificação dos candidatos como muito bom. 

Em relação a concurso público para preenchimento das vagas de Empreendedores, 

esses membros disseram que poderia não atender ao objetivo principal, que é, aos 

moldes da iniciativa privada, escolher as melhores pessoas para assumirem 

determinados cargos de gestão. (ANDRADE; BERNARDI, 2010). 

 

Para trabalhar como Empreendedor Público, buscava-se para a formação do quadro 

de profissionais: maior profissionalização, qualificação para determinadas vagas, 

desempenho e utilização eficiente dos recursos, monitoramento, avaliação de 

desempenho e autoavaliação e enquadramento no perfil do local onde vai atuar. 

 

Para Bernardi e Guimarães (2008), uma das fases importantes nesse programa era 

o desenvolvimento das competências dos Empreendedores. Eles entendem que o 
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ser humano passa continuamente por aprendizagem e crescimento a partir de suas 

habilidades, experiências e competências individuais. 

 

Especificamente no Programa em questão, os autores defendem que o 

desenvolvimento das competências era necessário para que os agentes fossem 

inseridos no contexto das organizações e conseguissem alcançar metas e 

resultados previamente estabelecidos. Assim, todo o apoio feito com uma 

consultoria externa especializada objetivava aumentar as chances de sucesso para 

se alcançar as metas do governo e era feito da seguinte forma:  

 

O Programa se desenvolve primordialmente por meio da realização de 
reuniões mensais semiestruturadas com quatro horas de duração. Até maio 
de 2008, foram constituídas quatro turmas de empreendedores com cerca 
de 13 a 20 participantes cada. De modo geral, o processo de 
desenvolvimento se propõe a abranger doze módulos. No primeiro módulo 
realizam-se atividades de integração com vistas ao reconhecimento do 
grupo e acerto de expectativas. O segundo módulo abrange as reflexões 
acerca do papel do Empreendedor Público. Os módulos seguintes abordam 
temas como: modelos de homem, processo de percepção, autopercepção e 
autoconhecimento; processo de feedback, cultura organizacional, cultura e 
etnocentrismo, cultura brasileira, contexto organizacional, comunicação, 
poder e liderança, entre outros que venham a ser necessários, a depender 
das questões a serem trazidas pelos grupos (BERNARDI; GUIMARÃES, 
2008, p.13). 

 

Com o pensamento de Bernardi e Guimarães (2008) concorda Moore (2002) 

afirmando que, uma vez que o gestor esteja bem adaptado a seu ambiente, ele será 

também aproveitado mais eficazmente e poderá perceber novas possibilidades com 

o fim de satisfazer às expectativas internas e externas da Administração Pública. 

 

 

2.5.5 Empreendedores Públicos agentes em se tratando de valor público 

 

 

Quando se pensa em Administração Pública, não raramente há queixas de 

ineficiência e lentidão dos serviços prestados por seus servidores. Mudar não é fácil, 

mas Minas apresenta uma fórmula para melhorar isso, isto é: motivação e 

valorização do quadro de pessoal, além de “inculcar valores da eficiência, da 

simplicidade e dos resultados” (ANASTASIA, 2009, p. 7), em outras palavras, poder-
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se-ia dizer que, por meio dessas mudanças, o Estado convocou uma parceria de 

seus servidores com os resultados almejados. 

 

Para Corrêa (2007), não é só a avaliação de desempenho que vai garantir uma 

gestão pública boa, mas essa em adição ao planejamento estratégico, à maior 

maleabilidade gerencial e aos indicadores de desempenho. 

 

Essa autora avalia que o planejamento estratégico é um modelo a ser seguido no 

setor público, juntamente com a gestão por resultados, na busca do cumprimento 

dos alvos preestabelecidos. Para ela (2007, p.501), essas duas ferramentas foram 

utilizadas de forma interligada: “Enquanto o planejamento estratégico apontava para 

os resultados que os órgãos e entidades mineiros deveriam perseguir, a gestão 

pública por resultados deveria garantir que esses resultados fossem alcançados.” 

 

Moore (2002) acredita que a melhoria dos serviços prestados pelo setor público 

depende de melhoria do pensamento e das práticas gerenciais, pois os atos 

praticados por seus gestores influenciariam as mudanças institucionais. Assim, o 

governo deve alinhar seus projetos e programas ao planejamento estratégico sem 

se esquecer dos objetivos almejados. 

 

Moore (2002) ainda afirma que devem ser utilizados os funcionários certos nas 

tarefas certas, ou seja, explorar ao máximo o talento de cada um para funções 

específicas a curto e longo prazo. O objetivo não é que o funcionário fique estático 

em uma só função, mas sim, na medida em que uma tarefa é desempenhada, que 

ele assuma outra e outra sucessivamente. Esse conceito se aplica bem ao modelo 

de Empreendedores Públicos do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses têm 

que entregar tarefas e produtos de tempos em tempos preestabelecidos. 

 

Inegavelmente, no pensamento de Moore (2002), o gestor público aumenta o valor 

público quando os serviços são prestados pela Administração Pública, na medida 

em que emprega bem os recursos com o intuito de aperfeiçoar o desempenho e ao 

mesmo tempo manter o foco nas tarefas. Em outras palavras, está comprometido 

com um objetivo bem definido. Concomitantemente, Moore (2002, p. 152) considera 
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inadmissível que gestores públicos sejam alvos de pressões políticas ou limitados 

por elas. No seu entendimento, essas situações restringiriam a atuação deles, o que 

seria desastroso em questão de aplicabilidade dos princípios constitucionais da 

Administração Pública. 

 

As palavras de Murici (2010, p. 147), que participou efetivamente do Programa 

Empreendedores Públicos no Estado de Minas Gerais, evidenciam a importância do 

Programa para a gestão: 

 

A ampliação da profissionalização dos gestores públicos favorece a 
efetividade gerencial, com o cumprimento da missão institucional e a 
melhoria do alcance dos resultados por órgãos e entidades do Governo de 
Minas. Por exemplo: a elevação da efetividade em gestão das organizações 
do sistema de saúde pública, da educação, do desenvolvimento econômico 
e outras propiciam melhorias na vida dos usuários, os cidadãos. 

 

 

2.5.6. Empreendedores públicos e inovação 

 

Mas como o Projeto Empreendedor Público utilizado no Estado de Minas Gerais se 

enquadra em inovação? A resposta se encontra nos pontos positivos da inovação, a 

saber, a parceria da administração pública com o privado, quando utiliza mão de 

obra privada especializada de seus gestores no setor público, ou seja, aproveita 

moldes de empresas privadas na Administração Pública; ao mesmo tempo, segue 

os princípios da Administração pública: publicidade, impessoalidade, legalidade, 

moralidade e eficiência, além de tentar buscar a otimização e o comprometimento 

dos recursos e perseguir resultados eficazes. A utilização de critérios de seleção de 

candidatos nos moldes da administração privada também fortalece a ideia de 

inovação aberta nesse Programa, sem deixar de lado o princípio da universalidade. 

Segue também padrões do setor privado quanto à parcela remunerável variável a 

ser paga de acordo com as metas cumpridas. Uma outra questão que é inovadora é 

a instituição desse programa que se dá por meio de lei. Visto se tratar de cargos 

comissionados e de confiança, o Governador poderia simplesmente indicar os 

gestores, entretanto decidiu inovar e mudar a contratação: instituiu leis próprias, que, 

por sua vez, trouxeram critérios específicos. 
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O Estado Mineiro inovou ao utilizar mão de obra proveniente da área privada em seu 

programa Empreendedor Público. Essa iniciativa visava agregar pessoas técnicas 

que enriquecessem o meio público. Drucker (1987) afirma que as estratégias 

empreendedoras são tão importantes quanto à inovação deliberada e a 

administração empreendedora. Juntas, as três constituem inovação e 

empreendimento. 

 

Inovar é colocar em prática algo que não era usado, embora não precise ser 

necessariamente novo. Entretanto, a inovação é um grande desafio para a 

Administração Pública, mas também pode ser garantidora de sua sobrevivência com 

eficiência, portanto necessária. Os desafios de inovação na área pública se dão pela 

rigidez da lei que se deve cumprir e também por pressões políticas. 

 

Conclui-se esta seção declarando-se que a implementação do cargo de 

Empreendedores Públicos na gestão do Governador Aécio Neves, nos cargos 

comissionados e de confiança, pode ser o caso de uma inovação, como também a 

busca do estabelecimento da forma gerencial de gestão. Mas alguns pontos ainda 

precisam ser analisados até o final deste estudo antes de se expedir qualquer 

afirmativa. 

 

 

2.5.7 Empreendedores públicos x Assessoria de Planejamento e Coordenação 

 

O Estado de Minas Gerais já sofreu outros tipos de intervenções em se tratando da 

forma de planejar ou de reformas administrativas. Dentro do Plano Mineiro de Minas 

Gerais, de 1971 a 1975, foi instituída a Assessoria de Planejamento e Coordenação 

– APC,3 junto com o modelo de sistemas operacionais e planejamento. “As APCs 

eram subordinadas administrativamente aos departamentos”4, segundo Andrade 

(1980, p. 190). Seus membros tinham uma função crítica dos planos elaborados pelo 

Conselho de Desenvolvimento. Andrade (1980, p. 211) ainda afirma que a APC 

deveria se valer de um sistema operacional em sua coordenação. Para ele (1980, p. 

                                                            

3
 Tradução da autora. Equipe de assessores de planejamento.”A staff of planning advisers.” 

4
 Tradução da autora. “The APCs were, however, subordinated administratively to the Departments.” 
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211), “a APC foi instituída como meio para trazer harmonia e ordem dentro do 

caótico sistema público de Minas Gerais.”5 

 

De acordo com Andrade (1980), a APC foi instituída para que seus membros 

atuassem em funções não tradicionais, como, por exemplo, a busca do 

desenvolvimento. Eles tinham que cumprir metas e objetivos, muitas vezes sob 

conflitos políticos. Eles eram eficientes e autônomos e proporcionaram desafios 

estabelecidos pela reforma administrativa. Andrade (1980, p. 191) complementa que 

“a Assessoria de Planejamento e Coordenação coordenava todos os trabalhos 

dentro de um sistema operacional”.6 

 

Os pontos a seguir são alguns verificados nos dois modelos de gestão, que, às 

vezes, eram parecidos em alguns aspectos e em outros não: tanto a APC quanto os 

EPs foram instituídos por lei. 

 

Os EP foram estabelecidos para suprir os cargos comissionados, que utilizou um 

processo de recrutamento pioneiro. Tinham o objetivo de cumprir as metas do 

Programa Estado para Resultados e de buscar a eficiência da prestação dos 

serviços públicos. Eles eram treinados para o trabalho e avaliados também. 

 

A APC foi feita dentro da reforma de gestão nos sistemas operacionais nos setores 

indiretos da administração pública. Andrade (1980) afirma que era alocada em cada 

um dos segmentos do governo e subordinada ao sistema de planejamento. Era o elo 

entre os dois seguimentos. Além de ser subordinada a cada secretaria do governo 

mineiro, tinha que interagir com seus servidores. Já os EP não eram subordinados 

às secretarias em que estavam alocados. Foram designados para as áreas de 

estratégia de governo do Programa Estados para Resultados. Trabalhavam 

autonomamente. Toda rede formada entre os Empreendedores públicos era para o 

trabalho, ou seja, para o cumprimento de metas preestabelecidas. 

 

                                                            

5
 Tradução da autora. “Instituted as a means to bring harmony and order into the chaotic system of 

Minas Gerais.”  
6
 Tradução da autora. “was to coordinate all the workings within an operative system.” 
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Os membros da APC eram submetidos às estruturas das secretarias de cada um 

dos segmentos setoriais da administração pública e eram absorvidos pelas suas 

rotinas cotidianas de trabalho. Nesse caso, os EP tinham o privilégio de não se 

submeterem às secretarias e nem às suas rotinas de trabalho, portanto poderiam 

utilizar todo o tempo e ferramentas disponíveis para executar a tarefa de governo 

para o qual haviam sido designados. 

 

A APC podia dar início a planejamento, entretanto os membros do APC cumpriam 

metas do Plano Mineiro, mas não conheciam completamente suas propostas, como 

ressalta Andrade (1980, p.209) “somente poucos membros da APC tinham algum 

conhecimento das políticas propostas no Plano Mineiro”7. Já com os EPs isso não 

ocorria, porque eles tinham que cumprir as metas do Programa Estados para 

Resultados. Tinham que entregar os produtos previamente estabelecidos. 

 

Os membros da APC encontraram obstáculos. Já o programa dos EP não encontrou 

obstáculos em sua implantação, porque foi instituído por lei pelo Governador do 

Estado. 

 

A reforma do Sistema Público Mineiro que utilizava como um de seus agentes de 

mudança a APC não obteve sucesso, porque inicialmente esse órgão era 

diretamente ligado ao executivo. Entretanto, os integrantes das APCs foram 

absorvidos por tarefas das secretarias com o passar do tempo, o que gerava uma 

ambiguidade, não se cumprindo, assim, o plano preestabelecido. O resultado da 

utilização do Programa dos EP foi de êxito, mesmo que todas as metas não tenham 

sido completamente cumpridas. 

 

Os dois modelos foram instituídos por governos mineiros. Eram equipes de técnicos 

mais bem preparadas para executarem as tarefas que lhes eram propostas. 

Contavam também com remuneração melhor ao serem comparados com servidores 

públicos. Por isso, ambas poderiam enfrentar competições, ciúmes, rivalidades e 

                                                            

7
 Tradução da autora. “Only a few members of the APCs had any knowledge of  the policies proposed 

by the Plano Mineiro.” 
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dissabores nas secretarias de governo nas quais teriam que desenvolver seus 

trabalhos. 

 

Os componentes tanto da APC quanto dos EP tiveram que se adaptar ao ambiente 

no qual tinham que trabalhar, embora o objetivo prioritário dos EP não fosse 

executar as tarefas das secretarias, mas sim aquelas estratégias de governo no 

Programa Estados para Resultados para que tinham sido contratados. Andrade 

(1980, p. 196) assegura que “ou os membros da APC se adaptavam ao meio ou 

eram rejeitados”8. Possivelmente, essa era a situação pela qual os EP passavam, ou 

seja, de rejeição devido à forma de instituição de seus cargos. 

 

Embora os dois modelos de gestão tenham apresentado alguns pontos divergentes, 

pode-se perceber que a utilização de ambos trouxe benefícios para a máquina 

pública. 

                                                            

8
 Tradução da autora.”The Staff of Planning Advisers had either to adapt to the existing environment 

or be rejected.” 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como objeto o Programa Empreendedores Públicos que integra o 

Programa Estado para Resultados na administração pública do Estado de Minas 

Gerais. Para a pesquisa, foram utilizados dois instrumentos: questionário 

semiestruturado, via internet, com 45 Empreendedores Públicos, dos quais dezoito 

responderam após duas remessas desse instrumento. A segunda amostra foi 

coletada a partir de entrevistas semiestruturadas que foram gravadas em mídias 

eletrônicas. Uma das entrevistas foi realizada com um membro do Comitê para Pré-

qualificação dos Empreendedores Públicos – COPEP, a segunda e a terceira com 

duas coordenadoras da Secretaria responsável pelo Programa Empreendedores 

Públicos. Vale ressaltar que, para a realização do questionário e da entrevista, foi 

previamente solicitada a autorização formal ao gestor do programa por meio de carta 

de recomendação do professor orientador. Além disso, foi feito levantamento 

documentado do Programa, comparando e analisando a legislação e materiais 

utilizados para sua elaboração. 

 

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa e descritiva. Vergara (2000, 

p. 47) define a pesquisa descritiva como aquela que “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno”. Com a afirmativa de Vergara 

concorda Gil (2009, p. 42), que ainda complementa que a pesquisa descritiva 

“propõe a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade.” 

Utilizou-se do método Estudo de Caso, que, segundo Yin (2001), aplica-se quando 

há intenção de responder a perguntas “como” e “por que”, ou seja, não há por parte 

do pesquisador controle do objeto da pesquisa no mundo real, embora almeje 

perceber processos organizacionais e administrativos ocorridos. A pesquisa 

realizada adota tal configuração tendo como foco de análise avaliativa a 

implementação e o desenvolvimento do programa Empreendedores Públicos. 

 

Para Yin (2001, p.32), o Estudo de Caso serve para investigar “um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real especialmente quando seus 
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limites não estão claramente definidos e enfrenta uma situação única”. No âmbito 

desta pesquisa, o objeto de estudo adere a tal proposição, pois o programa 

Empreendedor Público materializa uma iniciativa pioneira em Minas Gerais. Já 

Motta-Roth e Hendges (2010) asseveram que a utilização do método Estudo de 

Caso permite um estudo mais apurado do objeto de pesquisa, possibilitando 

também generalizações. 

 

Para entendimento de sua dinâmica, o Programa Empreendedores Públicos foi 

avaliado nas seguintes categorias: como era a formação e o perfil dos candidatos; 

como se dava recrutamento, seleção e treinamento dos EP; se o programa 

obedeceu ao universalismo próprio da administração pública; se havia avaliação de 

desempenho; se o programa impactou a Administração Pública de Minas Gerais 

impactos em se tratando de eficiência, inovação e a tornou mais flexível, eficaz e ao 

mesmo tempo garantiu resultados efetivos e gerou valor aos serviços públicos 

prestados pelo Estado; como foi a recepção e o relacionamento dos servidores 

públicos com os EPs e se estes entenderam o funcionamento da instituição pública; 

qual foi a duração do Programa Empreendedores Públicos e, finalmente, se o 

Programa Empreendedores Públicos contribuiu efetivamente para alcançar os 

objetivos do PMDI. 

 

 

3.2 Universo e amostra 

 

 

A pesquisa foi realizada no âmbito da administração pública do Estado de Minas 

Gerais, tendo sido a população analisada constituída por indivíduos envolvidos no 

Programa Empreendedores Públicos. A amostra foi formada por um membro do 

Comitê para Pré-qualificação dos Empreendedores Públicos – COPEP, órgão 

responsável por selecionar e avaliar os EP –, duas coordenadoras da Secretaria e 

dezoito empreendedores públicos. As entrevistas foram realizadas com pessoas 

consideradas estratégicas no Programa. 
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Os Empreendedores Públicos eram pessoas recrutadas tanto no setor público 

quanto privado para trabalhem e alcançarem os resultados e metas estabelecidas 

pelo governo no Programa Estado para Resultados. Já o COPEP, Comitê para pré-

qualificação para o cargo de Empreendedor Público, era o órgão colegiado 

deliberativo que era responsável pela pré-qualificação dos candidatos. O Comitê era 

formado por cinco integrantes, a saber: o Coordenador Executivo, o Coordenador 

Executivo Adjunto e mais três profissionais com notória experiência em 

administração Pública indicados pelo Governador. 

 

 

3.3 Instrumento para Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionários via internet com os EP. A análise 

documental fundamentou-se em documentos impressos e disponíveis em meio 

eletrônico. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas de forma direta com um 

cientista político membro do COPEP e duas coordenadoras da secretaria 

responsável pelo Programa EP. Todas as três entrevistas foram registradas em meio 

eletrônico. A partir do referencial teórico, formulou-se o questionário eletrônico que 

foi enviado a 45 empreendedores, tendo sido a taxa de retorno equivalente a 40%; 

considera-se, assim, uma amostra da percepção dos EP. A aplicação do 

questionário foi realizada em duas fases, por meio de duas remessas consecutivas, 

no intuito de estimular a obtenção de respostas. Os instrumentos de pesquisa 

utilizados proporcionaram a avaliação do Programa Empreendedores Públicos. 

 

O questionário (APÊNDICE C) foi dividido em três seções e utilizou-se da escala tipo 

Likert com os pontos: discordo totalmente, discordo, discordo em parte, não 

concordo nem discordo, concordo em parte, concordo, concordo totalmente. A 

primeira seção visou à caracterização do entrevistado em gênero, estado civil, faixa 

etária, grau de instrução e período que exerceu o cargo EP. A segunda seção teve 

dois blocos, sendo que o primeiro contou com seis perguntas sobre recrutamento, 

seleção e desenvolvimento. O segundo bloco da segunda seção teve como objetivo 
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coletar dados da atuação do EP. Na terceira seção, os EP deveriam marcar “sim” ou 

“não” para determinar se os planos foram realistas ou não. A quarta e última seção 

apresentou 11 competências, e foi pedido que fossem marcadas as cinco principais 

competências para os EP. Finalmente, nessa mesma seção, foram feitas três 

perguntas abertas sobre inovação, relacionamento dos EP com os servidores, 

processo de recrutamento e seleção, e a última questão foi deixada para possíveis 

complementos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

 

4.1 Caracterização dos Empreendedores Públicos que responderam ao 

questionário 

 

 

Dos Empreendedores Públicos que responderam ao questionário, 50% pertenciam a 

cada gênero. Quanto ao estado civil, três eram solteiros, dez casados, três 

divorciados, e dois não definiram o estado civil. Em se tratando da faixa etária, 

somente quatro têm menos de 30 anos, cinco estão entre 30 e 40 anos, seis, entre 

41 e 50 anos, dois têm entre 51 e 60 anos, e apenas um possui mais de 60 anos. 

 

Quanto à formação, três dos Empreendedores possuíam apenas nível superior, sete 

eram pós-graduados e oito eram mestres. Nenhum dos respondentes possuía o 

título de doutor. 

 

A maioria, ou seja, nove, dos entrevistados trabalhou entre dois e três anos como 

Empreendedores, e sete, entre um e dois anos. Apenas dois trabalharam menos de 

um ano. 

 

Considerando-se que o interesse da pesquisa vinculou-se ao estudo da eficácia e da 

eficiência do Programa e à identificação da visão do envolvidos sobre seu 

funcionamento os gráficos a seguir tratam de questões pertinentes ao cargo dos 

Empreendedores Públicos. 

 

O GRAF.2 refere-se à obediência ao princípio de universalidade no processo de 

recrutamento dos Empreendedores Públicos. Para a maioria dos respondentes, o 

critério de pré-qualificação dos candidatos ao cargo de Empreendedor Público 

obedeceu ao referido princípio. 
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GRÁFICO 2 – O critério de pré-qualificação dos candidatos ao Cargo obedeceu ao princípio da 
universalidade 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.3 apresenta dados sobre uma Administração Pública mais flexível 

proporcionada a partir da implementação do Programa Empreendedores Públicos. 

Treze dos dezoito respondentes concordaram que a implementação do Programa 

Empreendedores Públicos proporcionou uma Administração Pública mais flexível e 

eficaz. 

 

 
GRÁFICO 3 – A implementação do Programa Empreendedores Públicos proporcionou uma 
Administração Pública mais flexível. 
Fonte: Dados desta pesquisa. 
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O GRAF.4 refere-se à assertiva “O Programa Empreendedores Públicos garantiu 

resultados efetivos e gerou valor ao serviço público em Minas Gerais”. Os resultados 

demonstraram que o Programa Empreendedores Públicos garantiu resultados 

efetivos e gerou valor ao serviço público em Minas Gerais. Tendo concordado a 

maioria dos respondentes, o Programa Empreendedores Públicos garantiu 

resultados efetivos e gerou valor ao serviço público em Minas Gerais. 

 

 
GRÁFICO 4 – O Programa Empreendedores Públicos garantiu resultados efetivos e gerou valor ao 
serviço público em Minas Gerais 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Buscou-se constatar se, com a implementação do Programa Empreendedores 

Públicos, houve redução de custos por parte do Governo do Estado de Minas 

Gerais. As pesquisas constatam a evidência de redução de custos demonstrada no 

GRAF.5, ou seja, dois terços dos respondentes indicaram elevado grau de 

concordância. 

 

 
GRÁFICO 5 – O Programa Empreendedores Públicos proporcionou redução de custos por parte do 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Fonte: Dados desta pesquisa. 



89 

 

O GRAF.6 trata da contribuição do Programa Empreendedores Públicos para 

alcançar os objetivos do PMDI, com o que concordou a maioria dos respondentes. 

 

 
GRÁFICO 6 – O Programa Empreendedores Públicos contribuiu efetivamente para alcançar os 
objetivos do PMDI 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.7 visa responder se os Empreendedores Públicos atuaram numa lógica de 

redes de trabalho, o que foi evidenciado pela maioria dos respondentes. 

 

 
GRÁFICO 7 – Os Empreendedores Públicos e atuação numa lógica de redes de trabalho 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.8 aponta dados da adequação relacionados ao processo de seleção para o 

cargo de Empreendedor Público. Houve unanimidade de concordância dos 

Empreendedores Públicos que responderam ao questionário. 
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GRÁFICO 8 – Adequação do processo de seleção para o cargo de Empreendedor Público 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.9 trata da coerência do processo de avaliação para o pagamento das 

verbas remuneratórias. A maioria dos respondentes concordou que foi coerente o 

processo de avaliação para o pagamento de tais verbas. 

 

 
GRÁFICO 9 – Coerência do processo de avaliação para o pagamento das verbas remuneratórias 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.10 relaciona o treinamento e a atualização feitos com os Empreendedores 

Públicos e a solidificação da percepção de seus papéis. Ao serem perguntados se o 

treinamento e a atualização feitos com os Empreendedores Públicos solidificaram a 

percepção de seus papéis, novamente mais da metade dos respondentes 

concordou. 
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GRÁFICO 10 – Relação do treinamento e atualização feitos com os Empreendedores Públicos e a 
solidificação na percepção de seus papéis 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.11 retrata a relação das reuniões mensais que eram feitas com 

Empreendedores Públicos e a motivação destes rumo à manutenção do foco em 

metas e resultados. Novamente, a maioria dos respondentes afirmou que as 

reuniões mensais que eram feitas com Empreendedores Públicos os motivaram na 

manutenção do foco em metas e resultados. 

 

 
GRÁFICO 11 – Relação das reuniões mensais com Empreendedores Públicos e a motivação da 
manutenção do foco em metas e resultados 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.12 busca estabelecer se houve contribuição do Programa Empreendedores 

Públicos para o desenvolvimento das competências individuais dos ocupantes do 

Cargo. Com essa assertiva a maioria concordou, ou seja, 56% dos respondentes. 
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GRÁFICO 12 – Contribuição do Programa Empreendedores Públicos para o desenvolvimento das 
competências individuais dos ocupantes do Cargo 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.13 aponta dados sobre a compreensão da dinâmica institucional pelos 

Empreendedores Públicos. Dois terços dos Empreendedores disseram que houve 

compreensão da dinâmica institucional pelos Empreendedores Públicos. 

 

 
GRÁFICO 13 – Compreensão da dinâmica institucional pelos Empreendedores Públicos 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.14 busca responder se o tempo de duração do Programa Empreendedores 

Públicos foi favorável ao desempenho dos projetos. A maioria concordou que a 

duração do Programa foi favorável ao desempenho dos projetos. Mais que dois 

terços dos respondentes indicaram elevado grau de concordância. 
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GRÁFICO 14 – Duração do Programa Empreendedores Públicos e o favorecimento do desempenho 
dos projetos 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

O GRAF.15 traz os resultados do grau de dificuldade na execução dos planos de 

ação estabelecidos. Pode-se entender e verificar que a maioria dos respondentes 

concordou com a assertiva. 

 

 
GRÁFICO 15 – Grau de dificuldade na execução dos planos de ação 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Quando pedido para falar e justificar se os planos de ação foram realistas as 

respostas foram variadas: onze dos Empreendedores Públicos9 que responderam ao 

questionário concordaram que sim. Mesmo que não conseguissem realizar todas as 

metas, estas eram exequíveis, estavam alinhadas com os objetivos do governo ou 

                                                            

9
 Nesta, seção foi disponibilizado o resultado das perguntas abertas do questionário aplicado aos 

Empreendedores Públicos. 
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compatíveis com os desafios deste. Outros consideravam que o que levou ao 

cumprimento dos planos foi praticidade e objetividade, que refletiram as entregas 

prioritárias do governo. Para alguns, o cumprimento das metas era desafiador. 

Entretanto, o ponto negativo para o cumprimento de metas, segundo os 

empreendedores, eram os prazos curtos para certas tarefas, considerando-se o 

engessamento burocrático do setor público. Outra questão era a dificuldade em 

realizar os planos em função do número de stakeholders do projeto. 

 

Sobre a pergunta “Os planos de ação foram realistas?”, foi pedida também a 

justificação da resposta. A seguir, algumas das respostas de quatro EPs: 

 

Sim. Os planos foram construídos em comum acordo de forma a refletirem 
as expectativas da administração, da coordenação dos empreendedores e 
dos próprios empreendedores. Portanto, embora não tenhamos sido 
capazes de cumprir todas as metas, eram exequíveis. 
 
Sim. No meu caso em particular os planos de ação se tratavam do alcance 
de metas já estabelecidas inicialmente e de grande governabilidade de 
minha parte. 
 
Em parte. Temos dificuldades de realizar os planos em função do número 
de stakeholders do projeto. 
 
Sim, uma vez que estavam alinhados com os objetivos do governo. 
 
Sim. Estavam compatíveis com os desafios estabelecidos pelo Governo. 

 

Em se tratando de competências requeridas do Empreendedor Público em primeiro 

lugar, os entrevistados asseveraram que era importante serem orientados para 

resultados; em segundo lugar, deveriam ser pró-ativos; em terceiro lugar, houve um 

empate para as competências “habilidade de gestão de projetos”, “conhecimento na 

área de atuação”, “compreensão da dinâmica institucional” e “senso de 

planejamento”; em quarto, era a necessidade de liderança e busca de inovação; em 

quinto lugar, deveriam ter criatividade; em sexto lugar, vinha o dinamismo; e em 

sétimo e último lugar, a necessidade de racionalidade no uso de recursos 

(GRAF.16). 
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GRÁFICO 16 – Principais competências para o cargo de Empreendedor Público 
Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

 Visão dos EPs em relação à inovação e ao Programa EPs 

 

Para a pergunta “O cargo Empreendedor Público pode ser considerado uma 

inovação na Administração Pública?”, somente dois dos entrevistados não 

concordaram. Um deles argumentou que não tem opinião formada sobre o assunto, 

e outro disse que não, devido à burocracia da Administração Pública. Um dos 

respondentes disse que a inovação é incremental, porque essa experiência já é 

utilizada em outras partes do mundo, a exemplo do Chile. Entretanto, inegáveis 

foram e são os benefícios na adoção do modelo. O custo do programa é muito baixo 

quando comparado aos resultados dos empreendedores para os projetos e metas 

associadas. 

 

A maioria dos Empreendedores Públicos que responderam ao questionário 

concordou que o cargo proporcionou inovação, e as justificativas foram variadas: 

porque traz profissionalismo de pessoas que vieram do mercado privado aliado a 

conhecimento de mercado para a administração pública, renovando a força 

administrativa, na medida em que abre espaço para a inserção de ideias novas 

advindas de profissionais da iniciativa privada. Um dos EP ressaltou que a seleção 

já é de acordo com a iniciativa privada, portanto uma inovação para esses cargos 

que poderiam ser só indicação do governador do Estado. Assim, pode-se dizer, 
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também, que é um mecanismo de distribuição de cargos de confiança, mas que 

possui um processo seletivo para o provimento. É um modelo que deveria ser mais 

utilizado em outros órgãos da Administração Pública, pois é uma estratégia que não 

existia – nova, portanto – e que agregou valores positivos à administração pública 

estadual. Outro EP afirmou que é uma oxigenação qualificada no setor público 

porque concilia princípios de gestão de iniciativa privada com a gestão pública, 

portanto trata-se de um modelo de superação. 

 

A seguir, são apresentadas a visão de sete EP respondentes ao questionário para a 

pergunta “O cargo Empreendedor Público pode ser considerado uma inovação na 

Administração Pública?” e a consequente justificativa para a resposta: 

 

Sim, porque traz profissionalismo aliado a conhecimento de mercado para a 
administração pública, renovando a força administrativa. 
 
Não necessariamente, porque se insere na mesma lógica atual de cargos e 
da estrutura burocrática. 
 
Sim, na medida em que abre espaço para a inserção de ideias novas 
advindas de profissionais da iniciativa privada. 
 
Sim. Trazer expertise de profissionais que vieram do mercado privado ajuda 
na dinâmica dos projetos. 
 
Sim, já que seleciona profissionais considerando critérios da iniciativa 
privada e pelo fato de ter uma atuação bem focada em resultados. 
 
Sim. A despeito de haver uma experiência semelhante no Chile, no Brasil 
nunca havia sido observado uma atuação como esta. 
 
Sim. É uma grande oportunidade de agregar pessoas bem qualificadas, 
valorizando-as e, em contrapartida, dar maior foco aos resultados, com 
metas bem definidas. 

 

 

 Considerações dos EP 

 

Nas considerações finais, nove dos Empreendedores Públicos não comentaram, 

mas os outros dez sim. Novamente, as respostas foram variadas devido à liberdade 

dada àqueles que responderam ao questionário para expressarem suas opiniões. 

Algumas respostas foram bem positivas, e outras mostraram aspectos negativos, 

que podem ser tomadas como um raio-X do Programa Empreendedores Públicos. 

Um dos respondentes disse que é uma experiência que se mostrou valiosa para o 
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crescimento profissional dos EP, embora, quando comparada à remuneração de 

mercado, verificou-se que a remuneração no Estado deixa muito a desejar. Isso 

fragiliza o processo todo em função da alta rotatividade. Outro EP disse que os 

Empreendedores Públicos, de fato, trouxeram resultados efetivos para o Estado, 

sendo um “olhar diferenciado” e uma atuação diferenciada dentro do Governo. Um 

terceiro considera que o Governo de Minas inovou ao criar esse modelo de gestão. 

Um ponto defendido em uma das respostas é a alta qualidade e produtividade 

daqueles que trabalhavam como Empreendedores Públicos. 

 

A impressão que fica com as demais respostas dos Empreendedores Públicos é 

que, muitas vezes tinham que trabalhar sozinhos e que, se trabalhassem em rede, 

poderiam obter melhores resultados. Como sugestão foi dada a organização dos 

empreendedores em grupos de trabalho visando a retornos mais produtivos. Uma 

questão igualmente importante levantada foi o engessamento da estrutura do 

Estado, que muitas vezes não foi favorável às entregas das metas no tempo certo 

pelos Empreendedores pela dependência de outros stakeholders, ou mesmo devido 

a impedimentos legais, como, por exemplo, a LDO, a LRF e à obrigatoriedade de 

licitações e editais. 

 

As considerações finais feitas pelos entrevistados foram variadas e enriquecedoras 

para a pesquisa, como se vê a seguir: 

 

Esta experiência tem se mostrado valiosa para o nosso crescimento 
profissional, embora, quando comparada à remuneração de mercado, 
verificamos que remuneração no Estado deixa muito a desejar. Isso fragiliza 
o processo todo em função da alta rotatividade. 
 
Os Empreendedores Públicos, de fato, trazem resultados efetivos para o 
Estado, sendo um “olhar diferenciado” e uma atuação diferenciada dentro 
do Governo. 
 
Mesmo que tenhamos todas as condições técnicas favoráveis à 
implementação das ações, poderíamos obter pouca efetividade caso não se 
levasse em consideração o capital humano, com a sua valorização 
profissional, a qualificação, o desenvolvimento da capacidade de 
coordenação e a busca constante de uma inteligência emocional, que nos 
proporciona cada vez mais um compromisso voltado para o nosso maior 
cliente: a sociedade. 
 
Para mim, tenho a grata satisfação e o privilégio de compor a equipe de 
empreendedores públicos e poder ter sido, até então, um dos colaboradores 
dessa gestão por resultados, proporcionando à sociedade uma melhor 
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qualidade de vida e de bem-estar social, despertando-lhes o sentimento de 
cidadania. 
 
O Governo de Minas inovou ao criar este modelo de gestão. 
 
Acho muito importante que os empreendedores passassem por um 
processo de nivelamento antes de assumirem suas funções, visando a 
conhecimento técnico das funções do Estado. 
 
Alguns empreendedores ficam sujeitos às idiossincrasias da estrutura e 
muitas vezes no meio de disputa entre áreas e pessoas, o que é uma perda 
lamentável de tempo e de recurso do poder público. Seria interessante que 
eles pudessem ficar vinculados (respondendo e sendo demandados) aos 
níveis mais altos da instituição. 
 
Penso que cada empreendedor atua de forma muito isolada. Meu 
desconhecimento sobre os demais empreendedores pode ter afetado as 
respostas a esse questionário, pois, na falta do conhecimento sobre os 
outros, a única referência para responder foi a minha situação pessoal. 
Assim, não é possível produzir, distribuir, utilizar e armazenar um 
conhecimento coletivo de Empreendedorismo Público no âmbito das 
organizações do estado. A organização dos empreendedores em 
Comunidades de Prática poderia ser uma alternativa para esse fim. 
 
Experiência importante na minha área profissional com alguns resultados 
bastante relevantes para a comunidade. Para exercer o cargo e conseguir 
as metas dependo muito de terceiros(externos), o que, às vezes, dificulta 
alcançá-las. 

 

 

4.2 Resultados obtidos nas entrevistas do COPEP e do órgão gestor dos EP 

 

 

Foram entrevistadas três pessoas, sendo que uma era um cientista político 

integrante do COPEP, e as duas outras entrevistas foram feitas com duas 

integrantes da secretaria no governo de Minas Gerais que cuidavam do Programa 

Empreendedor Público. 

 

Ressalta-se que as três entrevistas foram feitas em locais e dias diferentes, o que 

inicialmente não foi planejado, mas que, na análise de dados, percebeu-se que os 

três entrevistados mantiveram um alinhamento em suas respostas, mesmo sem a 

influência dos demais. 

 

Para preservação da identidade dos entrevistados, foi escolhido o seguinte critério 

para classificar as entrevistas: entrevistada nº. 1, entrevistado nº. 2, entrevistada 

nº. 3. 
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Achou-se relevante a inclusão das falas obtidas nas entrevistas. Ora é exposto a 

visão de um entrevistado, de dois, ou até dos três. 

 

 Criação do cargo EP 

 

A entrevistada nº. 1 descreveu o panorama dos empreendedores públicos desde a 

criação do cargo com a lei delegada. Assim, o perfil dos contratados é variado em 

razão de idade, eram com ou sem experiência e trabalhavam em diversas áreas no 

governo. As indicações desses eram feitas a partir da rede de relacionamentos. 

 

O entrevistado nº. 2 disse ter tido contato com programa bem no início e viu que era 

interessante, e estava de certa maneira estruturado dentro da filosofia da busca de 

eficiência de resultados. Esse programa partiu do pressuposto de que é necessário 

fortalecer os recursos humanos do setor público. 

 

O programa se encontrava dentro de uma gestão mais atenta para as 
consequências das políticas, etc. Num certo esforço no sentido de 
selecionar pessoas que iriam ocupar cargos mas ao mesmo tempo vincular 
estas pessoas a determinados atividade, projetos de preferência 
estruturantes, projeto mais centrais para o governo. (ENTREVISTADO nº.2) 

 

A entrevistada nº. 3 afirmou que a ideia de implementar o cargo de EP, no início, 

resumia-se à criação de um novo cargo com um formato diferente, que surgiu na 

reforma administrativa de 2007. Ela ainda complementou que o então governo sentiu 

necessidade de ter pessoas exclusivamente dedicadas aos resultados da estratégia 

de governo. Normalmente, os gerentes adjuntos desses projetos estratégicos 

também tinham uma posição na estrutura dos órgãos, ou seja, tinham atividade de 

rotina que, às vezes, os consumia muito e impedia que, de fato, eles tivessem um 

tempo necessário e adequado para se dedicarem a esses projetos estruturadores. 

Assim, foi feita uma pesquisa para ver se deveria ser cargo efetivo, ou se era cargo 

em comissão, se seria feito por contrato, enfim como seria o regime funcional desses 

profissionais, e houve opção pela maior flexibilidade. Dessa forma, escolheram que 

os EP trabalhariam por meio do provimento em comissão em recrutamento amplo. 
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Mesmo tendo avançado desde 2004 especificamente em relação aos 
projetos, faltava ainda uma pessoa que se dedicasse exclusivamente a essa 
estratégia porque normalmente os gerentes adjuntos desses projetos 
estratégicos também tinham uma posição na estrutura dos órgãos, tinham 
atividades de rotina que às vezes os consumiam muito e os impediam que 
tivessem tempo para se dedicarem aos projetos estruturadores. Daí veio a 
idéia: vamos criar um cargo e essas pessoas vão ficar dedicadas 
exclusivamente a esses projetos ou áreas estratégicas, aí o cargo foi criado, 
a gente fez a pesquisa para ver se era cargo efetivo, se era cargo em 
comissão se seria feito por contrato, enfim, e como seria o regime funcional 
destes profissionais, e houve opção pela maior flexibilidade, que nós 
teríamos de fazê-lo por meio de provimento em comissão em recrutamento 
amplo. (ENTREVISTADA nº. 3). 

 

 Perfil dos EP 

 

A entrevistada nº.1 apresentou parte das características de perfil desejáveis para os 

EP para determinadas secretarias, ou seja, alguns tinham que ter mais sociabilidade 

se fossem trabalhar com o público, por exemplo. Outros, se trabalhassem sozinhos, 

não precisavam ter essa característica. 

 

Para cada órgão havia a necessidade de um perfil de candidato, ou seja, 
orientados para resultados, compreensão do ambiente organizacional, pró-
atividade, liderança, gerenciamento de projetos. (ENTREVISTADA nº.1). 
 
Para cada uma das vagas havia uma certa competência e habilidade, no 
perfil, eles definem isso. Cada vaga do empreendedor público é uma vaga 
diferente da outra, portanto, um outro candidato temos que providenciar. A 
formação é completamente diversificada. Tudo que você puder imaginar 
tem médico, tem agrônomo, tem veterinário, tem especialista em si. 
(ENTREVISTADA nº.3). 

 

 

 Princípio de universalismo na contração dos EP 

 

A entrevistada nº.1 ainda afirmou que sobre o critério de pré-qualificação dos 

candidatos ao cargo obedeceu-se ao princípio da universalidade e a uma forma 

universalista de se prover o setor público com gente de qualidade. Para os cargos 

comissionados de recrutamento amplo, foi criado o programa Empreendedores 

Públicos que são cargos que antes seriam decididos por pessoas de confiança 

política e agora estavam sendo exercidos dentro de outra óptica: a de mérito. 

 

O entrevistado nº.2 asseverou que a utilização de um concurso para o recrutamento 

para esse tipo de cargo não seria nunca o ideal, porque um concurso não teria 
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possibilidade de selecionar o perfil da pessoa com as competências para assumir 

cada cargo especificamente. 

 

O pessoal era submetido a uma análise por uma clínica de recrutamento 
especializada, que fazia o perfil psicológico dos mesmos. Eles avaliavam o 
tipo de inteligência, se era muito ou pouco inteligente, se era uma pessoa 
mais generalista ou mais especialista, se era uma pessoa que tinha uma 
energia que conseguia fazer duas ou três ou quatro tarefas ao mesmo 
tempo, se era sociável ou não. (ENTREVISTADO nº.2) 

 

O entrevistado nº. 2 afirmou que a ideia original era trazer pessoas tanto da área 

pública quanto da área privada, mas principalmente do setor privado, porque se 

objetivava oxigenar a máquina pública. Segundo o entrevistado, foi percebido em 

longo prazo que se tratava de pessoas que não tinham certa familiaridade com a 

área pública, portanto tiveram mais dificuldade em lidar com o setor público porque 

esse tem uma série de restrições, ou seja, a sua dinâmica é muito diferente. Para 

complementar, citou o doutrinador Hely Lopes Meireles: “Ele costumava dizer o 

seguinte: na área privada, você pode fazer tudo que não está proibido pela lei, e na 

área pública, você só pode fazer o que está previsto em lei. Isso faz uma enorme 

diferença.” 

 

A entrevistada nº. 3 disse que o universalismo era um pouco contido, pois todos os 

currículos enviados eram aceitos, mas em alguma medida e ainda porque não era 

feita ampla divulgação, pois a equipe interna que tratava do recrutamento sempre foi 

muito reduzida, portanto, se fosse feita divulgação ampla, eles não teriam condições 

de atender a todos. Então, porque a equipe de seleção era muito restrita, optou-se 

por fazer um recrutamento mais direcionado ao invés de ficar fazendo divulgação. 

Mas complementa que havia gente tanto da área privada quanto da pública: 

 

Uma época chegou quase a ficar igual (servidores e profissionais do setor 
privado), mas no final do programa porque a gente não sabia se o programa 
ia ter continuidade ou não, o cargo já não tinha tanta atratividade no setor 
privado, porque o prazo que a gente tinha em termos de oportunidade a 
oferecer era curto. (ENTREVISTADA nº.3). 

 

A entrevistada nº.3 complementou que a restrição do recebimento de currículos se 

deu também de um lado pelo medo de aparecer mais currículos ruins do que bons, o 

que geraria aumento da demanda de trabalho para análise desses 
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desnecessariamente. Simultaneamente, as restrições foram feitas também para 

evitar o apadrinhamento das vagas pelos políticos. Blindar o cargo foi uma estratégia 

inicial para evitar eventuais pressões e influências políticas. Então, nesse sentido, 

em alguma medida, o modelo foi criticado no sentido de que não era democrático, 

aberto e transparente, mas foi uma opção para se conseguir um recrutamento mais 

direcionado, de maior qualidade já desde o início. 

 

 Processo de seleção dos EP 

 

Sobre a adequação do processo de seleção para o cargo de Empreendedores 

Públicos, a entrevistada nº. 2 disse que o processo de pré-qualificação (seleção) 

contava com uma empresa privada especializada em contratações a que todos os 

candidatos a cargo de Empreendedores Públicos eram encaminhados. A empresa 

em questão avaliava os candidatos através de testes psicológicos. Foi dito também 

que havia um núcleo de provimento de cargos, e o COPEP, órgão composto de 

cinco pessoas que avaliava previamente os candidatos, verificou se para preencher 

as vagas determinadas competências deveriam ser “alta”, “media” ou “baixa”, 

chegando até a indicação desses para o governador do Estado de Minas Gerais. A 

entrevistada complementou que para cada órgão havia a necessidade de um perfil 

de candidato, ou seja, orientados para resultados, compreensão do ambiente 

organizacional, pró-atividade, liderança, gerenciamento de projetos. 

 

O entrevistado nº. 2 assegurou que havia uma empresa privada contratada para 

fazer a avaliação comportamental e psicológica, a fim de identificar as características 

comportamentais dos candidatos. Essa empresa emitia um laudo dizendo como 

eram os candidatos. Após o laudo da empresa, havia uma reunião que acontecia 

mensalmente com os membros do comitê de pré-qualificação, que eram cinco 

pessoas designadas pelo Governador do estado, com conhecimento em 

administração pública, para definir quais profissionais teriam o perfil mais adequado 

às vagas demandadas aos cargos de empreendedor. 

 

O entrevistado nº.2 definiu o COPEP como um comitê que avaliava ou fazia a 

avaliação dos perfis, das características dos candidatos, embora a escolha final 
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fosse sempre do secretário a partir de uma ou duas alternativas apresentadas por 

eles. Ele ainda afirmou que para uma pessoa trabalhar com o secretário tinha que 

ter o elemento empatia etc. Então, em alguns casos, os secretários faziam uma 

prévia entrevista. Desse modo, além da entrevista com a psicóloga, havia duas 

entrevistas com as pessoas responsáveis pelo órgão de recrutamento. 

 

A entrevistada nº.3 disse que o processo seletivo dos EP era chamado de processo 

de pré-qualificação e que esse foi inspirado no modelo chileno, no sistema civil de 

alta direção, que parecia um pouco com o concurso público, mas introduzia uma 

entrevista e a avaliação de desempenho. No processo brasileiro, as vagas eram 

negociadas à época com os secretários ou com os gerentes do projeto, com os 

demandantes da vaga e com o diretor do Programa Estado para Resultados para 

verificarem a real necessidade de a secretaria ter um empreendedor, porque eram 

para trabalhar prioritariamente na estratégia de governo. 

 

 Avaliação de desempenho dos EP 

 

Já para a questão da coerência do processo de avaliação para o pagamento das 

verbas remuneratórias, a entrevistada nº. 1 disse que o processo de avaliação dos 

Empreendedores Públicos era feito nos primeiros 90 dias, período o qual chamaram 

de experiência. Era momento de checarem com o gestor dos EP, com o 

demandante, como estava sendo a adaptação. Se o EP tinha atendido às 

expectativas até para que o processo de seleção fosse avaliado, ou seja, se tinham 

acertado no perfil da vaga. Era o momento para o feedback do gestor imediato, do 

demandante dessa vaga. 

 

Os EPs passavam por avaliação de desempenho a cada noventa dias para 
verificar a integração com a equipe e se estavam atendendo as 
necessidades da chefia imediata. Buscavam também verificar a relação de 
confiança que garantia o sucesso ou não dos EPs, entregas efetuadas e se 
estes conseguiam interagir com a equipe. O gestor imediato analisava a 
competência dos seus funcionários. Se porventura a nota era baixa, 
chamavam as partes – gestores e EPs – para conversarem e analisarem os 
motivos do insucesso. (ENTREVISTADA nº.1) 

 

O entrevistado nº.1 acrescentou que após a avaliação, o COPEP definia a parcela 

remuneratória que cabia a cada um dos EP. Essa parcela era um prêmio com o 
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valor do salário de cada um, se todas as metas fossem atingidas e todos os 

produtos entregues.  

 

O entrevistado nº. 2 disse ainda que o COPEP avaliava o plano de trabalho dos 

Empreendedores Públicos anualmente e, a partir da avaliação, atribuía notas para 

delimitar o percentual das verbas remuneratórias, uma premiação, que podia chegar 

a 100%. Disse que eles eram muitos exigentes no cumprimento das metas. 

 

E uma outra coisa que a gente fazia era avaliar os planos de trabalho e as 
notas de grupo. Eles eram muitos exigentes no cumprimento das metas, 
tinha (EP) que cumpria todos os pontos referentes à meta e esta estava 
vinculado à uma premiação. Os EPS podiam ter até 100% do salário em 
função das metas atingidas. Eu achei que esta avaliação deveria ser revista, 
pois tinha meta que era mais difícil que a outra. Tinha tarefas, por exemplo, 
que dependiam de licitação, se o MP entrasse e bloqueasse a licitação o EP 
não recebia a quantia remuneratória. Se não tivesse a entrega não tinha 
premiação ou se ele (EP) entregasse a tarefa com atraso, mesmo que não 
fosse culpa dele. Assim era um ponto muito forte de rigidez, pois tinha 
casos que não era por conta do EP. Entretanto, o COPEP adotou a política 
de não afrouxar. Eram muito rígidos nisto. (ENTREVISTADO nº.2) 

 

O entrevistado nº. 2 ainda afirmou que, para que a avaliação fosse coerente e justa, 

não podia comparar a avaliação de um EP com o outro, porque cada meta tinha seu 

grau de dificuldade. Ele até fez algumas comparações: “Em salto ornamental, cada 

movimento tem um grau de dificuldade, pode-se ser perfeito em um salto de 

dificuldade um e pode-se ser imperfeito, mas atingir 90% de perfeição em um salto 

de dificuldade maior.” Ele argumentava que, muitas vezes, as entregas ou tarefas 

não eram cumpridas não por desídia do EP, mas porque dependiam de outros 

órgãos ou de uma licitação, por exemplo. Assim, ele sugeriu mudança na avaliação, 

e eles passaram a graduar a avaliação de acordo com o grau de dificuldade da 

meta. 

 

Ao ser perguntado se os EP desanimavam com a rigidez das cobranças, a 

entrevistada nº. 3 disse que não, porque “tinham um senso muito claro de missão, 

então não ficavam desanimados com a rigidez das cobranças de metas”. 

 

A entrevistada nº. 3 disse ainda que, depois da avaliação inicial, outras eram feitas, 

como a do plano de trabalho. O plano de trabalho era pactuado com o EP dentro dos 

primeiros noventa dias: as principais metas, entregas e produtos que ele teria que 
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entregar em um período de, aproximadamente, 12 meses. As metas e os produtos 

deveriam estar completamente alinhados com os demais instrumentos de 

planejamento do Estado em termos de datas, para os quais era atribuído um peso. 

Baseado nesse plano de trabalho, o COPEP atribuía a eles uma remuneração 

variável. 

 

 Capacitação dos EP  

 

Os Empreendedores Públicos passavam por uma capacitação que era chamada de 

desenvolvimento, mas que objetivava principalmente ao fortalecimento do grupo, 

para que tivessem identidade, compartilhassem um conjunto de valores como 

responsabilidade e que tivessem ética e pudessem gerar valor público. Para o 

treinamento, os grupos eram formados na medida em que os EP entravam para a 

Administração Pública. Para alcançar os objetivos, havia workshops, seminários. 

 

A entrevistada nº. 1 disse ainda que os EP desenvolviam trabalhos solitariamente, 

mas eram integrados via mailing, e o desenvolvimento proporcionava espaços e 

encontros para o fortalecimento deles. Os Empreendedores deveriam trabalhar em 

rede, que era uma força-tarefa para o trabalho. Segundo uma das entrevistas, “No 

início, os EP não entendiam bem o objetivo do cargo e o estranhamento dos 

servidores onde eram alocados, mas alguns EPs conseguiam trazer a equipe para 

junto de si”. 

 

O entrevistado nº. 2 disse saber que os EP tinham treinamento periódico e que 

formavam uma rede de pessoas que têm uma orientação semelhante, compartilham 

valores etc., mas que não tinha muita propriedade para falar do assunto por não 

trabalhar diretamente com o tema. 

 

A entrevistada nº. 3 disse que todo treinamento pelo qual os EP passavam era um 

programa de desenvolvimento do grupo. Era um cargo novo, e a estrutura do setor 

público de início não era entendida em princípio, o que poderia gerar resistência 

deles e dos próprios servidores. Por isso, todo treinamento visava à própria 

construção do papel deles. 
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Essas reuniões que a gente fazia mensalmente eram um espaço em que 
eles (EPs) podiam trocar experiências, angústias também, principalmente 
no início sobre o próprio papel deles porque era uma coisa (o Programa 
Empreendedores Públicos) que a gente estava construindo, a gente não 
tinha esta clareza ainda. (ENTREVISTADA nº. 3). 

 

Todos os entrevistados concordaram que o programa objetivava o desenvolvimento 

das competências individuais dos ocupantes do cargo para o trabalho no programa. 

Outro ponto que o segundo entrevistado ressaltou foi que os Empreendedores que 

vinham do próprio Estado tinham uma compreensão melhor da dinâmica institucional 

do que os provenientes do setor privado. Com essa última afirmativa, concordou a 

terceira entrevistada dizendo que quem sempre teve experiência na iniciativa 

privada, quando chegava para trabalhar na Administração Pública, tinha um choque. 

Porque quem já está na Administração Pública já sabe como funciona, já sabia que 

para contratar precisava de licitação e que, às vezes, poderia demorar muitos meses 

para contratar um serviço, e as pessoas já conheciam o processo, o que tornava 

mais fácil o processo de entrada dele. 

 

 Avaliações feitas ao programa dos EP  

 

O entrevistado nº.2 manifestou sua inquietação no sentido de se criarem 

mecanismos para institucionalizar o programa Empreendedores Públicos, porque, se 

não houver a institucionalização, essa ação boa e inovadora poderá ficar perdida. 

Essa situação se deve à mudança de governo, pois o governo posterior pode não 

garantir continuidade de programas do seu antecessor, mesmo que esses sejam 

muito bons e deem resultados. Para o entrevistado, institucionalizar significa criar 

uma raiz, transformar esse programa para que não seja mudado pela administração 

do Estado em governos subsequentes. 

 

A entrevistada nº.3 critica o programa dizendo que ele nunca pagará tão bem quanto 

o setor privado. Entretanto, a entrevistada nº.2 asseverou que a remuneração dos 

EP era bastante alta e das mais atrativas, principalmente para o setor público: 

“Gerava ciúme porque, às vezes, os EPS ganhavam mais que o secretário ou 

subsecretário, assim gerava resistência dentro do órgão.” (ENTREVISTADA nº.3) 
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 Os privilégios dos EP e a reação dos servidores das secretarias 

 

A Entrevistada nº.3 levantou a questão de que o caminho que os EP tinham que 

trilhar poderia ser árduo quanto ao relacionamento nas secretarias em que fossem 

alocados devido a alguns privilégios que não eram próprios da administração 

pública, mas que, de maneira nenhuma, feriam os princípios de igualdade e 

universalidade ou os outros princípios impostos em lei. Tanto é que qualquer pessoa 

podia se candidatar ao cargo de Empreendedor Público. Assim, a entrevistada 

complementa: 

 

Muitas vezes o fato de virar EP parece que mudava, pois ao mesmo tempo 
que dava a eles mais autonomia, às vezes até por parte do próprio órgão 
onde anteriormente servia, por que muitas vezes a pessoa não mudava de 
órgão, os funcionários do mesmo passavam a vê-lo de uma outra forma, até 
com mais resistência porque a remuneração dele tinha mudado muito. 
Enfim porque ele tinha sido escolhido para ser um EP. Tem diversos 
questionamentos. (ENTREVISTADA nº. 3) 

 

 Inovação e os EP 

 

Na visão do entrevistado nº.2 em relação à inovação, o Programa Empreendedores 

Públicos foi criado para dar oxigênio, para trazer visões novas para dentro do setor, 

para trazer eficiência, para vincular os projetos estruturantes, etc., embora, com o 

passar do tempo, perceba-se que conhecer a máquina pública é fundamental para 

se exercer qualquer cargo público dentro do Estado. 

 

O entrevistado nº.2 complementa que o recrutamento por si só já é uma grande 

inovação no setor público, porque ele obedece basicamente aos mesmos 

procedimentos que são feitos no setor privado, ou seja, tem a definição do perfil, da 

pessoa, do cargo, depois as pessoas são submetidas a um teste psicológico, é 

avaliado o tipo de inteligência, confronta-se a pessoa com as características 

exigidas. Como exemplo, uma pessoa que vai lidar com análise de indicadores 

sociais é uma pessoa que não pode ser generalista, precisa ser especialista; ela não 

precisa saber coordenar grupo, pode ser uma pessoa que trabalha mais 

individualmente e ser mais centralizadora que um outro; pode ter uma energia mais 

baixa, porque o trabalho dela é mais meticuloso. 
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Da conversa com o entrevistado nº.3, podem-se extrair cinco inovações advindas da 

implementação do Programa Empreendedores Públicos: 

 

Inovação 1 - O Governo decidiu fazer (o Programa Empreendedor Público) 
com certa parte dos cargos de recrutamento amplo, mas com gente de 
qualidade;  
Inovação 2 - Avaliação baseada em mérito e não em uma coisa política, 
portanto não tem indicação; 
Inovação 3 - Os EPs trouxeram visões novas para dentro do setor público;  
Inovação 4 - Trouxeram eficiência;  
Inovação 5 - O recrutamento é uma grande inovação porque obedece 
basicamente aos mesmos procedimentos que são feitos no setor privado, 
ou seja, tem a definição do perfil, da pessoa, do cargo, depois as pessoas 
são submetidas a um teste psicológico, é avaliado o tipo de inteligência, 
confronta a pessoa com as características exigidas. 

 

O entrevistado nº.3 ainda respondeu, quando questionado, que a inovação nasce 

desde o processo seletivo criado para o cargo dessa natureza. É um cargo de 

confiança e, assim, são de livre nomeação e exoneração pelo governador. Ele 

poderia contratar e exonerar quem quisesse, sem necessidade de processo seletivo 

ou alguma coisa do gênero. Então, a inovação está no próprio chefe do executivo, e 

não no governador ter aberto mão de uma prerrogativa constitucional para que 

pudesse ser instituído um processo seletivo pautado em critérios meritocráticos e no 

profissionalismo para prover esses cargos. Percebeu-se a inovação também no fato 

de se selecionarem pessoas aos moldes da iniciativa privada – executivos para um 

cargo público de confiança. 

 

 Impactos dos EP na Administração Pública 

 

Quando indagado sobre os impactos que o Programa Empreendedores Públicos 

proporcionou à Administração Publica após quatro anos de sua implantação, uma 

entrevistada disse que era difícil fazer essa avaliação de forma muito objetiva, 

porque o fato de o EP estar atuando em um projeto e este projeto ter dado muito 

certo não pode ser atribuído exclusivamente à presença do EP. Esse projeto tinha 

equipes, e diversos outros fatores poderiam ter contribuído para o sucesso desse 

trabalho. Assim, à época, para ser feita uma avaliação, foram ouvidos alguns 

gestores e secretários se de fato eles tivessem a oportunidade de contar com EPs 

em outros projetos se eles gostariam, e o retorno foi muito positivo. É claro que 



109 

 

houve sugestões para aprimoramento do modelo de gestão, mas com retorno muito 

positivo. Não houve ninguém que achou que o programa EP não tinha feito 

diferença. 

 

Para fazermos uma avaliação qualitativa, conversamos com alguns 
gestores, com alguns secretários. Queríamos ouvir deles (secretários e 
gestores) se de fato eles tivessem a oportunidade de contar com EPs em 
outros projetos se eles gostariam. 
 
Por que eu acho que se uma coisa é boa, se você gostou mesmo que haja 
mudança, você vai querer de novo, então isso era sempre uma pergunta 
que fazíamos nas entrevistas e nos questionários que aplicamos: Se você 
tivesse a oportunidade de ter um EP novamente, você gostaria? Eles deram 
um retorno muito positivo. É claro que houve sugestões para aprimoramento 
do modelo de gestão, mas com retorno muito positivo. 
 
Um dos secretários, entretanto, disse que achava que no início os EPs se 
destacavam mais, tinham um brilho maior. Ele até usou uma metáfora, ou 
seja, quando você via algo interessante, algo brilhante, podia saber que 
tinha algum EP por traz. Ele tinha receio que depois de um certo tempo os 
EPs fossem “contaminados” (pelo meio). Uma vez que o efeito que seria o 
desejável era o contrário, ou seja, dos servidores seguirem o perfil de 
espírito empreendedor dos EP. (ENTREVISTADA Nº. 3) 

 

A entrevistada nº. 3 disse não ter dúvida que esse é o caminho, ou seja, é um 

caminho bom para os cargos de confiança. Afirmou não ter dúvida que esse é um 

modelo exitoso pelo feedback que tiveram e pelo que os EP conseguiram mobilizar 

dentro das estratégias do governo. A pessoa entrevistada ainda assevera que, sem 

dúvida, essa seleção deveria ser ampliada para outros cargos dentro do setor 

público. 

 

O entrevistado nº. 2 apresenta sua impressão e críticas ao Programa e sistema atual 

de governo: 

 

O programa parte do pressuposto que você precisa fortalecer os recursos 
humanos do setor público, o que não é difícil devido à existência dos 
chamados cargos de confiança. Em contraponto os cargos de confiança têm 
um outro lado da moeda, quer dizer que quando se têm muitos cargos de 
confiança significa que isso debilita a máquina e as carreiras, ou seja, o 
ideal era que se tivesse uma estrutura limitada de cargos, de funções, de 
atividade e de recrutamento de pessoas competentes. O primeiro ministro 
Francês tem duzentos cargos à sua disposição, ele só pode mexer em 
duzentos cargos incluindo a secretária dele. No Brasil o presidente tem mais 
de trinta mil cargos de confiança, ou seja, não se tem carreira burocrática, 
porque os cargos mais altos são ocupados por cargos políticos. Grande 
parte dos países, como a França, por exemplo, tem a escola de governo, 
quem a faz vira ministro. É uma escola de elite. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral caracterizar e avaliar o Programa 

Empreendedores Públicos, bem como identificar a visão dos envolvidos sobre 

aspectos vinculados a sua eficácia. Como objetivos específicos, buscaram-se 

identificar as bases conceituais do Programa, objetivos e expectativas; explorar 

aspectos críticos e efetuar revisão teórica sobre o tema. 

 

Os objetivos foram alcançados, pois, a partir de entrevistas e questionários e marco 

teórico pode-se conceituar o Programa, bem como retratá-lo a partir do olhar 

daqueles diretamente envolvidos, ou seja, os próprios Empreendedores e parte de 

sua chefia. Buscou-se saber se a utilização dos cargos comissionados com pessoas 

mais técnicas e não somente indicações políticas atendeu ao princípio da 

universalidade; como era a forma de seleção e treinamento; como se dava e para 

que era a avaliação dos EPs; se este programa proporcionou flexibilidade, eficácia, 

eficiência e resultados efetivos na Administração Pública de Minas Gerais. Se 

também proporcionou otimização e racionalidade no uso dos recursos públicos. 

Finalmente, buscou-se avaliar os impactos do Programa, bem como quais aspectos 

comprometeram o alcance dos resultados. 

 

A questão que a pesquisa buscou responder: qual a visão dos envolvidos no 

Programa Empreendedores Públicos acerca de sua eficácia e funcionamento no 

âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Pode-se chegar à 

conclusão, pelas respostas das entrevistas e do questionário, que esse Programa 

atingiu sim eficácia dentro da área pública mineira. Mostrou-se eficiente no 

cumprimento de planos e metas e, consequentemente, foi salutar para Minas.  

 

Os resultados que se podem extrair a partir de entrevistas e questionários aplicados 

são que o princípio da universalidade da Administração Pública foi contemplado na 

seleção daqueles que participaram do Programa EPs, pois esta era feita com 

transparência e aberta tanto para os funcionários públicos quanto empregados do 

setor privado. Nesse modelo do Programa Empreendedores Públicos, a pessoa era 

recrutada e se mantinha no cargo em virtude da meritocracia, contrapondo-se ao 
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modelo particularista, que é baseado nas relações políticas ou na troca de favores. 

Entende-se com isso que houve um avanço no Estado de Minas Gerais, pois o 

Governador poderia nomear para o cargo qualquer pessoa, porque se tratava de 

cargos de provimento em comissão e exoneração da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

 

Inegavelmente, o princípio da universalidade utilizado na seleção dos candidatos ao 

cargo de EP obedece à Lei que a administração pública deve seguir. Mas será que 

trazer pessoas de fora do aparato público gerou instabilidade nos locais onde os 

EPs trabalharam? Trouxe impacto no resto da máquina pública? Como o EP era 

tratado pelos funcionários com os quais se relacionavam? Por que ele ganhava 

muito mais, será que era discriminado? Isso piora ou melhora o ambiente? Eleva o 

nível?  

 

Para os membros do COPEP, não foi percebido nenhum impacto conflitante entre 

servidores e EPs. Mas um dos EPs que respondeu à pesquisa faz alusão a essa 

questão: “Alguns empreendedores ficam sujeitos às idiossincrasias da estrutura e, 

muitas vezes, no meio de disputa entre áreas e pessoas, o que é uma perda 

lamentável...”  

 

O relacionamento entre os servidores e os EPs é uma incógnita nesta pesquisa, que 

se encarregou de outros aspectos do Programa. Mas, devido à questão levantada, 

seria oportuno um aprofundamento na tentativa de dirimir conflitos e, 

consequentemente, melhorar a aceitação dos EPs, que podem servir também como 

espelho para aqueles que se sentem desestimulados. Seria o jogo do “ganha-

ganha”. Ganhariam os EPs que poderiam tornar seu tempo a serviço do governo 

mais suave e os servidores que poderiam mudar o rumo de seu pensamento. Ambos 

poderiam colaborar mutuamente. A sociedade ganharia na melhoria dos padrões de 

qualidade dos serviços prestados a ela.  

 

Com o exposto, acredita-se que os princípios que regem a administração pública, já 

conceituados no referencial teórico, foram observados, ou seja, princípio da 

legalidade, ao ser criada uma lei específica que tratava da contratação dos EPS; 
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princípio da impessoalidade, porque qualquer pessoa poderia se submeter ao 

processo de seleção para se tornar um EP; princípio da moralidade, pois o programa 

priorizava a legalidade e a ética, sem desvio de poder; princípio da publicidade, pois 

tanto o processo de seleção era público quanto o âmbito de atuação dos EPs; 

princípio da eficiência, objetivo principal desde o nascedouro do programa por meio 

de serviços eficientemente prestados quanto à redução de gastos públicos. 

 

O programa Empreendedores Públicos apresentado nesta pesquisa se enquadra 

dentro do conceito da melhor forma de administração no Estado moderno pela 

racionalidade que representa, que, para Weber, deveria ser outorgada e 

institucionalizada pelas leis e agir nos limites das normas jurídicas objetivando os 

interesses da sociedade, a limitação dos deveres e direitos, a hierarquia 

administrativa, as técnicas, os servidores da administração pública burocrática 

separados do patrimônio do Estado e sujeitos a normas e regras, a burocracia – com 

competências previamente fixadas – e a seleção por qualificação profissional. 

 

Observam-se os conceitos citados no parágrafo anterior no programa EPs devido, 

primeiramente, à abertura do privilégio para indicações dos cargos comissionados 

em detrimento de se optar pelo estabelecimento de uma lei com critérios objetivos 

do Programa e à busca pela contribuição técnica que cada um pode dar nos projetos 

ou metas que tiveram que concluir. 

 

O entendimento é que o Programa foi decisivo para a implementação de uma 

Administração Pública mais flexível. Pode-se até inferir desse resultado que um 

pouco da burocracia e o do engessamento próprios da administração pública foram 

abandonados favorecendo a administração gerencial, obviamente, nos limites legais, 

em virtude de princípios e leis que não liberam totalmente a atuação dos gestores e, 

muitas vezes, os engessam, a exemplo das licitações para contratar e o concurso 

público para se efetivar no Estado. 

 

O programa-alvo desta pesquisa garantiu resultados efetivos e gerou valor ao 

serviço público em Minas Gerais e ao mesmo tempo contribuiu para alcançar os 

objetivos do PMDI. Pode-se dizer que a implementação do Programa 



113 

 

Empreendedores Públicos colaborou para a efetivação de uma das metas do PMDI, 

ou seja, melhorou a eficiência da prestação de serviços da administração Pública. 

 

Quanto à atuação em redes de trabalho, pode-se obter o resultado que os 

Empreendedores Públicos atuaram sim em uma lógica de redes de trabalho. 

Embora um dos respondentes ao questionário dissesse desejar mais entrosamento 

entre os EPs, esse não era o objetivo do Programa, que visava prioritariamente ao 

cumprimento das tarefas de governo. Já o processo de seleção para o cargo de 

Empreendedores Públicos foi adequado. Houve também coerência entre o processo 

de avaliação e o pagamento das verbas remuneratórias. 

 

Verificou-se que a qualificação, os treinamentos e as atualizações feitos com os 

Empreendedores Públicos contribuíram para a percepção de seus papéis. As 

reuniões mensais eram fundamentais para a motivação desses rumo à manutenção 

do foco em metas e resultados. Muito embora o Programa Empreendedores 

Públicos não objetivasse o desenvolvimento das competências individuais 

isoladamente, mas tendo como o objeto o emprego no serviço da Administração 

Pública, as competências foram desenvolvidas. 

 

Houve a compreensão da dinâmica institucional pelos Empreendedores Públicos. 

Entretanto houve dificuldade na execução dos planos de ação estabelecidos em 

função do número de stakeholders do projeto, embora as metas fossem exequíveis 

e estavam sempre dentro dos objetivos do governo. Pode-se ainda inferir das 

entrevistas que os Empreendedores provenientes de áreas públicas tiveram maior 

sucesso nesse quesito, devido ao conhecimento prévio dos limites legais de atuação 

da administração pública, o que não diminuiu o valor dos EPs provenientes da 

iniciativa privada, uma vez que trouxeram novos ares à gestão pública. 

 

A duração do Programa Empreendedores Públicos foi favorável ao desempenho dos 

projetos, ou da maioria deles. Alguns projetos demandavam ora atuação conjunta de 

diferentes secretarias, ora editais e licitações que absorviam tempo demasiado, 

portanto não favoreceriam a execução de certos projetos e metas dentro do prazo 

esperado. 
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Ficou claro com as entrevistas e o questionário que os Empreendedores Públicos 

precisavam ter várias competências, dentre as quais foram relacionados 

gradativamente: orientados para resultados; ser pró-ativos; habilidade de gestão de 

projetos, conhecimento na área de atuação, compreensão da dinâmica institucional 

e senso de planejamento; necessidade de liderança e busca de inovação; ter 

criatividade; dinamismo e necessidade de racionalidade no uso de recursos. 

 

Chegou-se à conclusão que o Programa Empreendedores Públicos pode ser 

considerado uma inovação na Administração Pública, embora não se possa deixar 

de ler criticamente essa inovação que é muito importante. Sob alguns aspectos, a 

inovação é somente incremental, entretanto não pode ser preterida, pois foi um 

avanço no setor público. Esse Programa contribuiu para a busca da eficácia dos 

serviços prestados no Estado de Minas Gerais e foi uma tentativa de redução de 

gastos públicos e ao mesmo tempo eficiência na prestação do serviço público. 

 

Entretanto, o ponto negativo para o cumprimento de metas, segundo os 

empreendedores, eram os planos com prazos curtos, considerando-se o 

engessamento burocrático do setor público. 

 

Não foi possível responder com a pesquisa a alguns questionamentos: a fragilidade 

do relacionamento dos EPs com os funcionários das secretarias onde estavam 

alocados ainda é uma incógnita. Estes foram bem aceitos e recebidos? Outra 

questão é a institucionalização do Programa nas administrações subsequentes. Se 

esse programa continua, como continua, quais os aprimoramentos pertinentes, ou 

se foi possível fazer mudanças nele para melhor aproveitamento e benefício das 

prestações dos serviços públicos. 

 

Uma questão importante é a possível descontinuidade do Programa devido à troca 

de governo e partido no poder Pela pesquisa, evidenciou-se que o Programa ora 

estudado trouxe benefícios para o Estado, mesmo tendo alguns percalços, portanto 

deveria ser objeto de aprimoramento e continuidade. Assim, o governo deveria 

buscar instrumentos para a institucionalização do Programa EPs. 
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Sobre esse assunto, Spink (1987) advoga que não é salutar para a organização 

(neste caso o Estado) quando mudam sempre os programas, a forma de agir, os 

profissionais. A descontinuidade gera insegurança quanto a que rumo tomar ou ao 

modo de proceder a cada governo. Cada mudança representa um novo começo. 

Portanto o ideal seria conservar a estrutura técnica livre de influências políticas para 

que se obtivessem retornos melhores, eficazes e consistentes. 

 

Outro ponto frágil do Programa foi a remuneração considerada alta para a área 

pública, mas muito baixa para o mercado privado. O salário mensal instituído pela 

Lei Delegada 174, de 26 de janeiro de 2007, para os EPs de nível I era de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) e para os de nível II R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). 

Talvez uma mudança na remuneração fosse ideal para a retenção na administração 

pública de pessoas-chave para o desenvolvimento de áreas importantes do governo. 

 

A autora pensa que o Programa pode sim ser considerado relevante no âmbito da 

Administração Pública, esta foi uma boa idéia do governo e que é visível que 

proporcionou eficiência na prestação de serviços públicos, diminuição dos gastos 

públicos e investimento em setores mais precários da sociedade mineira, desta 

forma, pensa também que deveria ter continuidade o programa. Mas uma questão  

relevante  e desafiadora é sua forma de institucionalização para que pudesse 

adquirir maior transparência e compromisso efetivo com o programa. Um outro 

aspecto a ser explorado é a visão do funcionalismo público em relação aos EP, se 

havia conflito ou não.  

 

O assunto não se esgota com esta pesquisa, já que existem outros aspectos 

igualmente importantes que não foram analisados, para os quais se recomendam 

para futuras pesquisas: verificar o impacto do programa no ambiente interno da 

administração pública mineira; visões, percepções e reações ao programa por parte 

dos demais segmentos do funcionalismo público e daqueles que receberam as 

prestações de serviços, se houve mudança. Um outro ponto a ser pesquisado é se o 

programa teve continuidade, se sofreu mudanças e a sua forma de 

institucionalização. 
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APÊNDICE B 

Formulário de Acompanhamento do Gestor 11 

 

                                                            

11
 BERNARDI, Mônica Moreira Esteves. Acompanhamento do Desempenho e dos Resultados do 

Empreendedor Público. Página 119. In: GUIMARÃES, Tadeu Barreto; Campos; BERNARDI, Mônica 
Moreira Esteves. (Orgs.). Empreendedores Públicos no Governo de Minas Gerais: registro de uma 
experiência de resultados. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 



127 

 

APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO 

 

 ESTUDO DE CASO SOBRE OS EMPREENDEDORES PÚBLICOS 

 

Mestranda: Marlene Gomes de Aveliz 

Orientador: Prof. Dr. Luís Aureliano Gama de Andrade 

 

Este questionário visa ao entendimento do Programa Empreendedor Público, como 

nasceu e se desenvolveu. Busca também compreender de que forma estes gestores 

têm contribuído para potencializar a efetividade e a eficiência no Estado de Minas 

Gerais. Se esta é a resposta para o novo padrão gerencial mundial na Administração 

Pública. 

 

Saliento que sua participação é extremamente importante! 

Agradeço antecipadamente sua colaboração e coloco-me à disposição para 

quaisquer dúvidas ou informações que se fizerem necessárias. 

Cordialmente, 

 

SEÇÃO I: CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nas questões a seguir, por favor, marque com um X apenas uma alternativa. 

1.1 – Sexo 

( ) Feminino  ( ) Masculino 

 

1.2 – Estado Civil 

( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Outros 

 

1.3 – Faixa etária 

( ) 21 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) 50 a 60 anos ( ) mais de 60 anos  
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1.4 – Grau de instrução 

( ) Superior 

( ) Pós-graduação 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outros 

 

1.5. Durante quanto tempo você exerceu o cargo de Empreendedor Público. 

( ) menos de 1 ano 

( ) de 1 ano a 2 anos 

( ) de 2 anos a 3 anos 

 

SEÇÃO II: CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS VÍNCULOS 

RELACIONAIS 

 

No quadro abaixo você encontrará várias afirmativas relacionadas ao cargo 

empreendedor público. Para responder às questões, você deve utilizar a escala 

abaixo, marcando o número que mais se aproxima das suas vivências e percepções, 

a respeito de cada uma das questões. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Concordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

Discordo 

Discordo 

em parte  
Discordo  

Discordo 

totalment

e  

 

BLOCO I – RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

2.1 A forma de seleção para o cargo de Empreendedor Público 

é coerente. 

       

2.2 O critério de pré-qualificação dos candidatos aos cargos de 

Empreendedores Públicos obedeceu ao princípio da 

universalidade.  

       

2.3 Foi coerente o processo de avaliação para o pagamento        
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das verbas remuneratórias. 

2.4 O treinamento e atualização feitos com os 

Empreendedores Públicos solidificaram a percepção dos 

seus papéis.  

       

2.5 As reuniões mensais que eram feitas com Empreendedores 

Públicos os motivaram a manutenção do foco nas metas e 

resultados. 

       

2.6 O Programa Empreendedores Públicos contribuiu para o 

desenvolvimento de competências dos Empreendedores 

Públicos. 

       

 

BLOCO II – ATUAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

2.1 Houve compreensão da dinâmica institucional pelos 

Empreendedores Públicos.  

       

2.2 A implementação do Programa Empreendedores Públicos 

proporcionou uma Administração Pública mais flexível e 

eficaz. 

       

2.3 O tempo de duração do Programa Empreendedores 

Públicos foi favorável ao desempenho dos projetos. 

       

2.4 O Programa Empreendedores Públicos garantiu resultados 

efetivos e gerou valor ao serviço público em Minas Gerais. 

       

2.5 O Programa Empreendedores Públicos proporcionou 

redução de custos por parte do Governo do Estado de 

Minas Gerais. 

       

2.6 Os Empreendedores Públicos atuaram numa lógica de 

redes de trabalho. 

       

2.7 O programa Empreendedores Públicos contribuiu 

efetivamente para alcançar os objetivos do PMDI. 
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SEÇÃO III: PLANOS DE AÇÃO 

 Indique o grau de dificuldade na execução dos planos de ação estabelecidos. 

Os planos de ação foram realistas. Justifique. 

( ) Sim  ( ) Não  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

SEÇÃO IV: COMPETÊNCIAS DOS EMPREENDEDORES 

Considerando a relação abaixo, marque as cinco principais competências para 

o cargo de Empreendedor Público. 

( ) Orientação para resultados 

( ) pró-atividade 

( ) busca de inovação 

( ) liderança 

( ) habilidade de gestão de projetos 

( ) racionalidade no uso dos recursos  

( ) conhecimento na área de atuação 

( ) dinamismo 

( ) compreensão da dinâmica institucional 

( ) senso de planejamento 

( ) criatividade 

 

Quais foram as dificuldades no processo de recrutamento e seleção? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

O cargo Empreendedor Público pode ser considerado uma inovação na 

Administração Pública? Justifique. 

_____________________________________________________________________ 

 

Como foi a recepção aos Empreendedores Públicos pelos servidores públicos? Como 

era o relacionamento destas partes? 

_____________________________________________________________________ 
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Há alguma consideração sobre a atuação do Empreendedor Público que você julga 

importante acrescentar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE D 

ENTREVISTAS 

Objetivos:  

 Entender o Funcionamento do Programa Empreendedor Público, desde seu início 

até o final. 

 Saber quais benefícios efetivos os EPs proporcionaram com sua atuação. 

 

Participantes: 

Líderes do Programa Empreendedores Públicos, profissionais do RH, 

Empreendedores Públicos e servidores ligados a eles. 

 

Metodologia:  

Será utilizado um roteiro de referência. 

 

1. Formação do banco de candidatos 

2. Seleção dos Empreendedores públicos. 

3. Recrutamento de pessoal e atuação dos mesmos 

4. Perfil dos candidatos (de onde vieram, qual é a formação?) 

5. Pré-qualificação x universalidade 

6. Treinamento 

7. Avaliação de desempenho 

8. Áreas de atuação 

9. Turnover 

10. Eficiência x Empreendedores públicos 

11. Impactos do programa na Administração pública 

12. Recepção e relacionamento dos servidores públicos aos Empreendedores 

Públicos 

13. Planos de trabalho 

14. Redes de trabalho 

15. Inovação 

16. Projetos 

17. Projetos x alcance de objetivos 

18. Aspectos que comprometeram o alcance dos resultados 


