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Carta ao Leitor 

 

O Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública fundou em 2019 o Núcleo 

de Estudos do Servidor e da Administração Pública. O presente periódico científico é 

fruto desta iniciativa.  

Um dos desafios mais definidores da sociedade brasileira - e frequente objeto de 

estudo da Ciência Política - se concentra na evidente incompatibilidade entre teoria e 

prática no que concerne à efetivação da cidadania. Tal discrepância é ainda mais 

marcante na Administração Pública do país: vê-se serviços públicos e direitos sociais 

consolidados teoricamente, mas inacessíveis à considerável parcela da população 

nacional. 

Diante deste cenário, como efetivar na prática garantias constitucionais? Como 

fazer com que direitos deixem de existir somente na teoria e se tornem a realidade 

cotidiana de todos os cidadãos? O NESAP foi fundado, justamente, para atuar diante 

deste desafio: acreditamos que a disseminação de produção científica de qualidade seja 

essencial para a elaboração de ações direcionadas à valorização da Gestão Pública. Por 

este motivo, o periódico científico do NESAP é adepto da política de acesso livre e 

disponibiliza seu conteúdo gratuitamente, de modo a contribuir para a democratização 

do conhecimento.  

Com o objetivo de pluralizar o conteúdo sobre a Gestão Pública, trazemos, nesta 

primeira edição, artigos de diversas áreas de estudo. Ouvidorias Públicas, Gestão 

Escolar, Gestão de Desempenho e Capacitação de Servidores são alguns dos objetos de 

análise que compõem o presente periódico. 

Desejamos a todos uma boa leitura e reafirmamos, uma vez mais, nosso 

compromisso com uma produção de conhecimento democrática e acessível. 

 

Marina Macedo Rego 

Coordenadora de Conteúdo Científico 
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OUVIDORIA PÚBLICA: RESGUARDO DO SIGILO DA FONTE COMO 

ELEMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

 

Carlos José Teixeira de Toledo1 

 

Resumo: Dentre os mecanismos dedicados a promover a accountability 

das atividades estatais, a função das Ouvidorias Públicas tem se 

destacado, por promover a mediação entre o cidadão e a Administração 

Pública, sendo o desempenho de tal instituição alicerçado na boa-fé e na 

confiança do cidadão.  Um dilema ético e jurídico importante se 

apresenta quanto ao sigilo da identidade do cidadão que recorre às 

Ouvidorias, pois pode ser contrastado com outras normas jurídicas 

referentes à publicidade dos atos governamentais e à proibição do 

anonimato. Neste artigo, analisam-se tais questões, apontando para as 

peculiaridades éticas do exercício da função das ouvidorias públicas. 

 

Palavras-chave: Ouvidoria; Ombudsman; Administração Pública; 

Sigilo. 

 

1. As Ouvidorias Públicas e o controle social da Administração Pública 

“Quis custodiet custodes” – “quem vigia o vigilante?”. Inspirada pelo texto de 

uma sátira latina, essa pergunta sempre se apresenta quando se coloca em questão o 

controle a ser exercido sobre aqueles que, no âmbito de uma dada sociedade, são 

depositários dos poderes atribuídos pelos demais, para atuar em prol do bem comum. 

A questão do controle do poder estatal, em suas multifárias manifestações, é 

certamente o tema mais recorrente da doutrina política e dos estudos juspolíticos. Para 

os estudiosos do Direito Público e especificamente, do Direito Administrativo, é um dos 

aspectos que mais gera preocupação e, ao mesmo tempo, frustração, na medida em que 

se percebe a insuficiência dos meios de controle, embora as regras coativas e 

sancionatórias se multipliquem e os procedimentos administrativos se tornem mais 

 
1 Procurador do Estado de São Paulo. Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. 

Professor universitário. Instrutor do IBEGESP 
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complexos e formalistas.   

No nosso contexto social, o regime instaurado pela Constituição de 1988 está 

prestes a atingir a maioridade e não podemos afirmar com segurança que o princípio 

republicano, que impõe aos gestores do interesse público o respeito à indisponibilidade 

deste, esteja em pleno vigor em nosso país. 

A evidente insuficiência dos meios tradicionais de participação da democracia 

representativa coloca em evidência outras formas de exercício democrático, 

especialmente através dos meios de democracia participativa.  

No que tange às atividades cotidianas da Administração Pública, já se busca há 

algum tempo favorecer a participação dos cidadãos no controle da qualidade dos 

serviços públicos por meio das chamadas Ouvidorias dos órgãos e entidades estatais.  

A necessidade de meios de participação e controle da gestão dos serviços 

públicos pelos cidadãos já se encontra consagrada na Constituição: a Emenda 

Constitucional nº 19/1998, ao introduzir o princípio da eficiência no texto 

constitucional, preocupou-se em estabelecer algumas regras que o prestigiassem, entre 

as quais se ressalta: 

Art. 37 (...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente:  

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 

cargo, emprego ou função na administração pública. 

Trata-se de alteração que certamente representou um aperfeiçoamento, embora 

apenas acolhesse e incentivasse uma prática que já vinha se instalando na 

Administração Pública anteriormente2, 

 
2 O Município de Curitiba instalou sua pioneira Ouvidoria em 1986. A União já dispunha legalmente de 

uma Ouvidoria-Geral desde 1992. O Estado de São Paulo instituiu sua primeira Ouvidoria em 1996, por 

meio da Lei Complementar 826/96, adiante referida. 
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Embora não estejam acima de qualquer crítica, as Ouvidorias que vêm se 

instalando em nosso país fazem parte de uma nova cultura institucional, que busca focar 

a atuação administrativa no destinatário da atividade: o cidadão. O que é natural, visto 

que a função administrativa é meio de satisfação das necessidades da coletividade e não 

fim em si mesma, como observa Maria Sylvia Di Pietro: 

Com efeito, há uma valorização da figura do cidadão usuário do serviço 

público. Nas palavras de Jacques Chevalier (Revista do Serviço Público, v. 

120:42-43), ‘a reforma do Estado modifica a ordem das prioridades’, à 

medida que busca ‘recolocar o usuário no centro da administração’ ou ainda 

‘situar o cidadão no coração do serviço público’. Aponta ele os vários novos 

perfis do usuário que implicam ‘representações diferentes do administrado e 

desembocam em diferentes perspectivas de reformas: o usuário protagonista, 

dotado de um poder de intervenção no andamento dos serviços (de onde 

decorre o tema da participação); o usuário parceiro, capaz de se colocar como 

um interlocutor de serviços (daí o tema da transparência); o usuário cliente, 

cujas aspirações devem ser satisfeitas pelos serviços públicos (donde o tema 

da qualidade). (DI PIETRO, 1998, p. 55)  

Portanto, enquadrada a questão na ideia de Estado Democrático de Direito – 

evolução do chamado Estado Social – o exercício, pela Administração, de sua atividade 

deve ser direcionado à satisfação das necessidades consideradas de interesse público, 

uma vez que, na prestação de serviços, não é concebido o atendimento a tal interesse 

sem que sejam atendidas as necessidades dos cidadãos e sem que eles possam ser 

ouvidos a respeito do serviço prestado. 

Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Marçal Justen Filho:  

O agente estatal é um servo do povo, e seus atos apenas se legitimam quando 

compatíveis com o direito. Toda a disciplina da atividade administrativa tem 

de ser permeada pela concepção democrática, que sujeita o administrador à 

fiscalização popular e à comprovação da realização democrática dos direitos 

fundamentais. 

É indispensável ampliar o instrumental de controle democrático, indo muito 

além dos institutos do direito de informação e do direito de petição. É 

imperioso instituir autoridades políticas e administrativas independentes, que 

sejam investidas de garantias contra os ocupantes do poder e que disponham 

de competência para fiscalizar a conduta de qualquer exercente de poder 

estatal. (JUSTEN FILHO, p. 734)  
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2. A origem da figura do Ouvidor Público 

Embora notória, não custa lembrar a origem do modelo institucional que, entre 

nós, gerou a posição denominada “Ouvidor”, que aqui qualificamos como “Público”, 

para diferenciá-lo dos congêneres instalados na atividade empresarial privada. 

Salientamos que o termo “Ouvidor”, embora resgatado do direito colonial, se distancia 

de sua acepção original, de juiz representante da justiça real no Brasil-Colônia3. 

O chamado “Ombudsman” sueco é a inspiração inegável de diversas instituições 

que, hoje, existem em mais de 120 (cento e vinte) países, com nuances peculiares e 

denominações diferentes – “Mediateur”, na França; “Defensor do Povo”, na Espanha; 

“Provedor de Justiça” em Portugal – mas irmanadas por alguns traços comuns.  

 

  O que se coloca como traço essencial do Ombudsman – e que se impõe para 

correto funcionamento institucional – é a marcada independência de sua atuação. 

Conforme esclarece Odete Medauar, observando a experiência sueca:  

Embora designado pelo Parlamento, o Ombudsman pode orientar livremente 

suas atividades de controle, pois é independente, tanto em relação ao 

Parlamento, como em relação ao Governo (...) A principal função do 

Ombudsman situa-se na proteção dos direitos fundamentais. Assim sendo, ele 

supervisiona o modo pelo qual juízes, altos funcionários e todos os agentes 

públicos aplicam a lei; ele representa contra aqueles que agem de modo ilegal 

ou negligenciam seus deveres. Seu controle se exerce sobre os funcionários 

dos serviços públicos e administrativos centrais e locais, sobre os tribunais, 

sobre as autoridades militares, sobre os estabelecimentos penais, os 

hospícios, os centros de educação. (MEDAUAR, 1993, p. 147-8) 

  Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes, primeiro a ocupar a função 

congênere no Brasil, assim o define:  

O ombudsman é, basicamente, um instituto de direito administrativo de 

natureza unipessoal e não contenciosa, funcionalmente autônomo e 

formalmente vinculado ao Legislativo, destinado ao controle da 

administração e, nessa condição, voltado para a defesa dos direitos 

fundamentais do cidadão. (GOMES, 1987, p.253) 

 
3 Conceituação Técnica da Ouvidoria do Ministério da Fazenda. Brasília: Ministério da Fazenda, 2002. 

Disponível em: < http://www.comexresponde.gov.br/portalmdic/arquivos/dwnl_1207255721.pdf > 

Acesso em: 29.08.2019. 
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 3. As peculiaridades do Ouvidor Público no Direito Brasileiro 

A Constituição Brasileira não acolheu, em sua redação original, a figura do 

Ombudsman, embora se registrem tentativas de incluir a figura, por ocasião dos 

trabalhos da Assembleia Constituinte. O anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais, presidida por Afonso Arinos de Mello Franco previa, no Capítulo que 

tratava dos “Direitos e Garantias”, a figura do Defensor do Povo, claramente inspirada 

no modelo sueco. Todavia, a proposta contou com resistência de setores corporativos, 

especialmente do Tribunal de Contas e do Ministério Público, o que acabou por 

inviabilizar a inclusão no texto final4.  

Somente com a promulgação da Emenda nº 45, de 8 de dezembro de 2004, 

ocorreu o acolhimento constitucional da figura do Ouvidor, atuando junto aos órgãos de 

controle da Magistratura e do Ministério Público:  

Art. 103-B. [...]  

[...] 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará 

ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de 

qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou 

contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 

Nacional de Justiça. 

Art. 130-A [...] 

[...] 

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, 

competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado 

contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

  A criação de Ouvidorias setoriais não é uma novidade, representando uma 

tendência do instituto em nosso país. Inviabilizada a criação de um Ombudsman de 

dimensões mais amplas no Texto Constitucional, disseminou-se a experiência pelos 

entes políticos, com a criação de Ouvidorias na União, nos Estados e Municípios, 

 
4 Constatação de Marcos Amaral, em sua dissertação: “O Ombudsman e o controle da Administração”. 

Apud Odete Medauar, Controle da Administração Pública, p. 156. 
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geralmente instalados no âmbito interno dos órgãos (secretarias, departamentos) e 

entidades (autarquias, agências, universidades, empresas estatais) de suas respectivas 

esferas. 

Embora haja grandes variações em relação às suas características formais, pode-

se dizer que o desenho legal da função de Ouvidor gravita em torno de traços essenciais, 

que podemos assim definir: 

• Trata-se de meio não-contencioso de controle administrativo: embora as 

informações colhidas possam levar à instauração de processos 

sancionatórios, o Ouvidor não exerce poder de polícia ou disciplinar; a 

eficácia de sua atuação decorre mais de procedimentos persuasórios, 

como divulgação de relatórios, propostas de alteração normativa, 

sugestões de alteração procedimental, críticas à cultura do órgão 

controlado, etc. 

• O Ouvidor se coloca como um mediador entre o cidadão e a 

Administração Pública, privilegiando a ótica do administrado, sem 

descurar do interesse público, em sentido amplo; ele deve acolher as 

reclamações, críticas e denúncias oferecidas pelo cidadão, apurando-as e 

esclarecendo-as; dessa atividade devem resultar informações que lhe 

permitam fazer as críticas e recomendações necessárias ao 

aperfeiçoamento do órgão controlado; 

• O Ouvidor deve ter independência funcional para o exercício de sua 

atividade: para isso é imprescindível a atribuição de mandato fixo, sendo 

altamente recomendável que a sua designação seja feita de forma 

participativa.    

  As características mencionadas nem sempre eram retratadas na legislação 

regente da função. No Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei nº 10.294, de 20 de abril 

de 1999, que “dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do 

Estado”, embora consagre a Ouvidoria Pública como uma instituição garantidora dos 

direitos de tal usuário, deixa ao regulamento o estabelecimento dos traços fundamentais 

do órgão – o que certamente fragiliza as prerrogativas funcionais dos que exercem tal 

função pública.  

Recentemente, foi editada a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que 

“dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
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públicos da administração pública”. Neste diploma, há melhor definição do papel da 

instituição: 

Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de 

outras estabelecidas em regulamento específico: 

I - promover a participação do usuário na administração pública, em 

cooperação com outras entidades de defesa do usuário; 

II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua 

efetividade; 

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis 

com os princípios estabelecidos nesta Lei; 

V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em 

observância às determinações desta Lei; 

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as 

manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das 

manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e 

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão 

ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. 

Ademais, o art. 10º, § 7º expressamente garante o sigilo dos dados pessoais do 

usuário que reclama à Ouvidoria: 

Art. 10.  

[...] 

§ 7º A identificação do requerente é informação pessoal protegida com 

restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

4. A relação de confiança entre Ouvidor e cidadão e o consequente dever de 

preservar-lhe a identidade 

  Como podemos perceber, a função de Ouvidor, pela sua própria natureza e para 

que possa efetivamente atingir os seus objetivos institucionais, há de pressupor uma 

relação permeada de confiança e boa-fé entre o cidadão e o agente que desempenha a 

função de ouvidoria.  
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Tais características são pontuadas no Código de Ética dos Ouvidores Públicos, 

aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da ABO – Associação Brasileira dos 

Ouvidores/Ombudsman, realizada em Fortaleza - CE, em 19 de dezembro de 1997, que 

estabelece, dentre os deveres dos Ouvidores: “agir com transparência, integridade e 

respeito” (art. 3º), “respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e 

identidade” (art. 5º), “exercer suas atividades com independência e autonomia” (art. 7º), 

“ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento e de 

todo e qualquer preconceito” (art. 8º), “resguardar o sigilo das informações” (art.  9º), 

“responder ao representado no menor prazo possível, com clareza e objetividade” (art. 

11º), “atender com cortesia e respeito as pessoas” (art. 12º), “promover a justiça e a 

defesa dos interesses legítimos dos cidadãos” (art. 17º).  

Percebe-se, pela leitura das normas em questão, sintetizadoras dos aspectos 

éticos próprios da atividade, que entre Ouvidores e cidadãos-representados estabelece-se 

uma relação fiduciária, impondo-se ao Ouvidor uma série de deveres inerentes a essa 

relação, entre os quais está o dever de resguardar a identidade do representado, 

quando ele assim solicitar. Esse aspecto – o resguardo da identidade do cidadão pelo 

Ouvidor – é que, por vezes, tem sido objeto de incompreensão, o que agora se analisará.  

 Há alguns anos, tivemos a oportunidade de enfrentar, no contencioso da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, processo de habeas data, em que um 

agente público, sentindo-se atingido por denúncia apresentada à Ouvidoria de uma 

Secretaria do Estado, pleiteava a revelação da identidade do denunciante, para contra ele 

ajuizar ação de reparação de danos morais.  

A tese do impetrante baseava-se, sobretudo, no direito constitucional à 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas5 e no 

dispositivo que, garantindo o direito de expressão, veda o anonimato6. 

  Esclareça-se, desde já, que as Ouvidorias não recebem reclamações e denúncias 

anônimas. O cidadão, ao dirigir-se ao Ouvidor, deve declinar sua identidade e fornecer 

seus dados pessoais. O que se resguarda é a preservação dos dados pessoais do 

cidadão, por meio do sigilo, o que não se confunde com o anonimato – em que a pessoa, 

ao expressar uma dada opinião ou transmitir uma informação não revela a autoria.  

 Em defesa da recusa do Ouvidor em fornecer as informações, a par de outros 

 
5  Artigo 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988.  

6  Artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal de 1988. 
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argumentos de cunho processual e material, baseamo-nos sobretudo no que dispõe o art. 

5º, inciso XIV da Carta Federal:  

 

Art. 5.  

[...] 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional. (grifos nossos) 

Ora, para que atue com a independência necessária e em defesa dos direitos do 

cidadão – visto que o representa ante a Administração Pública – é imprescindível que a 

relação entre o Ouvidor e o cidadão seja pautada na confiança e na boa-fé.  

Assim, o dever ético e jurídico do Ouvidor resguardar o sigilo da fonte das 

informações é um imperativo da própria natureza peculiar dessa função – dever esse 

que se iguala ao dever do médico, do advogado, do psicólogo, do padre ou de qualquer 

outra relação profissional para cujo exercício seja mister a confiança e a 

confidencialidade. 

 Também no resguardo desse princípio, dispõe o Código Penal Brasileiro:  

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em 

razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa 

produzir dano a outrem. 

Pena: detenção de 3 (três) meses a 1(um) ano, ou multa. (grifos nossos).  

  Observe-se que o Código Penal revela de maneira mais ampla esse dever, que se 

prende a qualquer exercício de atividade – função, ministério, ofício ou profissão – que 

implique na relação confiança/confidência. 

  Poder-se-á objetar: trata-se, no caso, órgão público, ao qual se aplica o princípio 

da publicidade. Ora, se aplicado esse raciocínio em caráter extremo, devemos nos 

perguntar se o Defensor Público terá de confessar pelo seu cliente, se o médico do 

Hospital Público deverá revelar o prontuário de seu paciente a qualquer interessado, se o 

Capelão militar é obrigado a revelar os segredos que lhe foram depositados no 

confessionário, etc. 

Constata-se, portanto, que a questão não é tão singela de maneira a preponderar 

um raciocínio simplista, baseado tão-somente no aspecto subjetivo da função de 
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Ouvidor, por se tratar de servidor público. Há que se considerar, essencialmente, o 

aspecto material dessa atividade: no que consiste, o que representa, qual a sua função no 

âmbito estatal, qual a finalidade a ser atingida com o exercício desse mister. 

Se atentarmos para tais aspectos veremos que não pode ser ele constrangido à 

revelação da fonte das informações, sob pena de trair sua própria razão de ser: colocar-

se de permeio na relação nem sempre pacífica entre Administração e cidadãos, velando 

especialmente pelo interesse destes, sem descurar do interesse daquela, na busca da 

melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Portanto, quando um cidadão, espontaneamente fornece seus dados de 

identificação ao Estado, para um fim que é de interesse público – pois, obter informes e 

opiniões acerca da qualidade e eficiência do serviço é, sem dúvida, imprescindível à 

função administrativa – assume o órgão administrativo a condição de verdadeiro 

depositário dessas informações, não podendo fornecê-las a terceiro.  

As regras que protegem o sigilo da fonte são baseadas no imemorial princípio da 

boa-fé, princípio esse que não está presente apenas nas relações privadas, assumindo até 

maior dimensão quando se trata da relação entre o ente público e os cidadãos 

submetidos a seu poder.  

  Nesse sentido, pondera Juarez de Freitas, que: 

[...] parece inequívoco, entre nós, que o princípio da confiança estatui o 

poder-dever de o administrador público zelar pela estabilidade decorrente de 

uma relação timbrada de autêntica fidúcia mútua, no plano institucional. Em 

sentido mais amplo, possível dizer que se trata de um dos princípios 

constitucionais de que mais carece o país para obter estabilidade em termos 

duradouros. (FREITAS, 2002 p. 73)  

 

O Superior Tribunal de Justiça, na voz do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. 

também já encareceu tal princípio: 

Sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela 

Administração Pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento 

nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos 

próprios, que não lhe permite voltar sobre seus próprios passos, depois de 

estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confiaram.7 

   Embora tal princípio esteja implícito em nosso ordenamento constitucional, ele 

 
7 REsp. 184.487- SP – RSTJ 120/386. 
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vem sendo, aos poucos, expressado no direito positivo. A própria Lei do Estado de São 

Paulo que determinou a instituição das Ouvidorias o consagra, em seu art. 13: 

Artigo 13 - Os procedimentos administrativos advindos da presente lei serão 

impulsionados e instruídos de ofício e observarão os princípios da igualdade, 

do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da 

economia, da proporcionalidade dos meios aos fins, da razoabilidade e da 

boa-fé.8  

   Se esse princípio da boa-fé deve ser observado de maneira genérica na relação 

entre Administração e administrado, coloca-se de maneira especialmente intensificada 

na relação do cidadão com o Ouvidor, onde, conforme já salientamos, é inafastável a 

necessidade de se estabelecer uma relação de confiança/confidência, para desempenho 

da função.   

   Não podemos deixar de mencionar, em aparente contrariedade à nossa tese, que 

o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de apreciar demanda semelhante, 

porém não idêntica, em mandado de segurança impetrado por servidor público contra 

o Presidente do Tribunal de Contas da União. Trata-se do MS n.º 24.405-DF, que 

resultou na seguinte ementa: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. 

ANONIMATO. LEI 8.443, DE 1992. LEI 8.112/90, ART. 144. C.F., ART. 

5º, IV, V, X, XXXIII e XXXV. I. - A Lei 8.443, de 1992, estabelece que 

qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em 

caráter sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal 

manterá ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 

55). Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, que, quanto à 

autoria da denúncia, será mantido o sigilo: inconstitucionalidade diante do 

disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal. 

II. - Mandado de Segurança deferido.9  

   Embora o Excelso Pretório tenha, na ocasião, firmado posição embasada no 

repúdio a denúncias irresponsáveis que pudessem vir a ser formuladas perante o 

 
8 Lei n.º 10.294, de 20 de abril de 1999.  

Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/ 1999/alteracao-lei-10294-

20.04.1999.html>. Acesso em: 02 set. 2019.  
9 MS 24405, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2003, DJ 23-04-

2004 PP-00038 EMENT VOL-02148-03 PP-00575 RTJ VOL 00192-02 PP-00655.  



NESAP – V. 1 | Nº 1 | 2019 

 

 
17 

Tribunal de Contas da União, é certo que o julgamento foi baseado estritamente no 

exame da legislação e das características daquele órgão, cuja função é evidentemente 

diversa da função desempenhada pelas Ouvidorias Públicas.  

Ainda que ambas as instituições estejam relacionadas ao controle da 

Administração Pública, é certo que a atividade do Tribunal de Contas discrepa das 

funções da Ouvidoria, em vista da natureza contenciosa de sua atividade, dada a sua 

competência para “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos (...) e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”, podendo 

“aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 

contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao erário”. (art. 71, incisos II e VIII). 

  É evidente que, para o Tribunal de Contas, é inaplicável o inciso XIV do art. 5º, 

que resguarda o sigilo da fonte, visto que não se pode dizer que há propriamente uma 

relação de confiança profissional entre o órgão e o denunciante ou que o Tribunal de 

Contas “represente” o cidadão diante da Administração. Saliente-se que, não obstante 

essa evidente impropriedade, o dispositivo em questão chegou a ser mencionado, en 

passant, no voto do Ministro Nelson Jobim, que não obstante tenha acompanhado o 

voto majoritário do Relator, Ministro Carlos Veloso, frisou a necessidade de se realizar 

outro tipo de ponderação, em vista das peculiaridades de cada caso.  

   É interessante também observar que desde 2002 vigora no país norma 

internacional que embasa a atividade do Ouvidor e a proteção da identidade de seu 

representado. Trata-se da Convenção Interamericana sobre Corrupção, promulgada 

pelo Decreto n.º 4.410 de 7 de outubro de 2002: 

Artigo III - Medidas preventivas 

Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os Estados Partes 

convêm em considerar a aplicabilidade de medidas, em seus próprios 

sistemas institucionais destinadas a criar, manter e fortalecer: 

[...] 

8. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que 

denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua 

identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios 

fundamentais de seu ordenamento jurídico interno. 
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   Em nosso entender, a instituição do Ouvidor é uma das formas adequadas de dar 

cumprimento a essa disposição, dada a necessidade de harmonização com as demais 

normas e princípios do sistema constitucional já mencionados. Outra forma, mais 

radical e, pode-se dizer, onerosa para o cidadão, é o sistema legal de proteção de 

testemunhas, instaurada entre nós pela Lei Federal n.º 9.807, de 13 de julho de 1999, 

que chega a permitir a alteração dos dados de identificação do cidadão protegido (art. 

9º).  

   São dois sistemas que atuam com intensidade e efeitos diversos e não são 

excludentes, mas complementares. Resultam ambos das notórias características 

socioculturais de nosso país: a lamentável constância das práticas arbitrárias e abusivas; 

o uso da máquina pública para favorecer amigos e prejudicar desafetos; a apropriação 

dos recursos estatais para formar “clientelas”; a conivência e o conluio com práticas 

criminosas. E, somado a isso, as dificuldades práticas de punir e responsabilizar aqueles 

que, de posse de um cargo público, oprimem a população e a tornam refém daqueles 

que deveriam ser, por definição, seus servidores.  

 É evidente o interesse público – do povo, propriamente – em se manter um 

sistema de controle que, malgrado algum risco de uso indevido, possa servir de anteparo 

para o cidadão diante do Leviatã, muitas vezes personificado em uma pessoa que sob 

ele exerce uma pequena, mas igualmente detestável tirania. 

Imaginemos algumas situações críticas: um pai que tem, sob a guarda do Estado, 

um filho internado em estabelecimento oficial destinado a medidas socioeducativas, que 

vem a sofrer maus-tratos de um servidor; ou um cidadão que presencia a prática 

contumaz de extorsão por autoridades policiais em um bairro popular10; ou um outro 

que venha a saber de um conluio de autoridades ambientais com empresários de grande 

poder econômico. Quantos dentre nós se sentiriam confiantes em exercer de maneira 

franca o seu direito de petição, em face de tais situações? 

É necessário reconhecer que nossa sociedade é permeada de injustiças e que 

contribuir para a sua correção é por vezes um ônus por demais pesado para o cidadão, se 

a ele não se dá algum tipo de garantia de que não sofrerá gravames pelo exercício de um 

direito que é, muitas vezes, também um dever.  

No que se refere aos possíveis inconvenientes da instituição, em relação ao 

 
10 Inevitável evocar o conhecido episódio da Favela Naval, em Diadema, que representou um marco no 

trabalho da Ouvidoria da Polícia no Estado de São Paulo. A propósito, vide CUNHA, 2009.  
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agente público que é objeto de sua atuação, cabem ainda algumas breves observações.  

 Em primeiro lugar, é preciso enfatizar que a reclamação ou denúncia formulada 

ante o Ouvidor não pode ser utilizada como prova em processos administrativos e 

judiciais, a menos que o cidadão-representado abra mão, voluntariamente, do direito à 

preservação de sua identidade e preste seu testemunho pelas formas convencionais. Isso 

não impede que, com base nas informações fornecidas, sejam colhidas as provas 

necessárias à responsabilização do agente público faltoso. 

Ademais, a apuração dos fatos pela Ouvidoria deve ser feita também de forma a 

preservar o agente público mencionado na denúncia/reclamação, evitando-se que ele 

seja indevidamente exposto – a exemplo do que ocorre em procedimentos de cunho 

disciplinar, em que também deve ser preservada a honra e a imagem dos investigados. 

Por fim, há que se examinar – ainda que brevemente, dada as limitações desse 

trabalho – se a proteção do sigilo prevalece, uma vez que seja patenteada a má-fé do 

apresentante da reclamação/denúncia.  

  Em nosso ver, visto que a relação entre Ouvidor e cidadão repousa na confiança 

e na boa-fé, existe, em tese, a possibilidade de ser removida a proteção, desde que se 

afigure a atuação de má-fé por parte do representado. Evidentemente, a relação de 

confiança se baseia na reciprocidade e se o cidadão se utiliza da Ouvidoria com o 

evidente propósito de lesar outrem, quebra-se a fidúcia que impõe ao Ouvidor o dever 

de sigilo.  

A partir desse raciocínio surge outra dúvida: pode o Ouvidor, por decisão 

própria, revelar a identidade do reclamante/denunciante, alegando esse justo motivo – a 

má-fé do seu representado? Ou seja, o ato de quebra do sigilo é – usando da 

terminologia do direito administrativo – auto-executório?  Isso dependerá, em nosso 

ver, do regramento legal da atividade, que deve ater-se a alguns princípios: 1º) a boa-fé 

se presume, pelo que deve haver fundados indícios de má-fé no exercício do direito de 

apresentar denúncia/reclamação ao Ouvidor; 2º) o ato que faz cessar o dever de sigilo 

pelo Ouvidor deve ser motivado; 3º) deve-se notificar previamente o afetado sobre a 

quebra do sigilo, assinalando-lhe prazo razoável para que possa recorrer 

administrativamente ou eventualmente ajuizar as medidas necessárias a evitar um dano 

que se afigura, no caso, como irreversível11. 

 
11 Esses lineamentos já se encontram traçados de forma coerente na Lei Modelo para proteção de pessoas 

que denunciam corrupção, elaborada pela Oficina de Cooperação Jurídica da OEA, como medida de 
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  Por fim, cabe noticiar que nossa experiência com o tema, a partir da defesa do 

sigilo da identidade de um denunciante acabou por ser bem-sucedida, sendo reconhecida 

a tese em favor da proteção do sigilo da fonte, no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo12. Confira-se a ementa: 

Habeas data - Impetração de servidora pública à Ouvidoria da Educação - 

Pedido de identificação de reclamante dos serviços prestados - Sentença de 

procedência - Apelo da impetrada - Persuasão - Sigilo da fonte necessário e 

inerente à finalidade da Ouvidoria - Discrição e segurança do reclamante para 

aperfeiçoamento do serviço público prestado - Papel de representação da 

população junto à Administração Pública - Inocorrência de anonimato - 

Exceção ao direito de informação e à proibição do sigilo da fonte - Ouvidoria 

que cumpre função constitucional de assegurar a participação do cidadão na 

administração, especialmente para o exercício de seu direito de reclamação e 

fiscalização quanto à qualidade dos serviços públicos - Prevalência do 

interesse público ao servidor- Apelo provido.13   

5. Conclusões 

   Os raciocínios desenvolvidos no presente trabalho nos levam às seguintes 

conclusões: 

1. As Ouvidorias Públicas são um instrumento necessário ao aperfeiçoamento da 

Administração Pública nacional, na medida em que prestigiam o princípio 

republicano e colaboram para a realização da democracia participativa. 

2. A Constituição Federal reconhece, em seu art. 37, § 3º, a necessidade de dotar o 

cidadão de instrumentos eficientes de controle da função pública, que é um 

instrumento para a realização das necessidades da coletividade e não um fim em 

si mesma.  

 
implementação da Convenção Interamericana sobre corrupção. Disponível em: 

<http://www.oas.org/juridico/spanish/preventivas/guate_docs/Devine_Vaughn_Henderson.htm>. Acesso 

em: 02 set. 2019. 

12 Este trabalho forense recebeu o Prêmio Estado em Juízo, concedido pela Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo, referente ao ano de 2015. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/TEMP/0c926340-

fe66-4e91-8d50-8f5f6b9068da.pdf>. Acesso em: 02 set. 2019. 

13 TJSP; Apelação Cível 0078575-18.2006.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Garcia; Órgão Julgador: 8ª 

Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento: 

23/03/2011; Data de Registro: 12/04/2011. 
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3. A figura do Ouvidor Público, derivada da instituição do Ombudsman, tem como 

traços peculiares a independência no exercício de sua atividade, o uso de meios 

persuasórios de controle e a representação dos interesses da cidadania perante a 

Administração. 

4. Para o correto exercício de sua função, o Ouvidor Público está sujeito a um 

regramento ético próprio, que conjuga a defesa do interesse público à 

manutenção da relação de confiança estabelecida entre ele e o cidadão-

representado.  

5. Em razão da relação de confiança estabelecida entre o Ouvidor Público e o 

cidadão-representado, baseada no princípio da boa-fé, o Ouvidor está obrigado a 

manter em sigilo a identidade do cidadão-representado, quando ele o solicitar. 

6. A manutenção do sigilo da identidade do cidadão-representado, pelo Ouvidor 

Público, está abrigada no art. 5º, inciso XIV da Constituição Federal. 

7. O dever de manter a identidade do cidadão em sigilo somente é excepcionado na 

hipótese de comprovada má-fé, sendo que o exercício dessa exceção deve ser 

regrado legalmente, com o oferecimento de garantias àquele cuja identidade se 

pretende revelar.         
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ABSENTEÍSMO E REALOCAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DE 

FERRAMENTAS DIGITAIS COMO FACILITADOR NA GESTÃO ESCOLAR 

Renata Evanir Pereira Gomes1  

Hélio de Oliveira2 

Veruska Evanir Pereira3   

 

Resumo: A lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais de São Paulo), dispõe sobre as ausências de servidores como um direito. 

Mesmo sendo um direito, nas escolas, estas ausências, mesmo que programáveis, 

tendem a causar nos agentes públicos, especificamente nos professores, estresse físico e 

psicológico incidindo na má qualidade da educação. Docentes abandonam suas salas de 

aula, em face da superlotação de alunos ocasionada pela ausência dos colegas na escola. 

Este artigo defende a tese de que ferramentas digitais poderiam ser aplicadas para 

divulgar estas ausências de forma mais rápida e eficaz a fim de colaborar para a 

otimização de realocação de docentes, uma vez que há a possibilidade de movimentação 

entre professores na rede municipal de ensino. Assim, o objetivo deste trabalho é 

apresentar o contexto do absenteísmo na rede de ensino municipal da cidade de São 

Paulo, salientar a dificuldade de realocação de professores e propor uma possível 

melhoria para a otimização da gestão escolar. Os resultados mostram que a utilização 

das ferramentas digitais disponíveis atualmente em diversas plataformas online, pode 

contribuir na organização e logística da otimização de realocação de docentes, embora 

haja alguns problemas na estrutura física na utilização destas ferramentas. 

 

Palavras chave: Gestão Pública; Absenteísmo; Estresse no serviço público; 

Ferramentas digitais. 

 

1. Introdução  

Há décadas, as políticas públicas voltadas à educação preocupam-se com a saúde 

 
1 Assistente de Diretor de Escola - Prefeitura Municipal de São Paulo – SME– renata1004@terra.com.br 
2 Professor Doutor – UNIFEOB. 
3 Mestre em Engenharia de Produção/UNINOVE – Diretor Departamento Qualidade e Pesquisa-BEC/SP 

-Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo – vepereira@fazenda.sp.gov.br 
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de seus servidores, com especial atenção aos educadores. Estudos mostram que as 

doenças físicas e psicológicas causadas pelo stress sejam algumas das causas do 

absenteísmo na educação pública. Podemos observar que as condições de trabalho e as 

condições de remuneração podem também ser consideradas relevantes para o aumento 

deste estresse. Na gestão de recursos humanos na esfera pública, o absenteísmo, palavra 

derivada do latim absens, que significa “estar fora, afastado ou ausente” necessita, 

segundo Betiol e Tonelli (2003, p.33), da contribuição de diversos campos do 

conhecimento para que se possa ampliar a compreensão desse fenômeno, com o 

subsídio da Psicologia, da Sociologia e da Ergonomia, assim como citam Karl Marx, 

que também discute o campo das relações sociais e de trabalho. Mesmo que diversas 

áreas do conhecimento estudem o fenômeno, a troca de informações ainda é falha, pois 

vemos que em órgãos públicos de saúde dos servidores, as áreas afins não trabalham 

integradas, ou seja, o servidor é tratado de forma fragmentada, o que compromete a 

eficácia do tratamento e as informações captadas, que não são compartilhadas entre as 

áreas envolvidas. 

Segundo as professoras Thiele e Ahlert em seu artigo intitulado “Condições de 

trabalho: um olhar na perspectiva do acolhimento”, p. 01 a 24:  

A docência é uma ocupação humana mais atingida pelo estresse causando 

uma deterioração progressiva da saúde mental. Responsabilidades, resultados 

não atingidos, avaliações constantes, são fatores que contribuem para esse 

estresse. 

Codo (1999), do Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de 

Brasília (LPT-UnB), classificou o cotidiano do professor como “peculiar”. A 

falta de infraestrutura, a atuação da família dos alunos na escola, a 

indisciplina, a violência física, as pressões sociais, a dificuldade em manter-

se atualizado, a baixa remuneração que obriga a jornadas semanais 

extenuantes, a impossibilidade de prever o percurso da aprendizagem – 

devido às peculiaridades de cada grupo e de cada aluno – são citadas como 

algumas destas variáveis. O estudo teve enfoque no processo de trabalho, em 

suas dimensões objetiva e subjetiva. Assim como outras pesquisas produzidas 

recentemente no Brasil, tratou de maneira específica a chamada Síndrome de 

Burnout, que atinge principalmente os trabalhadores da educação e saúde. 

Codo (1999) observa que o processo de desgaste pode levar à completa 

exaustão da energia física e/ou mental, fazendo com que o profissional 

abandone seu trabalho, não por não mais desejá-lo, mas por sentir-se incapaz 
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de realizá-lo, por perder a identificação que mantinha com a atividade. 

(THIELE & AHLERT, 2007, p. 6) 

Temos que considerar que estes fatores também atingem não só os docentes, 

assim como todos os envolvidos no trabalho pedagógico e administrativo em uma 

unidade escolar.  

Partindo dessa introdução, o objetivo desse trabalho é apresentar o contexto do 

absenteísmo na rede de ensino municipal da cidade de São Paulo, salientar a dificuldade 

de realocação de professores e propor a melhoria de utilização de ferramentas digitais 

para a otimização da gestão escolar. 

2. Contextualizando a gestão da educação no setor público municipal 

O funcionalismo público municipal da cidade de São Paulo é regido pela lei nº 

8.989, de 29 de outubro de 1979. O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 

São Paulo prevê algumas ausências de servidores como um direito. Licenças Médicas 

para próprio servidor, para terceiros, afastamentos sem remuneração para tratar de 

interesses particulares, afastamentos para congressos/seminários/cursos, afastamentos 

para acompanhar marido/esposa, faltas abonadas/ justificadas/ injustificadas, por 

exemplo, são concedidas pelo gestor da unidade e/ou por instâncias superiores. Estes 

afastamentos na unidade escolar causam a mudança na rotina diária de trabalho de todos 

os envolvidos e consequentemente geram estresse, pois as atividades e espaços são 

reorientados, o currículo é comprometido e o ritmo da aprendizagem é diminuído em 

função da readequação das tarefas de todos na unidade educacional. A situação que se 

apresenta leva em consideração não só a ausência do profissional em si, mas também a 

não reposição desse profissional, o que prejudica o andamento das atividades cotidianas, 

comprometendo a qualidade da educação ofertada. 

Weber (2000) considera que no setor público as atividades são alicerçadas sobre 

normas jurídicas complexas, por vezes contraditórias, que visam exigir o 

comprometimento do agente público para garantir os resultados prometidos pelos 

formuladores das políticas públicas. Mas, como se comprometer se o servidor além de 

cumprir suas funções atribuídas terá que cobrir também as ações do servidor ausente? 

Provavelmente suas tarefas serão comprometidas na eficácia e na eficiência. Após 

vários acontecimentos dessa natureza, fica ao gestor público a difícil tarefa de motivar 

seus subordinados diante desse cenário sem perspectiva de mudanças, pois vai além de 
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suas possibilidades.  

Um dos fatores agravantes é o caso dos agentes escolares e da falta de concursos 

de provimento de cargos, pois, a cada ano, servidores estão se aposentando e as 

unidades escolares estão ficando sem os cargos. Embora as funções de limpeza predial e 

de manipulação de alimentos (merenda) que lhes eram atribuídas, tenham sido 

atribuídas às empresas terceirizadas, as outras funções que lhes cabiam, ficaram a cargo 

dos Auxiliares técnicos de Educação. O quadro de profissionais de apoio pedagógico 

diminuiu nos últimos anos. 

3. Referencial teórico 

3.1 Inovações tecnológicas e a Internet 

Embora possamos associar essas ausências à questões de saúde pública, 

observamos que é um problema da gestão pública no campo dos recursos humanos. 

Com o crescimento das tecnologias de informação, das redes sociais e das ferramentas 

digitais, esses recursos podem contribuir para a celeridade de informações e para a 

solução de problemas das ausências de servidores. Porém, em alguns casos, a autonomia 

dos gestores é limitada em função da legislação vigente. Muitas unidades escolares têm 

autonomia para divulgação de trabalhos pedagógicos, informações para a comunidade 

dentro de plataformas como blogs, páginas de redes sociais e grupos internos, porém 

são práticas individualizadas e não padronizadas na rede municipal de ensino da cidade 

de São Paulo. Para os agentes públicos também é possível observar que alguns grupos 

se utilizam dessas ferramentas para socializarem assuntos inerentes à organização 

escolar, mas não se pode garantir sua utilização na totalidade pois depende de recursos 

próprios para que se obtenha a ferramenta utilizada.  

Dessa forma, podemos pensar que as ferramentas digitais poderiam se tornar uma 

forma de controle, gestão, eficácia e eficiência nas ações dos agentes públicos tornando-

os participantes responsáveis e comprometidos com o serviço público de qualidade. 

Órgãos públicos - como a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo - tem utilizado a internet para direcionar suas ações 

como meio de divulgação de metas e trabalhos realizados e de coleta de dados, como 

questionários do Google (plataforma aberta). Em ambientes internos (intranet) utiliza 

programas como outllook para o repasse de informações importantes e outros sistemas 

(Oracle). De acordo com Tarapanoff (2006): 
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No contexto organizacional, a gestão da informação define-se como a 

aplicação dos princípios administrativos relativos à aquisição, organização, 

controle, disseminação e uso da informação cuja principal finalidade é o 

acompanhamento eficiente de processos, o apoio à tomada de decisões e a 

obtenção de vantagens competitivas em relação aos concorrentes, tendo alto 

valor estratégico para as organizações. (TARAPANOFF, 2006, pag. 453)  

Espera-se que as mudanças e os problemas na gestão pública levem cada vez mais 

a necessidade da utilização das ferramentas digitais (de tecnologia da informação e /ou 

conhecimento) como meio de integrar os diversos setores da gestão, minimizando os 

fatores causadores do absenteísmo no serviço público.  

3.2. Absenteísmo e gestão de pessoas no contexto da docência na rede pública 

A docência, assim como a escola, foi se moldando ao passar dos tempos 

conforme o desenvolvimento das sociedades. No século XV, conforme Carlotto (2002), 

a aprendizagem se dava através do convívio social. A partir do século XVI eram as 

igrejas as responsáveis pela escolarização, de onde deu origem ao termo professor, 

aquele que professava a fé. Ao passar dos séculos XVII ao XIX, a doutrinação religiosa 

passou a dar espaço à doutrinação ideológica a fim de contemplar a industrialização 

com a formação de mão de obra operária. Por todo esse período, o professor era 

valorizado e, em tempos atuais, luta pelo respeito e admiração que antes fora 

considerado como essencial à sociedade. Durante todos esses anos, passaram a atribuir 

aos docentes múltiplas funções, antes apenas como transmissores de conteúdo, hoje 

como responsáveis pelo sucesso e insucesso dos educandos, medidos pelas diversas 

provas externas aplicadas pela esfera pública, acumulando o papel de pai/mãe, 

psicólogo, assistente social, além da desvalorização profissional, o desrespeito, a má 

remuneração e da burocratização do ensino, mesmo na era da informática. Por todos 

esses fatos, mostra-se um quadro de adoecimento dos educadores em geral. Nesse 

cenário, podemos considerar que outros fatores contribuem para que a saúde física e 

mental do professor seja afetada a ponto deste se ausentar do seu trabalho. Atividade 

extraclasse, desrespeito por parte de alunos/familiares, violência física e verbal de 

alunos, além das transformações no ambiente de trabalho, falta de recursos físicos, 

espaços insalubres e conflitos entre colegas e gestores. Miller (1992) afirma que fatos 

como esses afetam a estrutura psíquica dos indivíduos e Dejours (1988) aponta para a 

docência como uma profissão de sofrimento. 
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Relevantes também para o aumento de casos de estresse são os conflitos entre 

docentes nos ambientes de trabalho. Podemos considerar fatores como a falta de 

comunicação, a busca por cargos de chefia, a divergência de ideologias e de posições 

individuais de interesses ou mesmo a falta ao trabalho de outros profissionais da 

educação. Martinez Zampa (2005, p.29) entende que os professores consideram que os 

conflitos entre seus colegas e diretores são os mais frequentes e mais importantes do 

que os conflitos entre alunos, já Oliveira & Gomes (2004, p. 52-53) entendem que 

professores e diretores, como adultos, estão aptos a lidar com conflitos que possam 

surgir no exercício de suas funções docentes e que conflitos entre alunos e professores 

devam ser tratados como prioridade. Diante deste contexto, o ambiente de trabalho tem 

se tornado estressante repercutindo na saúde física e mental e no desempenho dos 

profissionais (REIS, 2009). 

 Em um estudo feito na rede pública municipal de educação de Uberaba, Minas 

Gerais, em 2014. Através de dados levantados pela Secretaria Municipal de Educação 

SEMED, percebeu-se que o estresse influencia no trabalho docente propiciando o 

adoecimento. Foi realizado levantamento de todos os afastamentos por saúde dos 

servidores da Secretaria Municipal de Educação de Uberaba-MG e, como resultado, 

percebeu-se que mediante fatores de estresse e adoecimento é considerável o número de 

absenteísmo e solicitações de licenças médicas para tratamento de saúde dos 

profissionais da educação. Nesse estudo foi avaliado também o prejuízo aos cofres 

públicos tomando como base de cálculo a folha de pagamento dos servidores e suas 

ausências. Uma das doenças atuais é a Síndrome de Burnout, que é um distúrbio 

psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por 

condições de trabalho desgastantes. Essa síndrome é descrita em 1974 por um médico 

americano chamado Freudenberger e está descrita no código de doenças internacionais 

no grupo V da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde). Essa doença se manifesta especialmente em pessoas cujo 

trabalho se dá pelo envolvimento interpessoal direto e intenso, caso dos profissionais de 

educação, principalmente as profissionais mulheres, que correm o risco maior de 

desenvolver o transtorno pelas suas inúmeras tarefas como indivíduo na sociedade. 

 A falta ao trabalho, o absenteísmo, é decorrente de um ou mais fatores causais, 

tais como: fatores de trabalho, sociais, atores culturais, de personalidade e de doenças 

(COUTO, 1987). Alguns autores tratam o absenteísmo como ausência intencional ou 
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habitual de um empregado ao trabalho (CUCCHIELLA, GASTALDI & RANIERI, 

2014), já Munro (2007) explica que o absenteísmo é definido como ausência do 

ambiente de trabalho que pode ser por doença ou pela ausência sem licença. A 

evidência do absenteísmo se deu já na época do início da produção industrial, em 

meados do século XIX: 

O trabalho das fábricas têxteis era dos mais agressivos - a poeira e o ruído 

embruteciam os trabalhadores, além de provocar doenças que só foram 

descobertas mais tarde. Recrutados na massa proletária sem qualificação, 

resistiam como podiam à mecanização e a disciplina fabril. O resultado era 

uma altíssima rotatividade e absenteísmo. Ou saiam do seu posto ou faltavam 

ao trabalho, ou simplesmente iam embora. (SZMRECSANYA; 

MARANHÃO, 2002, p.202). 

Chiavenato (2008) declara que o absenteísmo é afetado pela capacidade 

profissional das pessoas ou pela sua motivação ao trabalho. Kristensen et al. (2010) 

acharam relação entre o crescimento do absenteísmo por doenças com o decréscimo do 

status socioeconômico. Muitos autores entendem que o absenteísmo é um fenômeno 

muito complexo podendo ter muitas variáveis que podem agir só ou em conjunto. Quick 

& Lapertosa (1982) classificam o absenteísmo da seguinte forma: 1) voluntário: 

ausência do trabalho por razões particulares não justificadas e sem amparo legal; 2) por 

doença: inclui todas as ausências por doença ou procedimento médico; por patologia 

profissional: por acidentes de trabalho ou doença profissional; 3) legal: faltas amparadas 

por lei, tais como gestação, nojo, gala, doação de sangue e serviço militar; 4) 

compulsório: suspensão imposta pelo patrão, por prisão ou outro impedimento que não 

permita chegar ao local de trabalho.  

 O absenteísmo é um problema para a administração pública, neste caso para o 

gestor educacional. A falta integral do funcionário na unidade escolar não só ocasiona 

custos diretos para a administração pública, mas também indiretos, porque representa 

diminuição da produtividade, desorganização das atividades, redução da qualidade do 

serviço, diminuição da eficiência do trabalho, problemas administrativos, limitação no 

desempenho e até mesmo obstáculos para os gestores (SILVA, 2014). Não só causa um 

replanejamento das estratégias de trabalho, direcionando outras tarefas a outros 

funcionários, como também acarreta uma insatisfação em todos os envolvidos, que terão 

que desempenhar as atividades ora atribuídas para ele, como as do funcionário ausente 

ou também as tarefas deixarão de ser realizadas. No caso dos professores, a situação 
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torna-se pior, pois o aumento de alunos sob sua supervisão faz com que seu trabalho 

saia sem qualidade e sua responsabilidade seja aumentada.  

O absenteísmo pode ser tratado de duas maneiras: reduzindo o número de 

ausências e atuando sob seus efeitos. Em relação à segunda maneira, podemos 

considerar a aplicação da legislação pertinente ao órgão público. Nessa pesquisa 

bibliográfica, a lei estudada foi a Lei nº 8. 989/79, que rege sobre os direitos e deveres 

do funcionário público municipal da cidade de São Paulo. Chiavenato (2006) explica 

que muitas organizações buscam combater o absenteísmo, atuando sob seus efeitos, 

como descontar dias perdidos ou ausentes, ou ainda punindo os faltantes. O autor ainda 

informa que a atual tendência é tratar das causas diagnosticadas e determinantes. Como 

medidas de controle, Vijayalatha  Brindha (2014) citam 1) Adoção de processo de 

recrutamento bem definido, 2) relação cordial entre supervisores e trabalhadores, 3) 

provisão de salários e subsídios razoáveis e estabilidade de emprego para trabalhadores, 

4) desenvolvimento de educação para os trabalhadores, 5) provisão de condições de 

trabalho salubre e higiênica, 6) segurança e prevenção de acidentes e 7) motivação dos 

trabalhadores e medidas sociais. Para estas medidas, trazendo para o campo da esfera 

pública, o recrutamento é feito através dos concursos públicos de ingresso à carreira, 

onde nem sempre é possível medir a qualidade de trabalho do ingressante; sobre a 

relação cordial entre supervisores e trabalhadores, consideremos a hierarquia dos 

cargos; quanto à provisão de condições de trabalho, levaremos em conta a localização e 

o estado de conservação das unidades escolares; a provisão de salários fica a cargo das 

propostas da gestão e do orçamento do município e de sua negociação com as partes; o 

desenvolvimento de educação dos trabalhadores depende das políticas públicas voltada 

aos servidores; a provisão de trabalho salubre diversas vezes depende do investimento e 

das demandas de cada unidade educacional, sendo atrelada às condições de segurança 

dos locais de trabalho e, por fim, a motivação fica na maioria das vezes a cargo dos 

gestores educacionais.  

Sendo assim, a informação poderia ser mais criteriosa para a análise das causas 

do absenteísmo na educação pública da cidade de São Paulo perpassando pelo 

conhecimento mais individualizado face às particularidades de cada região e suas 

características. Porém, uma vez constatado o problema de forma geral, se faz necessária 

uma alternativa para sanar esse problema, minimizar os efeitos dessas ausências e o 

comprometimento da qualidade dos serviços educacionais oferecidos pela gestão 
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municipal. Estudos das causas devem ser considerados importantes para o 

redirecionamento e melhoramento das condições de trabalho dos servidores públicos 

municipais. Na prefeitura de São Paulo, a Coordenadoria de Gestão de Saúde do 

Servidor através do Decreto nº 57.775 de 06 de julho de 2017 - integrada pelas divisões 

de perícia médica, de epidemiologia, informação e divisão de promoção à saúde - no seu 

artigo nº 57 visa coordenar a execução das políticas na área de saúde do servidor, 

através de ações periciais, de prevenção, de educação e de promoção à saúde; propõe as 

diretrizes e estratégias para a política de saúde do servidor, com foco na sua saúde, na 

vigilância epidemiológica, na prevenção, na promoção e na proteção da saúde 

individual e coletiva dos servidores; propõe diretrizes para a promoção da Segurança e 

Medicina do Trabalho e para produzir e publicizar estudos na área de atuação da 

Coordenadoria. Dessa forma, integrar ações das áreas da saúde e educação seria de 

grande valia para identificar causas do absenteísmo e nortear ações para a diminuição 

deste quadro na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Neste 

sentido, Vale et al. (2015) alertam os gestores quanto a elaboração de políticas públicas 

de promoção à saúde do servidor público, através de programas de intervenção, 

prevenção e promoção da saúde, com ênfase nos diagnósticos determinantes para os 

afastamentos.  

4. Metodologia 

A metodologia empregada nesse trabalho é a pesquisa bibliográfica, cujo método 

de coleta de dados implica no levantamento de referências teóricas relacionadas ao 

fenômeno estudado, proporcionando um aprofundamento do tema em questão, além de 

uma melhor compreensão dos fatos envolvidos. Após resenhar os conceitos, segue uma 

análise qualitativa dos dados, compondo uma pesquisa de cunho descritivo e 

explicativo. Além disso, no intuito de aplicar os conceitos resenhados, apresentamos 

uma proposta de solução para o problema analisado. 

5. Resultados / Propostas 

O absenteísmo é um desafio aos gestores educacionais. Como minimizar seus 

efeitos na organização? Uma das alternativas possíveis é a utilização das ferramentas 

digitais. As tecnologias de informação podem de forma significativa aumentar a 

eficiência e a agilidade do serviço público.  
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 De certo que há ainda muitos desafios a serem superados, como a utilização das 

ferramentas, o uso das novas tecnologias, a rede de internet ainda precária e o 

conhecimento dessas tecnologias por parte dos servidores, mas não devemos esperar 

que o conhecimento chegue sem que façamos um esforço para adquiri-lo. A cada dia, 

novas tecnologias são apresentadas e Campos et al (2013) observam que a eficiência da 

gestão “passa pela gestão da informação e pelo desenvolvimento da tecnologia da 

informação” (CAMPOS et al, 2013, p. 429). 

Muitas são as plataformas online para melhorias dos serviços públicos. 

Exemplos implantados no governo federal criam programas de fomento do uso de sites 

no processo de autoavaliação da gestão, caso do GESPUBLICA – Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização, que apoia o desenvolvimento e a implantação 

de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das 

organizações públicas e de seus impactos junto aos cidadãos. Um dos maiores objetivos 

do GESPUBLICA é a mobilização da administração pública brasileira na direção da 

geração de resultados. Prefeituras divulgam informações através de ferramentas de 

transparência em sites. Uma plataforma que merece destaque na educação é o 

Educacenso, com dados coletados das escolas de todo o país para o Ensino 

Fundamental. No Congresso de Gestão Pública, em 2011, Espindola et al, analisaram 

como a internet elevou a importância das TICs (tecnologias da informação e 

comunicação) em todas as instâncias da gestão pública, propondo a convergência de 

ferramentas online do governo federal para melhorar o atendimento à população. Na 

esfera pública municipal, a utilização de ferramentas digitais tais como aplicativos de 

mensagens instantâneas, formação de grupos de trabalho, páginas de redes sociais, tem 

contribuído para a celeridade de informações relacionadas à organização escolar em 

tempo real. As ferramentas digitais podem proporcionar a otimização de resultados e 

definir estratégias para um bom desempenho, pois permitem a análise de dados e 

auxiliam boas tomadas de ações. Entre os desafios da modernidade, está o de que todos 

os indivíduos sejam capazes de criar e utilizar as informações de forma eficiente. 

Para Levy (1998, p.36) a informática é o ponto de articulação de uma cultura, 

sendo portadora de saber inédito que se aplica principalmente ao registro formalizado e 

à gestão racional do conhecimento, atuando diretamente sobre os principais motores da 

evolução social, ou seja, a administração dos homens e dos bens e a pesquisa científica. 

 No contexto organizacional, a gestão da informação define-se como a aplicação 
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dos princípios administrativos relativos à aquisição, organização, controle, 

disseminação e uso da informação, cuja principal finalidade é o acompanhamento 

eficiente de processos, o apoio à tomada de decisões e à obtenção de vantagens 

competitivas em relação aos concorrentes, tendo alto valor estratégico para as 

organizações (TARAPANOFF, 2006).  

No contexto da administração pública, Vaz (2002, p.14) afirma serem três os 

principais fatores relacionados à tecnologia da informação que são capazes de afetar a 

Administração Pública e a governança eletrônica: a disseminação da tecnologia da 

informação, o aumento da conectividade e a convergência de várias tecnologias.  Com a 

popularização das ferramentas e a redução de seus custos, em especial de computadores 

e smartphones, há o aumento de usuários operacionalizando em funções básicas e a 

tecnologia da informação tem se tornado cada vez mais necessária ao funcionamento da 

sociedade e da Administração Pública. Já o aumento da conectividade tem transformado 

as práticas de trabalho nas entidades públicas graças ao uso de ferramentas de trabalho 

em grupo e das possibilidades de integração de sistemas através da utilização de redes. 

Para os gestores, passa a ser uma mudança na cultura organizacional definindo suas 

práticas de trabalho dentro das escolas que atuam, podendo os gestores ser promotores 

de oficinas e minicursos sobre como utilizar as ferramentas disponíveis para seu grupo 

de trabalho. As ausências ao trabalho passariam a ser feitas pelos aplicativos de 

mensagens como uma exigência. Há também um aplicativo empresarial semelhante ao 

WhatsApp, que é mais seguro e foi desenhando especialmente para o mundo 

corporativo para reuniões entre gestores e conselheiros, interação entre equipes de 

trabalho, chamado Webex Teams. A vantagem desses aplicativos está na celeridade das 

informações, no envio de áudios, imagens, documentos, fotos, mensagens de texto 

juntamente com a funcionalidade de saber quando os gestores ou interlocutores ouviram 

ou visualizaram as mensagens, conectando a equipe de trabalho e permitindo um fluxo 

de trabalho contínuo.  

Outra reflexão acerca deste problema girou em torno do gestor escolar da rede 

pública municipal que, diante dos desafios de suas atribuições, lida com o absenteísmo 

quase que diariamente, o que o faz procurar soluções práticas para a manutenção do 

trabalho pedagógico de qualidade, tentando manter o equilíbrio e a harmonia do 

ambiente de trabalho, sendo o estresse uma das causas dessa desarmonia. Dessa forma, 

diante desse quadro, visualizamos que a utilização das ferramentas digitais disponíveis 
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atualmente em diversas plataformas online, podem contribuir na organização e logística 

da otimização de realocação de docentes na rede de ensino municipal. Identificamos em 

alguns artigos que existem vários problemas na estrutura física da utilização destas 

ferramentas e que sua utilização ainda é precária, pois as pessoas estão aprendendo a 

utilizar a ferramenta de forma mais funcional e não somente como mera comunicação 

social, mas, mesmo assim, a presença da tecnologia digital parece trazer mais benefícios 

que percalços.  

6. Considerações finais 

 O presente estudo possibilitou uma reflexão sobre as causas e efeitos do 

absenteísmo nos servidores públicos de forma geral, focando os servidores da área da 

docência. É possível afirmar que as causas são inerentes ao contexto educacional 

apresentado em nosso país, razões pelas quais o indivíduo apresenta certas patologias 

que o levam a afastar-se de suas funções laborais.  

Além dos benefícios legais aplicados na forma de direito às faltas, licenças, 

afastamentos para estudos e outros tipos, o absenteísmo por adoecimento dos servidores 

tem crescido consideravelmente, e considerando os pontos em comum, percebe-se que 

esse seja um quadro sistêmico de grandes proporções.  

Atentar para esses dados é importante para que os administradores públicos se 

voltem às discussões entre os envolvidos, com o foco a prevenir esse fenômeno e, 

quando instalado, procurar alternativas para melhorar o trabalho do servidor público. 

Ainda assim, reconhecemos que é necessário um estudo mais aprofundado, mais 

detalhado e individualizado, podendo assim criar formas de atuação nas causas e não 

nos efeitos.  
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COMO 

FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO DE DESEMPENHO: O PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 NA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – BEC/SP 

Veruska Evanir Pereira1 

Maria De Fátima Alves Ferreira2 

 

Resumo 

O tema Gestão da Qualidade Total é muito difundido nas empresas privadas no Brasil e 

visto como um norteador para a gestão de excelência e diferencial competitivo. Na 

Administração Pública brasileira, o tema também é abordado, porém, ainda 

implementado discretamente especialmente na Administração Direta. A busca da 

qualidade na gestão da Administração Pública brasileira não está focada em obter 

vantagem competitiva, mas sim na busca da qualidade total quanto ao atendimento dos 

seus usuários, que em regra geral é a sociedade como um todo. Desta forma, a Bolsa 

Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – BEC/SP, da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, visando a qualidade no atendimento de seus usuários, implantou o 

Sistema de Gestão da Qualidade, pautado sob a Norma ISO 9001:2008, no ano de 2009, 

e, em consequência, a certificação no ano de 2010. O objetivo deste paper é demonstrar 

o processo de criação do Sistema de Gestão da Qualidade da BEC/SP, suas fases de 

implementação e demonstrar possíveis ganhos de eficiência e eficácia em seus 

processos. 

1. Introdução 

 O tema Gestão da Qualidade Total é muito difundido nas empresas privadas no 

Brasil e visto como um norteador para a gestão de excelência e diferencial competitivo. 

Na Administração Pública brasileira, o tema também é abordado, porém, ainda 

implementado discretamente, especialmente na Administração Direta. A busca da 

qualidade na gestão da Administração Pública brasileira não está focada em obter 

 
1 Diretora Departamento de Qualidade e Pesquisa – Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de 

São Paulo. 

2 Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – PRODESP - Coordenadora da 

Coordenadoria de Compras Eletrônicas – SEFAZ à época da implantação do SGQ-BEC/SP. 
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vantagem competitiva, mas sim na busca da qualidade total quanto ao atendimento dos 

seus usuários, o que em regra geral é a sociedade como um todo. Dessa forma, a Bolsa 

Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – BEC/SP, da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, visando a qualidade no atendimento de seus usuários, implantou o 

Sistema de Gestão da Qualidade, pautado sob a Norma ISO 9001:2008, no ano de 2009, 

e, em consequência, a certificação no ano de 2010. 

Numerosos padrões de qualidade têm sido desenvolvidos e adotados ao longo 

dos anos, com a família ISO – International Organization for Standardization – de 

padrões, que representa consenso internacional em boas práticas gerenciais, com o 

objetivo de assegurar que uma organização pode entregar produtos ou serviços que 

satisfaçam os requerimentos de qualidade dos clientes. 

Os padrões da série ISO 9000 são de gerenciamento e aplicações da qualidade. 

Tais padrões são aplicáveis a qualquer tipo de organização, tanto de produção de bens 

quanto de serviços, e também não diferem na sua aplicação a organizações privadas ou 

públicas (AGGELOGIANNOPOULOS et. al, 2006). Segundo estudos publicados no 

Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública (MARE, 1997), 

muito embora tenha havido desde o início em 1990 a preocupação com a internalização 

dos princípios da qualidade na área pública, o esforço não logrou o mesmo dinamismo e 

intensidade conseguidos pela indústria. Entretanto, ainda que considerada a debilidade 

do desempenho no setor público frente aos resultados da iniciativa privada, o saldo 

alcançado pelos esforços de sensibilizar as organizações públicas foi positivo. 

Atualmente, há inúmeras instituições públicas federais, estaduais e municipais 

que já aderiram à prática de implantar programas de qualidade, recebendo, por isso, 

manifestação positiva da sociedade. Muito embora a implantação de um sistema de 

gestão da qualidade baseado nos padrões da ISO 9000 seja aplicável em qualquer tipo 

de organização, a Administração Pública apresenta algumas especificidades decorrentes 

da atividade pública, ausentes do setor privado, que desaconselha a mera reprodução, 

para o setor público, das diretrizes e ações adotadas na absorção da metodologia no 

setor privado (MARE, 1997). Assim, a Administração Pública do Estado de São Paulo, 

visando a qualidade em seus serviços prestados, determina que seja implantado o 

Sistema de Gestão da Qualidade na Bolsa Eletrônica de Compras – BEC/SP, em um 

departamento da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no ano de 2009, e, em 

consequência, a obtenção da certificação pela Norma ISO 9001:2008. 
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A Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP 

foi implantada em setembro de 2000, com o procedimento de aquisição por Dispensa de 

Licitação, sendo que em setembro de 2001, a Bolsa Eletrônica iniciou as aquisições com 

a modalidade Convite, cujo limite era de R$80.000,00. Em 2002, ampliou a atuação 

com a introdução de negociação voltada para medicamentos e correlatos e, a partir de 

2003, ocorreu a expansão do Sistema BEC/SP, por Dispensa de Licitação e Pregão 

Eletrônico para Municípios Paulistas, Universidades e Sociedades de Economia Mista, 

não dependentes, do Estado de São Paulo.  

Em 2005 foi regulamentado o Pregão Eletrônico para a Secretaria da Fazenda e, 

em 2006, para a Administração Direta, Autárquica e Fundacional. O Decreto nº 51.469, 

de 2 de janeiro de 2007, determina que a utilização da modalidade Pregão, em sua 

forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, sem limite de valor,  seja 

obrigatória para toda a Administração Pública estadual, por meio da BEC/SP. Com a 

sua utilização, o Estado ganhou agilidade e economia, ampliando o número de 

participantes nos processos de compra, atraindo fornecedores que jamais haviam 

participado de processos licitatórios convencionais. Como resultado da implantação da 

BEC/SP, além da tendência de queda nos preços praticados, a Administração passou a 

programar suas aquisições dentro da disponibilidade orçamentária e financeira existente, 

viabilizando o pagamento de suas obrigações dentro da data acordada, desde que 

satisfeitas as condições de recebimento dos bens adquiridos ou serviços contratados e 

garantidos os pagamentos na data acertada, sem qualquer atraso, adquirindo maior 

credibilidade junto aos fornecedores. A expansão das atividades da BEC/SP, atingindo o 

patamar de 96% de aquisições por meio do pregão eletrônico demonstrou a necessidade 

de ser implantada uma gestão eficiente e eficaz do sistema, visando não descontinuar as 

atividades voltadas às compras governamentais. 

O Sistema BEC/SP tem como usuários cerca de 1.000 Unidades Compradoras 

do Estado de São Paulo. Desde o ano 2000, início das operações da BEC/SP, já são 4,5 

milhões de itens negociados, com o valor acumulado desde 2000 na ordem de R$ 96 

bilhões, com economia gerada nesse período de R$ 34,5 bilhões.  

A opção pela Norma ISO 9000 foi feita por ser referência para requisitos de 

gestão da qualidade, reconhecida pela sociedade como gestão eficiente dos processos de 

trabalhos certificados, pela busca continua da melhoria, visando a satisfação de seus 

usuários, atendendo suas expectativas e necessidades. A ISO 9000 é uma norma 



NESAP – V. 1 | Nº 1 | 2019 

 

 
42 

internacional que estabelece práticas a serem adotadas no gerenciamento do Sistema de 

Gestão da Qualidade – SGQ. Sua implementação pode colaborar decisivamente com 

aumento da produtividade, redução dos custos, inovação e agilidade, demonstrando o 

respeito à gestão dos recursos públicos envolvidos. 

O primeiro requisito de atendimento para que o Sistema BEC/SP seja eficiente é 

a aderência à legislação pertinente. Outros dois requisitos fundamentais são: manter um 

cadastro de materiais que contemple todos os itens que as Unidades Compradoras 

necessitam para suas operações, bem como manter um cadastro de fornecedores capaz 

de atender às necessidades de requisições de compras com rapidez e qualidade.  

A BEC/SP tem como canais de comunicação com seus usuários o “Fale 

Conosco” em seu site3, telefones, e-mails e utilizado de forma mais rara, o canal 

presencial. Por meio desses canais de comunicação, percebeu-se que todo o sistema 

deveria ser entendido e organizado de forma sistêmica para melhor fluidez das 

informações e atendimento das necessidades de seus usuários. O atendimento das 

necessidades dos clientes pode ser contemplado pela implementação de um sistema de 

gestão da qualidade total. Para tanto, isso dificilmente é conseguido com esforços 

isolados e, então, é preciso adotar uma nova filosofia de gerenciamento expressa pela 

gestão da qualidade total (ISHIKAWA, 1993). 

Evidenciou-se, também, que muitos dos eventos atendidos se repetiam e que em 

análise mais profunda, poderiam ser evitados se houvesse existido uma ação preventiva. 

Foi percebida, então, a necessidade urgente da identificação clara e objetiva dos 

processos, seus algoritmos e suas interações, pois sem o entendimento dos processos 

não há como controlá-los e, em consequência, não há como melhorá-los. Desta forma, a 

criação de Sistema de Gestão da Qualidade e a busca da certificação da ISO 9001:2008 

foram entendidas como as melhores formas de obter a melhoria contínua do negócio. 

2. Processo de implementação SGQ – BEC/SP  

O início dos trabalhos de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade – 

SGQ, no Sistema BEC/SP, se deu em janeiro de 2009 com a contratação de consultoria 

especializada que, por sua vez, disponibilizou dois consultores em visitas semanais ou 

quinzenais para o desenvolvimento das 11 etapas de implantação demonstradas a seguir: 

 Etapa 1 - Elaboração do Diagnóstico Inicial - Para o levantamento do 

 
3 www.bec.sp.gov.br 
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diagnóstico inicial, foram realizadas reuniões e entrevistas com a Direção da 

Coordenadoria à qual está inserida a Bolsa Eletrônica de Compras, bem como com 

todos os gestores do Sistema BEC/SP e a Representante da Direção (RD), definida pela 

Alta Direção. O objetivo dessa fase foi de definir os processos de trabalho, 

procedimentos e documentação existente da BEC/SP, a aderência quanto aos requisitos 

da Norma NBR ISO 9001:2008, bem como o objetivo de definição do Escopo da 

Certificação. 

Etapa 2 – Preparação para a criação do SGQ - Foi realizado um workshop 

para que os colaboradores que fariam parte do Comitê da Qualidade pudessem ser 

conscientizados sobre a metodologia de gestão por processos, que é pautada no 

gerenciamento para a qualidade total. Assim, inicia-se a fase preparatória para a 

construção do Sistema de Gestão da Qualidade.   

Etapa 3 – Planejamento para o desenvolvimento do SGQ - Com a análise de 

necessidades feita e os processos desenhados, foi definido pela Alta Direção, o Comitê 

da Qualidade e determinados os gestores para cada processo. O Comitê da Qualidade é 

responsável pelo planejamento, implementação, avaliação e realimentação do SGQ da 

BEC/SP, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua eficiência e eficácia. 

Essa análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e 

necessidade de mudanças no SGQ, incluindo a Política de Qualidade e seus objetivos. 

Em consenso, o Comitê da Qualidade define então o escopo do trabalho, ou seja, a área 

à qual será submetida à NBR ISO 9001:2008.  

O escopo definido foi: “Disponibilização de ambiente de trabalho para a 

realização de compras eletrônicas no Estado de São Paulo, empresas de economia mista 

e administrações municipais paulistas”.  

O grande desafio desta fase foi a definição dos clientes. Após a definição do 

escopo, fica claro que os clientes são todas as unidades compradoras que utilizam o 

Sistema BEC/SP e não os fornecedores que negociam no portal. Foi realizado 

treinamento para todos os membros do Comitê da Qualidade quanto ao entendimento 

dos requisitos da norma. 

Etapa 4 – Definição da Política de Qualidade e Objetivos - Nessa etapa foi 

definida a Política de Qualidade e os Objetivos e Metas. A Política da Qualidade é a 

força que movimenta todo o SGQ e faz com que a organização esteja comprometida 

com a busca da melhoria contínua, bem como a atender aos requisitos da NBR ISO 
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9001:2008. Os Objetivos e Metas dão sustentação à aplicação efetiva da Política da 

Qualidade e são o ponto de partida para a implementação de um plano de ação. 

Etapa 5 - Interações e Indicadores de desempenho para melhoria dos 

processos - A abordagem por processo enfatiza a melhoria de como o trabalho é feito. 

Uma vez adotada essa abordagem, o ponto de vista do cliente deve ser incorporado. 

Sendo assim, deve-se trabalhar nas formas de agregação de valor para cada processo 

visando o atendimento das expectativas dos clientes. Consequentemente, os processos 

devem ser medidos em dimensões que avaliem o valor proporcionado ao cliente (Biazzi 

et. al., 2006). Surge, então, a figura dos indicadores. 

A partir da declaração dos Objetivos da Qualidade e seus indicadores, cada 

gestor de processo, após treinamento sobre os conceitos relacionados à interação dos 

processos, definição e importância dos indicadores, discutiu e desenhou os primeiros 

indicadores para cada processo anteriormente definido. Dessa discussão, resultou o 

documento Mapa de Indicadores de Processo. A partir deste ponto, inicia-se a análise 

dos indicadores e começa-se a desenhar as tomadas de decisões decorrentes desta 

análise. 

Etapas 6, 7 e 8 – Desenhos de mapas de processos - Para a organização 

funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar diversas atividades 

interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma a possibilitar 

a transformação de entradas e saídas pode ser considerada um processo. O mapa de 

interação dos processos está ilustrado na Figura 1. 
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Uma vantagem da abordagem de processo é o controle contínuo que ela permite 

sobre a ligação entre os processos individuais dentro do sistema de processos, bem 

como sua combinação e interação. A abordagem por processos é a base da norma NBR 

ISO 9001. A partir desta abordagem, foram definidos os processos de Suporte, 

orientado ao Usuário e de Gestão da Qualidade e suas interações, que podem ser vistas 

no documento Matriz de Correlação: Objetivos e Processos com o objetivo de 

evidenciar o grau de correlação entre os mesmos, Figura 2. 
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A unificação de processos visando simplificar e melhorar a forma de gestão dos 

processos de Suporte, Orientação ao Usuário e de Gestão também melhora a forma de 

gestão do SGQ. Por fim, foram desenhados os Mapas de Processos – MP, utilizando a 

metodologia do Diagrama da Tartaruga. A participação e o comprometimento dos 

superiores são fundamentais, mas em muitas ocasiões estes não são conhecedores de 

todos os detalhes que cada processo ou atividade possui (BIAZZI, et. al. 2006). Sendo 

assim, para a construção dos mapas de processos foram entrevistados os gestores de 

cada processo, bem como todos os funcionários que realmente realizavam as atividades, 

e não apenas nos superiores. Exemplo de Mapa de Processo pode ser visto na Figura 3. 
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Etapa 9 - Planejamento da divulgação do sistema e criação do Procedimento 

de Ação Corretiva e Preventiva - Em busca do envolvimento dos colaboradores no 

processo de qualidade, foi desenvolvido um plano de comunicação interna que consistiu 

num primeiro momento em palestras em auditórios. Houve a criação do Procedimento 

de Ação Corretiva, Preventiva e Oportunidades de Melhoria, ou seja, de qual forma 

seriam tratadas ações para a retroalimentação do SGQ e consequente atendimento dos 

usuários. Para que se mantenha a padronização do registro e tratamento das não 

conformidades e as ações corretivas e preventivas, os gestores foram submetidos a um 

processo de capacitação. 

Etapa 10 – Preparação e realização da auditoria interna - A penúltima fase 
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do projeto consistiu em treinar e formar uma equipe de auditores internos e realizar a 

auditoria interna. A realização da primeira auditoria de gestão da qualidade consiste em 

coletar o maior número de informações, dentro de uma amostra significativa, e avaliá-

las contra o critério da ISO 9001:2008. A aplicação da norma de auditoria, ISO19011, é 

realizada como complemento a um critério de auditoria. (SOUZA, et. al. 2009). O 

próximo passo seria a análise dos resultados pela direção da BEC/SP, atendendo um 

pré-requisito da norma. Após todas as fases implantadas, o trabalho culminou na 

elaboração do Manual de Gestão da Qualidade. 

Etapa 11 - Certificação - O Sistema de Gestão da Qualidade BEC/SP, nesta 

fase, está implantado e pronto para receber a auditoria de uma empresa Certificadora, a 

qual será responsável por emitir o que chamamos de “selo da qualidade total”, ou seja, o 

certificado da ISO 9000. A auditoria de Certificação ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto 

de 2010 e culminou na certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da BEC/SP. 

 

 

 

3. Eficiência no Uso de Recursos Públicos e Eficácia  

O projeto constou do Plano de Ações da Coordenadoria de Entidades 

Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – Cedc, alinhadas ao Planejamento 

Estratégico da Sefaz, vinculada ao objetivo estratégico “Buscar a Qualidade no gasto 

público”. Os resultados buscados com a implantação do Sistema de Gestão da 

Qualidade do Sistema BEC/SP estão declarados na sua Política de Qualidade:  

“A BEC – Bolsa Eletrônica de Compras – estabelece e melhora 

continuamente o seu Sistema de Gestão da Qualidade visando prover os 

meios adequados à otimização do gasto público e a garantia do cumprimento 
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da legislação vigente. Nossa busca pela satisfação dos usuários se baseia 

nos seguintes princípios:  

 “Transparência, Agilidade, Competitividade, Abrangência de atuação e 

Satisfação dos nossos colaboradores”  

A Política de Qualidade BEC/SP declarada foi baseada de acordo com o 

Planejamento Estratégico da Sefaz, que por sua vez está alinhada com os objetivos da 

Administração Pública Estadual. Pode-se considerar a construção do SGQ e toda sua 

implicação como um processo de excelência em gestão pública, bem como um marco 

para a profissionalização do negócio com total aderência de aplicação às áreas de 

produtos e serviços, sendo eles voltados tanto à área privada quanto para a área pública, 

seja para a Administração Direta ou Indireta. A gestão da qualidade total está baseada 

basicamente na abordagem por processos, na abordagem sistemática de gestão e na 

abordagem factual para tomada de decisão. Seguindo estes preceitos, o Sistema 

BEC/SP, a partir da criação do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, está sendo 

gerida baseada em processos e em seus indicadores e metas e com isso, capaz de fazer 

uma leitura de evidências para a tomada de decisão, além da criação e manutenção de 

plano de ação eficiente e eficaz na busca da melhoria contínua.  

O escopo para a Certificação da ISO 9001 do Sistema BEC/SP visa a satisfação 

dos seus usuários. Para o Sistema BEC/SP, foram considerados usuários todas as 

unidades compradoras do Estado de São Paulo e também as Administrações municipais 

do Estado de São Paulo que celebrarem convênio para a utilização do sistema e não os 

fornecedores que negociam seus preços na BEC/SP. O plano de ação pode ser 

evidenciado em todos os registros de Ações Corretivas e Preventivas.  

Desde a implantação do SGQ até o mês de julho de 2012, foram registradas mais 

de 100 solicitações de ações corretivas e preventivas onde se analisa a situação atual, a 

situação ou objetivos propostos e se apresentam ações necessárias para a implementação 

dos objetivos propostos com os seus respectivos responsáveis e prazos para a conclusão. 

 Após a implementação das ações, há a verificação e validação das ações 

realizadas, bem como a avaliação da melhoria alcançada. E assim se realimenta todo o 

SGQ. 

4. Relevância do Trabalho  

O trabalho de implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado na 
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gestão de processos pode ser considerado como inovação e desafio na administração 

pública, tendo em vista que, para o serviço público, o gerenciamento da qualidade do 

serviço é apontado como dificuldade, pois muitas vezes não é bem estruturado, e muitos 

processos que não adicionam valor são controlados em demasia (PYON et al., 2009).  

Também o gerenciamento por processos trouxe um caráter não intuitivo ao 

gerenciamento, já que a partir deste momento, as ações são baseadas em evidências 

factuais. Dessa forma, a criação do SGQ no Sistema BEC/SP, além de considerar as 

expectativas de seus clientes, se torna aderente ao planejamento estratégico, fazendo 

valer a missão da instituição e que deve ser o foco da estratégia. (MENESES; 

MÜLLER, 2006). 

 A partir do projeto de implantação da ISO 9001 na BEC/SP, ficou evidenciado a 

importância no tratamento e desenvolvimento das competências de seus colaboradores 

para a realização um trabalho feito com segurança, eficiência e eficácia. Por fim, para 

que seja melhorado continuamente o desempenho da organização, a satisfação dos 

clientes e das partes interessadas, devem ser reputadas às diretrizes que consideram 

tanto a eficácia como a eficiência do SGQ previstas na norma ISO 9004. 

5. Desenvolvimento de Parcerias 

 O projeto de implementação do SGQ na BEC/SP contou com o apoio do BID 

para a contratação da consultoria da Interaction Plexus, que foi a vencedora da 

concorrência internacional para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 Vale ressaltar o importantíssimo aspecto na gestão do Sistema BEC/SP: a 

relação com os parceiros para o desenvolvimento do negócio. Toda e qualquer alteração 

no Sistema BEC/SP deve ser proposta à Companhia de Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo – Prodesp, que detém o desenvolvimento do Sistema, por contrato. 

Para tal, os pedidos de desenvolvimento ou demandas devem ser bem desenhados, 

acompanhados e homologados pelos colaboradores da BEC/SP. Para tanto, foi criado 

um processo nomeado de Desenho de Sistemas que tem como objetivo a avaliação das 

demandas de desenvolvimento de sistemas e coordenação do desenvolvimento das 

mesmas junto à Prodesp. 

 A partir do desenho desse processo, foi possível fazer a gestão das inovações do 

Sistema de forma mais eficiente e eficaz, além de uma nova cultura de relacionamento 

entre contratado/contratante que vem sendo desenvolvida com o terceiro, nesse caso, a 
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Prodesp. 

Uma das iniciativas quanto à gestão de pessoas foi a criação do processo 

Treinamento e Conscientização, que tem como objetivo prover a competência 

necessária ao gerenciamento e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus 

processos e, ainda, tem como indicador a porcentagem de atendimento das 

competências por cargo. Tal iniciativa tem como premissa o atendimento do requisito 

6.2 – Recursos Humanos, mas está totalmente alinhada com a nova política de gestão de 

pessoas da Sefaz. 

 O processo se construiu a partir de matrizes de cargos/funções e as 

competências necessárias para a investidura nesse processo. O objetivo é verificar as 

lacunas entre as competências necessárias e as competências atuais de cada colaborador 

em seu cargo e em sua área de atuação, montando um plano de capacitação para o 

devido provimento. As matrizes foram validadas pelos gestores. 

Atualmente, a BEC/SP tem em seu quadro 52% das competências necessárias, e 

planeja aumentar esse índice anualmente, contando com o plano de capacitação 

elaborado pela Escola Fazendária do Estado de São Paulo - Fazesp e também propondo 

outras capacitações que lhe sejam necessárias. Tal iniciativa pode apontar nova forma 

de alimentação do processo de planejamento de capacitação à Coordenadoria, bem 

como para outras áreas da Sefaz. Foi realizado treinamento para todos os membros do 

Comitê da Qualidade quanto ao entendimento dos requisitos da norma.   

Em consonância com um dos princípios da Política de Qualidade da BEC/SP, 

“Satisfação dos nossos colaboradores”, foi realizada pesquisa de satisfação interna, onde 

se evidenciou o nível de satisfação geral de 88%, considerando fatores como recursos 

humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho. Também houve espaço para colocação 

de comentários e sugestões. Os resultados dessa pesquisa resultaram em ações 

preventivas com suas respectivas ações de implementação. Essa prática será mantida 

anualmente como prevista no Manual da Qualidade. 

6. Processos  

A gestão da qualidade total está pautada basicamente na Abordagem por 

Processos, na Abordagem Sistemática de Gestão e na Abordagem factual para tomada 

de decisão. Seguindo estes preceitos, o Sistema BEC/SP, a partir da criação do Sistema 

de Gestão da Qualidade – SGQ, está sendo gerido baseado em processos e seus 
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indicadores e metas e com isso tornando-se capaz de fazer uma leitura de evidências 

para a tomada de decisão.  

Os dois pontos principais foram o desenho dos processos e suas interações, onde 

foi possível priorizar as ações por sua ordem de importância e impacto no negócio, bem 

como pela simplicidade de aplicação dos Mapas de Processos onde se visualizam todas 

as entradas e saídas, os algoritmos das atividades (sequência e interações), os riscos do 

negócio, o monitoramento e medição de seus indicadores, os controles de documentos e 

de registros. Cada processo por si só já tem seu Sistema de Gestão da Qualidade a ser 

perseguido. 

7. Evolução do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ 2.0 – Gestão do 

Conhecimento 

A gestão do conhecimento dentro das organizações tem papel fundamental na 

organização e disseminação dos conhecimentos produzidos, sendo assim, considerados 

como ferramenta estratégica. 

Segundo Igarashi et al. (2008), a gestão do conhecimento está sob as atividades 

das pessoas dentro das organizações. Porém, essas organizações devem suprir o aspecto 

arquitetural interno para habilitar a capacidade de gestão do conhecimento às pessoas. 

Esse arquitetural interno pode ser viabilizado através das ferramentas de tecnologia da 

informação. 

Com a construção do SGQ na BEC/SP, uma grande quantidade de informação 

foi sendo gerada para sustentação da sua execução. Devido ao tamanho da BEC/SP e ao 

tipo de suas atividades, à complexidade dos processos e suas interações, foi gerada uma 

estrutura documental contendo: o Manual de Gestão da Qualidade; os Mapas de 

Processos; os Procedimentos, Instruções de Trabalho e Documentos Operacionais; e os 

Registros da Qualidade. Nesse conjunto de documentos está baseada a essência do 

Sistema de Gestão de Qualidade da Bolsa Eletrônica de Compras. É a partir deste 

material que são realizados o planejamento, a operação e o controle dos processos por 

meio de indicadores e metas e procedimentos do SGQ. 

Foi entendido pela Alta Direção que os gestores de cada processo deveriam 

determinar e manter a infraestrutura e as condições do ambiente de trabalho necessárias 

para alcançar a conformidade com os requisitos de cada produto e, por conseguinte, 

estar de acordo com a NBR ISO 9001:2008 que especifica na Seção 1, 1.1 – 

Generalidades: “a) a organização necessita demonstrar sua capacidade para fornecer 
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produtos que atendam de forma consistente aos requisitos dos clientes e requisitos 

estatutários e regulamentares aplicáveis”. 

Desse modo, na tentativa de buscar aumentar a interação entre os gestores e a 

divulgação dos trabalhos realizados, bem como das conquistas alcançadas desde a 

implantação do SGQ, a BEC/SP iniciou o desenvolvimento de uma solução para 

garantir o fluxo de informação e do conhecimento. Essa iniciativa teve como objetivo 

também a melhoria do monitoramento e da medição dos processos relacionados ao 

SGQ, sendo um ambiente aberto e colaborativo, com boa usabilidade para que o 

aprendizado de novas ferramentas fosse rápido e efetivo. 

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a qual está 

inserida a BEC/SP, possui um portal corporativo suportado na Intranet por uma 

plataforma colaborativa chamada Microsoft Windows Sharepoint Services – WSS. Trata-

se de um Enterprise Content Management – ECM com diversos recursos colaborativos. 

De modo geral, o WSS trabalha com estruturas hierárquicas de sites e listas de usuários 

associadas ao Microsoft Windows (sistema operacional adotado na Secretaria), por 

meio de Active Directory presente no Microsoft Windows Server 2003. Os usuários têm 

acesso ao portal por meio de um Smart Card contendo Certificado Digital e a partir de 

permissões específicas para garantir a segurança e a organização do fluxo de informação 

no sistema. Esse modelo também suporta a solução desenvolvida para o Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

Em 2011, o Comitê da Qualidade definiu e desenvolveu o novo modelo de 

Gestão da Qualidade, nomeado de SGQ 2.0, que está suportado por um site dentro da 

estrutura da Intranet da SEFAZ. O SGQ 2.0 ganhou um ícone na página principal da 

Coordenadoria a qual a BEC/SP está subordinada hierarquicamente. A estrutura de sites 

do SGQ 2.0 foi desenhada a partir dos processos que integram o SGQ, ou seja, cada 

processo gerou um site com as informações pertinentes àquele conjunto de atividades. 

Na página de todos os processos existe uma base mínima de funcionalidades que pode 

ser modificada e ampliada pelos gestores: fórum de discussão, descrição do processo, 

módulo de avisos, biblioteca de documentos, acompanhamento de tarefas, membros do 

projeto da qualidade ou gestores dos processos, calendário de reuniões e eventos, 

benchmarking.  

Desse modo, houve um aumento significativo na agilidade da manutenção dos 

processos de trabalho e diminuição do uso do papel com a eliminação parcial da 
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impressão de folhas de processos, procedimentos, instruções de trabalho e outros 

documentos operacionais e registros da qualidade; a recuperação da informação correta 

no momento imediato de sua requisição também pode ser destacada e o 

acompanhamento dos indicadores de processos pela Alta Direção foi facilitado. A 

necessidade do controle dos documentos e registros está evidenciada na NBR ISO 

9001:2008 na Seção 4, item 4.2 – Requisitos de Documentação. 

Dentro desse modelo de gestão do SGQ, foi criada uma equipe de consultores 

para incentivar a utilização dessas ferramentas pelos gestores de processos em busca de 

melhorias e mudanças nas diversas áreas. Essa equipe de consultores também elaborou 

um tutorial sobre o SGQ 2.0 que foi distribuído para todos os servidores envolvidos nos 

processos da qualidade.  

8. Aprendizado Organizacional 

Todos os usuários do Sistema BEC/SP, tanto as unidades compradoras (externo) 

quantos os colaboradores/funcionários da BEC/SP (interno), foram questionados sobre 

sua satisfação. Assim sendo, o resultado da tabulação, bem como o plano de ação para a 

correção de ações ou mesmo a implantação de oportunidades de melhoria é 

comunicado, buscando cada vez mais o envolvimento de todos. 

A BEC/SP em seu SGQ não sofreu influência de nenhum modelo de gestão 

especifica para o desenvolvimento de seus indicadores, embora todos estes indicadores 

tenham características de algum modelo existente na literatura. Para tal tarefa, a 

metodologia foi baseada no atendimento dos princípios e objetivos declarados na 

Política de Qualidade e foram consideradas as características gerais e os objetivos de 

cada processo, incluindo o processo de gestão que tem como objetivo medir o SGQ 

como um todo. 

A construção do SGQ, baseado em mapeamento de processos e análise de 

eficácia de seus resultados é importante ferramenta para a otimização de recursos da 

organização, bem como a atenção à satisfação das necessidades dos usuários e a busca 

da melhoria contínua do Sistema BEC/SP. Dessa forma, pode-se concluir que um novo 

modelo de gestão de desempenho para a administração pública está sendo criado a partir 

da visão da implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade sob a ótica da NBR ISO 

9001:2008. 

  Fica evidenciada também que a NBR ISO 9001:2008 no Sistema BEC/SP foi 
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implantada em sua totalidade culminando pela sua certificação por organismo 

certificador externo demonstrando, assim, a possibilidade de desenvolvimento de 

técnicas gerenciais usualmente utilizadas no setor privado em sua plenitude no setor 

público, guardadas suas peculiaridades. 

A BEC/SP tem como função principal a eficiência na aplicação dos recursos 

públicos, pois se trata de uma ferramenta de negociações eletrônicas de compras de bens 

e aquisição de serviços para a Administração Pública Paulista. Com a utilização de 

Sistema de Gestão da Qualidade baseada na NBR ISO 9001 a BEC/SP tem conseguido 

atingir objetivo primário na busca da eficiência na aplicação dos recursos públicos por 

meio de todas as suas Unidades Compradoras. Seus indicadores apontam crescimento 

ou expansão da abrangência de atuação, controle dos custos por operação e alto nível de 

satisfação de seus usuários. 

 

Tabela 1. Etapas de Implantação 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Diagnóstico Inicial Avaliação inicial do sistema (análise de GAPs) 

Preparação Workshop – Abordagem por Processos 

Planejamento Definição do Comitê da Qualidade (gestores dos 

processos) 

Treinamento do Comitê – ISO 9001 

Definição do escopo da Certificação 

Identificação dos requisitos legais aplicados aos 

serviços 

Política e Objetivos Definição da Política de Qualidade 

Definição dos Objetivos e Metas 

Palestra de sensibilização para a qualidade ISO 9001 

Interações e Indicadores Análise das interações entre os processos 

Definição dos Indicadores de processo 

Início de medição e monitoramento de processos 

Análise dos indicadores e tomada de ações decorrentes 

Processos de Suporte Construção dos Mapas de Processos de Suporte e dos 

Procedimentos dos processos 

Processos Orientados aos Construção dos Mapas de Processos de Suporte e dos 
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Usuários Procedimentos dos processos 

Processos de Gestão Construção dos Mapas de Processos de Supporte e dos 

Procedimentos dos processos 

Comunicação e Ocorrências Comunicação interna – Planejamento da divulgação 

do sistema. 

Criação do Procedimento de Ação Corretiva e 

Preventiva. 

Treinamento Não Conformidade, Ação Corretiva e 

Preventiva 

Fechamento Construção dos Mapas de Processos de Supporte e dos 

Procedimentos dos processos 

Acompanhamento da 

Certificação 

Construção dos Mapas de Processos de Supporte e dos 

Procedimentos dos processos 

  

Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade – BEC/SP 
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GESTÃO DO DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO: UM PANORAMA DAS 

DIFICULDADES E ALTERNATIVAS PARA SEU TRATAMENTO1 

A Orsi; C. Machado 

1.Introdução 

O objetivo deste artigo é contribuir para o debate sobre as dificuldades de se 

valorizar e estimular uma “cultura do mérito” na gestão pública brasileira, com foco na 

identificação de manifestações destas dificuldades nos processos de gestão de 

desempenho e em como podem ser tratadas, também no âmbito da gestão de 

desempenho.  

A identificação destes fatores dificultadores pode ajudar gestores e servidores 

públicos a enfrentarem seu contexto de forma mais completa e abrangente e, assim, 

utilizar os instrumentos de gestão de desempenho sem ignorar as eventuais limitações e 

restrições do “mundo real”. 

Para isso, serão tratados inicialmente alguns aspectos centrais da gestão de 

desempenho: conceitos básicos e propósitos; histórico; os erros e dificuldades mais 

comuns observados neste processo; e as dimensões (ou tipos) de avaliação de 

desempenho individual. 

Em seguida, serão abordados os fatores do contexto que afetam a aplicação dos 

instrumentos de gestão de desempenho, com ênfase em algumas especificidades do 

setor público. Entre os fatores do contexto, também será discutido o conceito de 

meritocracia e como ele pode estar ligado à gestão do desempenho. 

Nas considerações finais, são propostas algumas alternativas de tratamento para 

as dificuldades da gestão do desempenho no setor público, com o propósito de inspirar 

gestores e funcionários públicos a lidarem com a gestão de desempenho de forma mais 

efetiva. 

 
1 ORSI, A.; MACHADO. C. Gestão do desempenho no setor público: um panorama das dificuldades e 

alternativas para seu tratamento. In: SANTOS, T.S., BASSOTTI, I.M., TEIXEIRA, H.J. (Org.). Mérito, 

Desempenho e Resultados - ensaios sobre gestão de pessoas para o setor público. pg.193-233. 1ª. Edição. 

São Paulo. FIA/USP. 2014. 
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2. Gestão de desempenho - aspectos centrais 

2.1. Conceitos básicos e propósitos da gestão de desempenho 

Vários autores conceituam a gestão de desempenho de forma semelhante, às 

vezes com ênfase mais na avaliação do que nos outros passos de uma gestão de 

desempenho. Por exemplo, para Latham e Wexley (1994), a avaliação de desempenho é 

um instrumento que visa mensurar e verificar a adequação dos funcionários aos 

objetivos da empresa bem como às demandas do trabalho, de modo a contribuir para a 

melhoria integral e contínua do desempenho e produtividade das pessoas na 

organização. 

A gestão de desempenho pode ser resumida, no nosso entender, como um 

processo de gestão de expectativas sobre a atuação e/ou resultados da organização, de 

suas unidades constituintes e dos indivíduos. Esse processo estrutura formas para 

identificar e eliminar as lacunas entre o desempenho atual e o pretendido, por 

intermédio da avaliação da situação encontrada, do planejamento das ações para atingir 

as expectativas e do acompanhamento do funcionário na realização do planejado por 

meio de feedback constante. 

A avaliação é mais do que uma formalização do processo; ela é parte importante 

do sistema de gestão do desempenho, uma vez que este é altamente interconectado com 

as demais dimensões da Gestão de Pessoas (HIPÓLITO; REIS, 2002). Em outras 

palavras, além do propósito intrínseco de identificar e eliminar as lacunas, outros 

propósitos costumam estar associados aos resultados das avaliações de desempenho, 

como: identificar necessidades e ações de treinamento e desenvolvimento; apoiar 

decisões de reconhecimento/ remuneração; apoiar decisões de carreira e sucessão; 

auxiliar em processos de recrutamento e seleção internos; servir de documentação que 

justifique desligamentos; entre outros. 

Ainda, a relevância do sistema de avaliação de pessoas na organização 

ultrapassa os limites da área de gestão de pessoas, pois exige uma divisão de papéis e 

responsabilidades. Dessa forma, ainda que a área de gestão de pessoas seja responsável 

pelo gerenciamento e apoio ao processo de avaliação, os principais responsáveis pela 

avaliação em si são o avaliador e o avaliado (HIPÓLITO; REIS, 2002). 

Ressalta-se, portanto, que a gestão de desempenho deve ser um processo de 

gerenciamento e ajustes de expectativas não se restringindo à avaliação como um passo 

final, conforme indica a figura a seguir. 
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Figura 01 - Ciclo de Gestão do Desempenho 

 

Adaptado de Latham e Wexley (1994) 

 

Muller (2003), ao destacar a importância do feedback contínuo, enfatiza que um 

processo de gestão do desempenho sem feedback é inútil porque se despende esforço 

para fazer a medição, mas não se dá à pessoa que realizou a atividade a oportunidade de 

melhorar. Assim, é importante que o assunto desempenho seja tratado como um ciclo, 

que se inicia com o estabelecimento de expectativas, que contemple o acompanhamento 

e orientação e, por fim, que tenha a avaliação como um instrumento para se estabelecer 

novas expectativas. 

2.2. Erros mais comuns na Gestão de Desempenho e alternativas para tratamento 

Na literatura sobre a Gestão de Desempenho, é frequente a discussão sobre os erros 

típicos de avaliação que podem se manifestar, independentemente de a organização ser 

pública ou privada. Também são recorrentes algumas sugestões para minimizar estes 

problemas e melhorar a efetividade do processo.  Por exemplo, Dessler (2000) e 

Bohlander et al (2003) apontam alguns erros comuns: 

▪ Padrões não claros - os fatores de avaliação não são suficientemente descritos de 

forma observável e/ou objetiva. 

▪ Efeito halo e horn - o efeito halo ocorre quando uma característica ou uma 

impressão geral positiva sobre um avaliado impacta na avaliação de características 

específicas, e diferentes da impressão geral. O lado oposto do efeito halo é o efeito 

PAPEL DA 

LIDERANÇA

1) Estabelecer 
expectativas e plano de 

ação

2) Acompanhar e 
orientar

3) Avaliar

1. Expectativas - O que deve ser 
alcançado? Discutir prioridades e 
expectativas. Obter comprometimento 
individual e coletivo

2.Acompanhar e Orientar. Feedback do 
desempenho e evidências. Verificar se os 
objetivos/ expectativas precisam ser ajustados ou 
substituídos. Compromisso de melhoria do 
desempenho.

.

3. Avaliar. Auto-avaliação e Avaliação formal. 
Apuração dos resultados e avaliar a forma como 
foram alcançados. Avaliar o desempenho em 
relação à área, pares e a organização. Ações de 
Desenvolvimento (PDI) e Carreira. Construção do 
Termo de Compromisso de melhoria de 
Desempenho. Retomar Passo 1.
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horn, em que uma impressão geral negativa acaba por afetar itens específicos não 

relacionados. 

▪ Distribuição: o avaliador adota uma das seguintes posições: tendência central, pela 

qual evita usar os extremos da escala de avaliação; complacência ou superavaliação; 

quando utiliza apenas os pontos mais altos da escala; ou excesso de exigência, o 

oposto da complacência. 

▪ Tempo: “imediatismo”, o avaliador usa apenas os fatos mais recentes como base 

para a avaliação, e não todo o período; “primeira impressão” envolve a não 

observância da evolução do profissional avaliado durante o período. 

▪ Semelhança: o avaliador se identifica com alguma característica biográfica, 

curricular ou outra qualquer de algum avaliado que seja semelhante às suas 

características e, por isso, acaba por avaliar melhor este avaliado. Ou quando as 

relações pessoais positivas com algum subordinado acabam por elevar sua nota. 

▪ Estereótipos e vieses (idade, sexo etc.): características como idade, raça e gênero 

afetam mais a nota de avaliação do que o desempenho real, do que os fatores mais 

ligados ao desempenho, atuação e resultados. 

▪ Foco excessivo no número ou nota e não na pessoa ou conceito: o avaliador acaba 

por utilizar erroneamente os conceitos de avaliação, atribuindo notas diretamente 

sem embasar a aplicação da escala no acompanhamento feito e nos fatos e dados 

acumulados. 

Podem ser listados, ainda, mais dois erros comuns: 

▪ Fadiga ou rotina – propensão a não prestar muita atenção ao processo de avaliação, 

quando se tem que avaliar muitos funcionários em curto espaço de tempo. Esta 

situação pode distorcer consideravelmente a avaliação. Uma forma de evitar este 

erro é procurar planejar o processo de forma a concentrar-se num pequeno número 

de funcionários de cada vez, além de destacar a importância dos demais passos da 

gestão de desempenho (contratação de expectativas e monitoramento regular do 

desempenho). 

▪ Incompreensão do significado dos fatores – apreciação de qualidades diversas das 

desejadas por incompreensão ou distorção do sentido do fator. Este erro pode ser 

corrigido por meio de testes prévios do entendimento dos significados quando da 

elaboração do instrumento e formação dos avaliadores que inclua interpretação e 

discussão de cada fator. 
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No entanto, mais do que problemas de instrumento ou método, os pontos relatados 

em estudo de Longenecker e Goff (1990), dizem respeito a como os gestores e avaliados 

realizam o processo. Nesse estudo, realizado em uma grande empresa americana, a 

questão principal era: “por que a avaliação de desempenho ainda falha?”.  

Dessler (2000) também discute formas para minimizar os impactos dos erros de 

avaliação. A primeira sugestão é entender bem os problemas e diagnosticar quais deles 

de fato ocorrem na organização. O segundo é escolher o método correto, dadas as 

finalidades e objetivos. Um terceiro ponto é o treinamento para evitar os erros. E o 

último é manter alguma forma de registro regular, que promova um real 

acompanhamento do desempenho e das expectativas a respeito. 

Muitas das dificuldades com os sistemas de avaliação têm sido relatadas como 

consequência de instrumentos ou políticas padronizados e centralização dos 

procedimentos, falta de participação do avaliado no processo avaliativo, o despreparo 

dos gestores para lidar com avaliação e transitoriedade das chefias, e, principalmente, 

pela associação direta entre avaliação e promoção funcional (Oliveira-Castro et al, 

1996). Com relação a esse último aspecto, Jawahar et al (1997), com base em revisão 

bibliográfica de outros 22 estudos, apontam que quando a finalidade da avaliação é 

apenas o desenvolvimento e melhoria, as notas atribuídas costumam ser 

significativamente menores do que quando as finalidades são “administrativas”, tais 

como como subsidiar aumentos por mérito e promoções. 

Outro aspecto evidenciado por Oliveira-Castro et al (1996) é o da utilização de 

instrumentos baseados unicamente em traços de personalidade, como iniciativa, 

urbanidade etc., os quais seriam, segundo as autoras, mais suscetíveis a erros de 

avaliação do que fatores relativos à produtividade ou à qualidade do trabalho. Essas 

autoras defendem que os fatores de avaliação devem ser claramente definidos e os 

instrumentos exemplificarem ações observáveis, de maneira que possam servir como 

indicadores de desempenho e referenciais seguros para atribuição de escores. 

Portanto, cabe reforçar a importância do uso adequado das ferramentas e dimensões 

de avaliação e os cuidados com as finalidades atribuídas a cada uma delas como um dos 

aspectos iniciais a ser observado, o que será destacado no próximo item. 

3. Dimensões de avaliação 

Hipólito e Reis (2002) alertam que não existem soluções únicas nem respostas 
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definitivas quando o assunto é avaliação e que o resgate de processos formais de 

avaliação nas organizações reflete uma busca por instrumentos alinhados às suas 

características, cultura e necessidades. 

Um dos pontos importantes a se considerar é a utilização de algumas 

ferramentas de avaliação, cada qual muito bem definida quanto ao foco e aos resultados 

pretendidos, de modo a evitar confusões quanto ao conteúdo e uso dos resultados. Estes 

autores propõem uma estrutura com quatro dimensões de avaliação de desempenho 

possíveis: avaliação do desenvolvimento profissional, análise de potencial, análise 

comportamental e avaliação de resultados (HIPÓLITO; REIS: 2002). 

As três primeiras dimensões têm natureza predominantemente qualitativa, 

enquanto que a avaliação de resultados é fundamentalmente quantitativa. Enquanto as 

avaliações qualitativas costumam se referir a “como” o resultado é atingido - e acabam 

por afetar o nível de desafio que é colocado para cada profissional conforme seu nível 

de desenvolvimento e capacidade de abstração -, a avaliação quantitativa costuma 

enfocar “o que” é atingido e “qual” o resultado obtido. 

As três dimensões qualitativas apontadas por Hipólito e Reis (2002) são resumidas a 

seguir: 

▪ A avaliação do desenvolvimento profissional observa o grau de desenvolvimento e 

maturidade do indivíduo como subsídio à distribuição de responsabilidades, à 

definição de ações de capacitação e a movimentações salariais e de carreira. 

▪ A avaliação de potencial procura predizer a adequação futura do profissional a 

determinada situação ou objetivo de trabalho. Portanto, ela não se trata exatamente 

de uma gestão de desempenho no presente, mas sim de uma tentativa de prever o 

desempenho futuro, normalmente em outra posição e/ou cargo. 

▪ A análise comportamental se propõe a promover autoconhecimento e contribuir para 

a identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria em aspectos 

considerados críticos para a empresa, relacionados aos seus valores, missão e 

objetivos. Segundo os autores, esta dimensão é a que pode ser objeto de uma 

avaliação 360 graus, ou avaliação de múltiplas fontes, aquela em que se fornece ao 

indivíduo pareceres de outros profissionais, por vários ângulos: chefia direta, 

colegas, subordinados, clientes e outros. 

Nos três tipos de avaliações qualitativas, é cada vez mais comum, nas organizações 

públicas e privadas, o uso do conceito de competências como estruturador dos 
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conteúdos das avaliações. 

As competências, quando descritas em padrões crescentes de complexidade 

(DUTRA, 2001), permitem a construção de instrumentos de mensuração do 

desenvolvimento profissional, a primeira dimensão apontada por Hipólito e Reis (2002). 

Na avaliação de potencial, as competências definidas no perfil das posições para 

as quais se tenta prever o desempenho futuro se constituem em referência fundamental 

para a comparação com os resultados das mais variadas ferramentas de análise de 

potencial e perfil psicológico. Ainda, as competências também podem ser observadas 

por meio de indicadores comportamentais e serem utilizadas na terceira dimensão 

qualitativa apontada por Hipólito e Reis (2002). 

Mas, o que se entende, afinal, por competência? Para Dutra (2002 p.22), 

“atualmente, os autores procuram pensar a competência como a somatória de duas 

linhas, podendo ser vista como a capacidade de ‘entrega’ da pessoa e, também, como o 

conjunto de qualificações que a pessoa possui para entregar”. A capacidade de entrega é 

análoga à competência como mobilização do repertório de conhecimentos e habilidades 

de uma pessoa frente ao seu contexto de trabalho, enquanto que o conjunto de 

qualificações refere-se à competência como um repertório que, se mobilizado, auxilia 

no alcance do desempenho. 

Ao discutir a formação de competências, Le Boterf (1994) argumenta que esta 

não é um estado ou um conhecimento que se tem e nem é resultado de treinamento. 

Competência é, na verdade, colocar em prática o que se sabe em determinado contexto, 

marcado por diversos fatores, como relações de trabalho, cultura organizacional, 

estrutura de trabalho e recursos disponíveis. A competência do indivíduo, portanto, se 

situa na intersecção de eixos formados pela pessoa (sua biografia, socialização), por sua 

formação educacional e profissional e pela organização do trabalho. Portanto, quanto 

maior for essa intersecção, ou seja, o ajustamento desse tripé, maior será a competência 

e, consequentemente, o desempenho. 

Na dimensão quantitativa apontada por Hipólito e Reis (2002) encontra-se a 

avaliação de resultados. Esse tipo de avaliação se origina na Administração por 

Objetivos - APO estabelecida ainda na década de 1950 por Peter Drucker. No campo da 

administração, Drucker foi um dos pioneiros na discussão de que uma empresa deveria 

ter estratégia, missão, visão e objetivos organizacionais que a impulsionassem a mudar 

e melhorar, para ser mais competitiva. 
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Assim sendo, a avaliação de resultados é realizada por meio da definição e 

acompanhamento do cumprimento de metas pré-definidas, para determinado período de 

tempo. Para o alcance das metas, devem ser definidas e executadas ações que levem à 

melhoria. Estas podem ser estabelecidas no âmbito da organização, área, equipe e, em 

alguns casos, chegar ao nível individual, dependendo, para isso, de algumas pré-

condições como: a existência de uma cultura organizacional favorável; a possibilidade 

de se acompanhar a interferência individual no cumprimento das metas, o que é mais 

difícil em algumas posições e/ou setores de atuação e, normalmente, a disponibilidade 

de um período suficiente para a maturação desta prática na organização. 

Dentre os modelos que vão além das medidas financeiras, tem ganhado força nas 

empresas o Balanced Scorecard – BSc. O BSc é uma abordagem mais recente da APO 

que propõe que os objetivos a serem perseguidos pela organização devem ser de 

diferentes naturezas. Com o passar do tempo, tornou-se uma forte aliada das empresas 

na estratégia, ao oferecer uma visão de futuro e do caminho para se chegar até ele.  

Um dos principais motivos de sua intensa utilização é que o BSc pressupõe que 

a escolha dos indicadores para a gestão de uma empresa não deve se restringir a 

informações econômicas ou financeiras, já que, por exemplo, a geração de lucro em um 

ano não garante o mesmo resultado no ano seguinte, além do que esses indicadores 

podem direcionar a gestão do desempenho até o nível de equipes e, em alguns casos, o 

nível individual. 

4. Aspectos do contexto que afetam a gestão de desempenho 

Nas discussões anteriores sobre problemas e erros da gestão de desempenho é 

comum verificar que muitos deles passam por dificuldades ligadas a não observação de 

variáveis presentes no contexto de trabalho. O desempenho é decorrente de múltiplas 

variáveis, não podendo ser atribuída exclusivamente ao funcionário a responsabilidade 

por problemas de desempenho. Além das características pessoais do avaliado, tais como 

habilidades, atitudes, personalidade, escolaridade, também o suporte organizacional 

para o desenvolvimento das atividades, expresso (ou não) em várias particularidades do 

contexto, pode interferir no desempenho do funcionário (OLIVEIRA-CASTRO et al, 

1996). 

Assim, a seguir, serão enfocados alguns aspectos críticos, típicos do serviço 

público, que devem ser agregados aos fatores de caráter geral, apontados anteriormente. 
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Cabe a ressalva de que não é intenção deste artigo discutir as diferenças do contexto 

nacional para o de outros países, mas dar mais luz ao caso brasileiro. 

4.1. Formação do quadro de pessoal 

Uma característica básica do quadro de pessoal na administração pública é a 

baixa rotatividade dos servidores, e, como consequência, elevado tempo médio de casa. 

Se por um lado esse fator é importante para a formação de profissionais em áreas 

específicas, dadas as peculiaridades dos serviços públicos, essa característica pode ser a 

base de um processo de acomodação decorrente da estabilidade proporcionada, das 

vantagens adquiridas, da falta de cobrança do desempenho e, até mesmo, de frequência, 

entre outros. 

Alia-se, também, como aspecto negativo, uma questão crítica no processo de 

gestão no setor público, relativa à formação de uma cultura marcada pela expectativa de 

rotação rápida dos principais dirigentes, com grande possibilidade de situações como: 

alterações radicais na condução da atuação da organização, revisão ou arquivamento de 

planos e programas já em andamento, promoção de ações que sejam consideradas como 

injustiças funcionais, entre outras. Essas situações interferem sobremaneira no clima 

organizacional e na satisfação profissional e acabam por transformar a relação entre o 

funcionário e a organização em uma "relação de emprego", ou seja, uma relação focada 

na manutenção do status e da remuneração, e não nos resultados da organização e no 

seu desenvolvimento profissional e como pessoa. 

4.2. Tendência a uma postura reativa 

A falta de um processo sólido e participativo do planejamento dessas 

organizações acentua a situação abordada no item anterior, inibe posturas pró ativas, 

dado que os funcionários não se sentem responsáveis pelos resultados e os leva a 

“esperar pelas decisões da direção”. Ainda, a falta de planejamento minimiza um dos 

efeitos positivos do possível aproveitamento de pessoal interno para cargos de gestão - o 

que poderia equilibrar alterações bruscas de planos de ação - uma vez que os resultados 

de trabalho de cada unidade / indivíduo não são definidos e cobrados objetiva e 

adequadamente, o que concorre para uma transferência de responsabilidade aos níveis 

superiores quanto à busca de soluções para problemas específicos e ao 

desencadeamento de ações necessárias. 



NESAP – V. 1 | Nº 1 | 2019 

 

 
67 

4.3. Efetividade da posição de gestão 

O aproveitamento de funcionário efetivo para atender encargos de gestão pode 

trazer aspectos positivos, como mencionado anteriormente, bem como proporcionar 

maior possibilidade de ascensão funcional - ação que se reveste de indiscutível fator 

motivacional. Entretanto, a transitoriedade dessas funções inibe, em geral, posturas mais 

rígidas, principalmente na cobrança de desempenho, por que, dentre outros motivos, o 

gestor pode ser destituído da posição hierárquica em um segundo momento. Essa 

situação cria uma cultura de excessiva prudência nas decisões com respeito aos 

subordinados e de acobertamento mútuo.  

Oliveira-Castro et al (1996) acrescentam o que elas chamam de culturas de 

leniência, na qual o competente, o indiferente, o descomprometido e o incompetente, 

todos, sem distinção, recebem avaliações máximas. Tal situação leva a sentimentos de 

injustiça e iniquidade que podem resultar em desmotivação e redução da produtividade, 

principalmente dos funcionários mais eficientes e mais comprometidos com a 

organização. 

A prática da leniência ou superavaliação, bastante comum no serviço público, 

pode ser muito danosa e prejudicial à organização como um todo, devendo-

se, portanto, eliminá-la ou minimizar a influência que exerce sobre as 

avaliações de desempenho. As chefias, sob a influência das pressões 

culturais, praticam a superavaliação, contribuindo dessa forma para a sua 

perpetuação (Oliveira Castro et al, 1996 p. 39) 

Mesmo durante o estágio probatório, único período durante o qual os que não 

atingem o desempenho necessário podem ser demitidos, a avaliação não é realizada 

satisfatoriamente, como sugere a ínfima quantidade de demissões durante e ao final 

desse momento. 

Observa-se, também, que a possibilidade de retorno ao cargo inicial sem a 

função, mas com os respectivos vencimentos incorporados integralmente, situação 

muito comum nas organizações do setor público, pode levar nessas condições a uma 

falta de comprometimento com o desempenho. 

4.4 Remuneração 

Os planos de cargos e salários seguidos no serviço público, principalmente na 

administração direta, baseiam-se quase que exclusivamente na formação escolar para 
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hierarquização da remuneração. Principalmente nos cargos que exigem formação em 

nível superior, não são adequadamente ponderados outros fatores como complexidade 

das atividades e outros necessários ao desempenho das atribuições. Esse sistema acaba 

por nivelar os salários de funcionários com atividades completamente distintas quanto à 

complexidade, unicamente por se fazer necessária, para esses cargos, a formação em 

nível superior. 

Pode ocorrer progressão salarial em uma mesma classe, porém, em geral, as 

diferenças não são significativas a ponto de incentivar melhorias do desempenho. 

Ainda, dadas as dificuldades para avaliação do mérito, é praxe a utilização de fatores 

que nem sempre estão correlacionados com a eficiência, tais como a antiguidade e 

pontuações que levam em conta aspectos objetivos, mas não proporcionais à 

contribuição para o atendimento dos objetivos da organização e do próprio 

desenvolvimento profissional. 

A "alternativa" para uma remuneração maior vem a ser, então, a ascensão a 

funções de confiança, motivo pelo qual se observa uma multiplicação de unidades 

organizacionais, para viabilizar o pagamento de gratificações por função. Ocorrendo o 

retorno de um ocupante de função gratificada ao seu cargo original, após a incorporação 

da gratificação, cria-se uma situação de remuneração diferenciada desmotivadora para 

os demais servidores, dada a falta de equidade entre salário, atribuições e desempenho. 

Proliferam, ainda, gratificações diferenciadas para categorias com maior poder 

de barganha e/ou capacidade de mobilização e influência, gerando distorções com 

reflexos muitas vezes graves na política de recursos humanos como um todo e no 

sentimento de justiça organizacional. 

Todas essas características descritas influenciam, negativamente, o atendimento 

dos objetivos de eficiência e eficácia buscados pelas organizações públicas e 

estabelecem para os funcionários um sentimento de impotência frente a problemas que 

se eternizam e que são apenas contornados por várias administrações, e que, certamente, 

têm impacto sobre a gestão do desempenho.  

A presença destas características não pode ser simplesmente ignorada, ainda 

mais quando se tem como tema do discurso atual a busca por uma “cultura do mérito”. 

Portanto, a discussão sobre meritocracia é item relevante no contexto da gestão de 

pessoas no setor público e será brevemente tratada no próximo item. 
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5. Meritocracia: discurso e prática no contexto público 

O debate sobre a meritocracia na gestão de organizações ressurge com força nos 

dias atuais, tanto no setor público como no setor privado. Nem sempre seu 

entendimento é correto, sendo frequente uma compreensão limitada de que meritocracia 

se restringe a simples aplicação de técnicas e ferramentas de gestão isoladas como se 

fossem melhores práticas universais a qualquer contexto organizacional. 

As técnicas e ferramentas têm seu papel, pois podem instrumentalizar e 

normatizar processos que tenham como objetivo reconhecer o mérito em uma 

organização. Mas o conceito de meritocracia, conforme discute Barbosa (1996), não é 

uma novidade e vai bem além da aplicação das técnicas. Envolve aspectos políticos e 

culturais, não apenas no Brasil, mas em outros países.  

A aplicação de normas e sistemas com intenção meritocrática não é a questão 

central do tema, “mas sim a sua legitimidade na prática social [...], a transformação 

deste sistema meritocrático existente no plano formal e no plano do discurso em uma 

prática social meritocrática” (BARBOSA, 1996 p. 59). Esta autora aponta que outros 

valores fundamentais da sociedade e de sua dinâmica de funcionamento acabam por 

afetar nossas práticas sociais, muitas vezes de forma contraditória à meritocracia, como 

a antiguidade, a lealdade, a dedicação e as relações pessoais e, acrescente-se, um 

excesso de legalismo nas relações de trabalho no setor público brasileiro. Assim, a 

ideologia da meritocracia, em qualquer sociedade, acaba por se confrontar com os 

demais valores, principalmente com aqueles considerados mais legítimos na prática 

social. 

Aquela autora também faz uma síntese de como é polêmica a questão da 

avaliação de desempenho na materialização da meritocracia, tanto no setor privado 

como no público. Para isso, cita tanto autores que consideram estes sistemas negativos, 

como por exemplo, aqueles vinculados à Escola de Gestão de Qualidade Total, como 

outros que reconhecem as dificuldades e limitações inerentes a esta prática, mas que 

defendem a necessidade de sua existência, seja para minimizar exageros e dissonâncias 

no uso do poder discricionário, seja pelas necessidades de qualquer empresa em 

selecionar, encarreirar, reconhecer ou desligar seus componentes, ou mesmo pelas 

questões motivacionais que podem potencializar ou minimizar o engajamento dos 

profissionais. 

Ao propor a combinação de meritocracia e flexibilidade como principais 
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direcionadores para gestão de pessoas no setor público, Longo (2007) também aborda a 

diferença entre a meritocracia formal e a substantiva (material). O autor discute essas 

duas visões: na primeira visão, formal, a meritocracia deve passar pelo cumprimento 

estrito das normas, o que a opõe à flexibilidade. Em uma segunda visão, chamada pelo 

autor de substantiva, a meritocracia, na medida em que pressupõe observar e reconhecer 

o desempenho, os comportamentos e os resultados em contextos em mudança, é, então, 

uma aliada da flexibilidade. Este autor é um exemplo dos que defendem a necessidade 

da existência de uma gestão de desempenho, ainda que reconhecendo as dificuldades 

inerentes e comparando suas propostas muito mais com um “mapa de navegação” do 

que com uma fórmula pronta, como se observa em seu texto a seguir: 

Para o bem ou para o mal, o comportamento humano nas organizações é uma 

variável sobre a qual é difícil influir. Ao mesmo tempo, exercer essa 

influência constitui uma questão central para a eficácia, eficiência e 

efetividade das organizações, que se acentua nos serviços públicos e que, 

portanto, se torna irrenunciável para os inovadores e reformadores da gestão 

pública. (LONGO, 2007, 14). 

Em uma abordagem complementar, e com base em extensa revisão bibliográfica, 

Pacheco (2010) discute a profissionalização, o mérito e a proteção da burocracia na 

administração pública brasileira. A autora destaca três regras que, até mesmo antes de 

1930, mas com maior força desde então, foram introduzidas no modelo institucional da 

administração pública: 

▪ O concurso público como forma de provimento, 

▪ A estabilidade e 

▪ A organização de carreiras. 

Um ponto fundamental explorado pela autora em sua pesquisa é que, por 

diversos motivos (clientelismo, corporativo, dentre outros), estas regras características 

da burocracia weberiana não foram completamente implantadas e coexistem com 

formas alternativas de ingresso e permanência no serviço público e, quando 

implantadas, o foram de forma rígida. 

Como legados desta coexistência, Pacheco (2010) sintetiza: 

▪ Estabilidade rígida: não há prática de demissão por desempenho, apenas em casos 

de fraude apurados por pares, o que também é raro. Embora não se reduza a isso, do 

ponto de vista normativo ainda não houve aprovação de lei complementar que 
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regulamente a aplicação da perda de estabilidade por baixo desempenho prevista na 

Constituição Federal de 1998. A autora também cita o entendimento Supremo 

Tribunal Federal sobre a existência de um regime único de relações de trabalho com 

os funcionários, o que enrijece tais relações. 

▪ Número excessivo de carreiras e proliferação de desvios de função. 

▪ Concursos públicos que, em nome da objetividade, consideram apenas o 

conhecimento formal. 

▪ Grande força dos preceitos de isonomia e direitos adquiridos, mas com aplicação 

enviesada. 

▪ Os confrontos entre profissionalização, politização e corporativismo, que não se 

resumem apenas à discussão entre ocupação de cargos por funcionários efetivos ante 

a ocupação por indicados de fora do quadro. Além disso, a profissionalização com 

significado prático muito mais forte no sentido da proteção da burocracia do que 

para o reconhecimento do mérito. 

Os aspectos do contexto das organizações públicas trazem dificuldades 

adicionais para a efetividade da gestão de desempenho, o que não justifica, no entanto, 

uma postura acomodada e o simples abandono do tema. Neste sentido, no item seguinte 

serão levantadas algumas alternativas de tratamento para os problemas da gestão de 

desempenho no setor público, sem a pretensão de chegar a respostas definitivas, mas de 

indicar caminhos plausíveis para os gestores públicos lidarem com seus contextos 

específicos. 

6. Alternativas para tratamento das dificuldades da gestão de desempenho no setor 

público 

Nesta seção, o objetivo é relacionar algumas alternativas para o tratamento mais 

específico das dificuldades da gestão de desempenho no setor público, considerando 

também as indicações gerais de endereçamento dos problemas típicos da gestão de 

desempenho já abordadas anteriormente. 

 

Tratar a gestão de desempenho como um processo, e não como um evento de 

avaliação 

Reforçar que o desempenho deve ser tratado em um processo de gestão, e não 

apenas como uma avaliação. Se a avaliação de desempenho for tratada como um evento 

isolado no tempo o que será reforçado será que a avaliação é um julgamento, 
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enfatizando a relação punição e/ou recompensa e tornando o momento da avaliação uma 

mera negociação por notas mais altas, mesmo que isso não signifique automaticamente 

um aumento salarial. 

Quando o gestor se dedica somente ao evento de avaliação, sua legitimidade 

como gestor tende a se fragilizar, pois em um curto espaço de tempo precisa colher e 

analisar elementos para fazer a avaliação. Isso aumenta o risco de incorrer em uma 

barganha de notas - se quiser ser mais rigoroso - ou ser a chave para uma postura 

amena, de contemporizar os problemas, justificar os desempenhos e tentar ficar “bem” 

com todo mundo: ou seja, uma fuga do tratamento da questão do desempenho. 

Por outro lado, se respeitados os passos definidos no ciclo de gestão, as 

cobranças do gestor sobre o desempenho da equipe tendem a ser legítimas, pois serão de 

conhecimento mútuo no início e passíveis de monitoramento ao longo do ciclo, o que 

dará oportunidades para que o funcionário tente melhorar o seu desempenho 

gradualmente. Observar os passos do ciclo ajuda a realizar avaliações criteriosas, que 

tenham como base fatos e dados reais, que permitam a diferenciação dos que têm 

desempenho satisfatório daqueles que ainda não tem, bem como facilita a decisão sobre 

quais consequências serão adotadas para cada caso. 

  

Desenvolver instrumentos de gestão de desempenho coerentes e com finalidades 

claras 

O uso de instrumentos que privilegiem situações observáveis no trabalho e 

minimizem percepções individuais do avaliador pode colaborar para a legitimidade do 

processo. Muitas vezes, nas organizações públicas, os sistemas de avaliação de 

desempenho são elaborados sem grande refinamento em relação às suas consequências, 

o que gera dificuldades de entendimento dos gestores e demais profissionais. 

Cabe lembrar as dimensões de avaliação citadas neste capítulo como guia 

orientador dos propósitos e finalidades. Por exemplo, uma avaliação de 

desenvolvimento pode apoiar decisões de carreira e remuneração fixa, mas avaliações 

puramente comportamentais não devem ser diretamente ligadas a este tipo de decisão. A 

análise de potencial pode ajudar na escolha dos gestores ou mesmo na alocação de 

profissionais recém-concursados, mas não deveria ser utilizada para remuneração 

variável, mais comumente associada à avaliação de resultados. Assim, é preciso que, 

antes de qualquer implantação, a organização - seus dirigentes e área de RH - reflita 
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sobre quais os propósitos prioritários e, então, possa escolher e elaborar os instrumentos 

mais adequados.  

Também é importante que os instrumentos consigam, em alguma medida, 

traduzir como o merecimento pode ser observado e reconhecido no contexto específico.  

Na medida em que os propósitos estejam claros e que os instrumentos consigam 

comunicar os critérios de merecimento, o gestor tem maior clareza de como exercer seu 

papel na gestão de desempenho. 

 

Zelar pelo cumprimento dos propósitos definidos e relacionar os resultados da gestão 

de desempenho com o atendimento aos objetivos da unidade e dos gestores 

Além de comunicar ou “vender” a ideia de que a gestão de desempenho é 

necessária e útil, cabe à organização, ao longo do tempo, zelar pelo cumprimento dos 

seus propósitos e finalidades, bem como reconhecer como os instrumentos ajudaram no 

alcance de objetivos e resultados empresariais. Os gestores, ainda que com intensidades 

e formas diferentes, costumam ser cobrados pelos seus superiores em termos dos 

resultados esperados de sua área, então, mostrar a ligação entre a gestão de desempenho 

e os resultados das áreas e da organização os ajudará a perceberem que o esforço “vale a 

pena”. 

 

Considerar a separação das finalidades que demandam decisões absolutas daquelas 

que demandam comparações entre pessoas 

A questão das consequências das avaliações é fundamental, pois, muitas vezes, 

algumas finalidades das avaliações podem ser contraditórias, ou tão fortes, que acabam 

por prejudicar outras finalidades. O caso típico é o falso paradoxo entre duas das 

finalidades principais do processo: desenvolvimento e melhoria versus remuneração e 

reconhecimento. Um sistema de gestão pode ter as duas finalidades quando tratadas de 

forma distinta e utilizadas em momentos apropriados a cada uma. 

Muitas vezes, porém, a interpretação estreita de princípios como objetividade e 

impessoalidade leva alguns sistemas de gestão de desempenho a terem ligações diretas 

entre notas obtidas e possibilidades de aumento. Como a força da consequência 

“reconhecimento financeiro” é grande, a consequência de “desenvolvimento 

profissional” fica esquecida neste tipo de modelo, que se baseia numa visão simplista de 

que as notas obtidas permitirão uma comparação justa entre os melhores e os piores. 
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Tanto por conta de erros intencionais ou não de avaliadores, como pelas próprias 

diferenças existentes entre as atividades e processos de cada área, deve-se tomar 

cuidado a respeito do uso direto e automático deste tipo de informação. 

Como estes sistemas acabam por incentivar a complacência, também é comum a 

“solução” de adoção de curvas forçadas de avaliação, que criam limites para a 

complacência ao “proibir” que um grande número de pessoas seja muito bem avaliado, 

mas que acabam por gerar outros erros de avaliação, em muitos casos, prejudicando as 

melhores áreas e os melhores desempenhos ou mesmo “rodízios” combinados entre 

gestores e equipe: “neste ano, o fulano fica como alto desempenho, no outro, será 

sicrano” e assim por diante.  

As abordagens quantitativas podem ser úteis, mas não de formas automáticas e 

rígidas, e sim como base para análises qualitativas que confirmem os resultados ou que 

mostrem que correções de rumo são necessárias. 

Neste ponto, cabe a reflexão quanto à preservação do papel do gestor como 

orientador do desenvolvimento e desempenho da equipe: se a decisão de remuneração 

estiver nos “corações e mentes” no momento do feedback individual, fica muito difícil 

para o gestor trazer para o debate o assunto desenvolvimento. Assim, como alternativa, 

algumas organizações separam as discussões e decisões que não demandam que o gestor 

compare os profissionais entre si, como no caso das ações de desenvolvimento, 

daquelas que demandam comparações, como é o caso das ações de reconhecimento. 

Por exemplo, o momento do feedback individual para a melhoria e 

desenvolvimento, que não demanda comparações entre pessoas, deve ser preservado 

para este assunto e para o alinhamento de expectativas individuais. Já as decisões de 

reconhecimento financeiro, por envolverem recursos escassos e demandarem 

comparações entre os desempenhos das pessoas, podem ser feitas em colegiado, de 

modo a permitir que ocorra o contraditório e que a decisão de promoção não fique 

apenas sobre os ombros de um gestor e nem seja resultante de um sistema de regras pré-

definido, mas seja compartilhada por um conjunto de gestores. 

Ainda que os pares não interfiram nas propostas individuais de um dado gestor, 

o fato de que em um colegiado há relativa publicidade da decisão pode ter um efeito 

interessante na minimização de favorecimentos pessoais nas decisões de 

reconhecimento financeiro. O colegiado ajuda a zelar para que os critérios que de fato 

embasam os tomadores de decisões sejam os de merecimento previstos nos 
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instrumentos de gestão de desempenho adotados. Em uma decisão colegiada, cada 

gestor deve sustentar suas propostas e, na medida em que os critérios de decisão sejam 

explicitados, é importante saber localizar aqueles que contradigam o merecimento, 

como tempo de casa, relações pessoais, afinidades partidárias e familiares, fidelidade 

etc., para que sejam evitados como fundamentadores das decisões. O colegiado também 

pode ajudar no ganho em termos de entendimento comum dos critérios e no próprio 

aprimoramento dos instrumentos ao longo do tempo, pois permite que se compartilhe as 

experiências dos avaliadores. 

Aperfeiçoamento nos critérios e processos de seleção gerencial 

Uma das oportunidades de melhoria está nos critérios de seleção de profissionais 

do quadro para assumirem posição gerencial. Ainda é rara a prática de processos de 

gestão de sucessão e de avaliação de potencial ou perfil para ocupação de posições 

gerenciais no setor público. Isso demanda definir um perfil gerencial minimamente 

formalizado e trabalhar as escolhas sobre designações de forma a buscar a melhor 

aderência ao perfil idealizado. Com um processo institucionalizado de escolha, fica 

mais difícil para um novo dirigente simplesmente trocar em massa os gestores. Em 

algumas instituições públicas com que os autores interagiram, não foi raro escutar dos 

principais dirigentes reclamações de que é difícil “prestigiar” o quadro nas nomeações 

para posições gerenciais, pela ausência de informações sobre os perfis dos gestores 

atuais e dos demais profissionais que poderiam ocupar as posições. 

É perigoso afirmar que a ocupação exclusiva de posições gerenciais por 

membros dos quadros efetivos seja uma solução universal, pois pode redundar em grau 

indesejado de corporativismo e conservadorismo. Esta definição não é simples e a 

origem do ocupante não é o único determinante de sua competência ou sucesso. 

Entretanto, se uma das questões a ser tratada é a rotatividade da alta administração, é 

necessário buscar uma proporção adequada entre ocupantes de posição gerencial 

advindos do quadro efetivo e provenientes de fora, com alguma predominância do 

quadro efetivo. Normalmente, o profissional do quadro efetivo, concursado, costuma ter 

uma relação de longo prazo com a instituição, o que tende a diminuir descontinuidades. 

Combinado a um processo de seleção gerencial criterioso e de gestão de desempenho 

institucionalizando e regular, cria-se um contexto em que a troca aleatória e maciça dos 

gestores é desestimulada. 

 



NESAP – V. 1 | Nº 1 | 2019 

 

 
76 

Patrocínio da alta administração versus institucionalização da gestão 

O papel da alta administração é crucial em vários processos e também o é na 

gestão do desempenho. Assim, o patrocínio da alta administração é condição importante 

para a efetividade da gestão do desempenho. Cabe relembrar que a rotatividade da alta 

administração pode dificultar uma continuidade coerente dos esforços de gestão de 

desempenho, mas, na medida em que os itens anteriores sejam observados, a tendência é 

de maior institucionalização da gestão de desempenho, por meio do reforço do papel 

gerencial também no nível tático e da comunicação dos ganhos com o processo. No 

momento de mudança de gestão, esses são elementos que podem influenciar os novos 

dirigentes no sentido da continuidade dos esforços. 

 

Estimular uma postura proativa dos funcionários 

Neste item, a sugestão é criar meios e estímulos para que os funcionários 

assumam uma postura mais proativa e engajada em busca de seu desenvolvimento e 

resultados. Muitas vezes as definições estreitas dos cargos e o olhar apenas para a 

escolaridade acabam por ignorar que, ao longo de sua vida profissional, um funcionário 

pode gradualmente assumir atividades mais complexas e de maior responsabilidade. Os 

planos de cargos tradicionais do setor público não estimulam o engajamento, 

principalmente se o gestor avalia todos da equipe de forma igual ou complacente. 

Assim, uma oportunidade de melhoria ligada ao tema da gestão de desempenho está na 

utilização de ferramentas de avaliação de desenvolvimento que ajudem a observar e 

diferenciar as atuações dos profissionais conforme a complexidade de atuação e, assim, 

permitam com que esta situação possa ser reconhecida e recompensada. Essa medida 

também cria uma forma alternativa de crescimento à assunção de funções gratificadas, o 

que pode ajudar no melhor aproveitamento dos perfis individuais, mais gerenciais ou 

mais técnicos. 

Além disso, como muitos avaliados podem ter receios quanto ao que realmente 

está por trás das avaliações, cabe identificar o que o os indivíduos podem ganhar com o 

processo, comunicar com intensidade tais fatores e valorizar aqueles indivíduos que 

obtêm tais ganhos. Novamente, a necessidade de zelar pelo cumprimento dos propósitos 

da gestão de desempenho aparece como fonte de sua credibilidade e condição para sua 

efetividade. 

Neste artigo, procurou-se discorrer sobre os conceitos básicos da gestão de 
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desempenho, bem como a respeito dos problemas e dificuldades típicos deste processo, 

com ênfase no contexto do setor público. Ao final, algumas sugestões de tratamento dos 

problemas foram apontadas, sem a pretensão de se traduzirem em fórmulas mágicas ou 

universais, mas como inspiração para que os gestores públicos lidem com seu contexto 

específico e possam obter maior efetividade na gestão do desempenho. 
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O ORÇAMENTO PÚBLICO E SISTEMA AUDESP.1 

Roberto de Oliveira Junior2 

 

1. Orçamento Público 

Diferentemente do orçamento empresarial e suas atualizações, os quais são 

estruturados conforme as necessidades e especificidades de cada organização, além de 

possuírem em suas bases um arcabouço conceitual, o orçamento público tem uma 

estrutura embasada em um arcabouço legal, formado pela legislação federal, estadual e 

municipal. Isto significa que todo órgão público, das três esferas de governo e seus 

respectivos poderes estão obrigados a realizarem um planejamento orçamentário nos 

padrões exigidos em lei. 

Outra característica específica do orçamento público é de que a fase de 

planejamento se confunde com o próprio orçamento, enquanto que, nas empresas, o 

orçamento seria uma etapa definida do processo de gestão, sendo tratado inclusive como 

um sistema de informações. Na gestão pública, observa-se como pratica comum o 

tratamento intrínseco do orçamento ao planejamento público, formando uma única peça, 

capaz de validar as propostas políticas e os programas de governo derivados das 

mesmas. 

Segundo Pereira (2003), essa perspectiva, estaria sendo retrata quanto afirma 

que: 

O orçamento público, aceito como instrumento de planejamento e de controle 

da administração pública, apresenta-se como uma técnica capaz de permitir 

que periodicamente sejam reavaliados os objetivos e fins do governo. Visa 

permitir também a avaliação comparativa de diversas funções e programas 

entre si e o relacionamento de seus custos, bem como facilitar o exame da 

 
1 Artigo do autor extraído de: GALVÃO, P. R. (org). Estâncias e Municípios de interesse turístico: o 

exemplo de São Paulo como incentivo ao turismo para o Brasil. Curitiba: Juruá, 2018. 

2 Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP, Bacharel em Ciências Contábeis pela 

Fundação Santo André. Professor de cursos de graduação e pós graduação em diversas Instituições. Atua 

a 19 anos na administração pública municipal. Foi Contador, Diretor Financeiro e Secretário de Finanças 

da Prefeitura de Mogi Mirim e ainda, Contador Geral do Município de Jundiaí. 
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função total do governo e de seu custo em relação ao setor privado da 

economia. [...] (PEREIRA, 2003, p. 132) 

A obrigatoriedade desse planejamento orçamentário para os órgãos públicos foi 

estabelecida, pela última vez, na Constituição Federal de 1988, visto que, as legislações 

anteriores, já tratavam da obrigatoriedade da elaboração de peças orçamentárias pelos 

órgãos públicos, ainda que, de forma minimamente padronizada. 

Dentre as leis anteriores à Constituição Federal de 1988, destaca-se a Lei 

Federal n.º 4.320/64 que, pela falta de uma nova lei estabelecendo as normas de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, mantém sua 

plena vigência e aplicabilidade. 

Essa lei foi considerada por Giacomoni (2005) como fundamental no 

estabelecimento de normas padronizadas em relação ao orçamento público, quando 

afirma: 

Com a Lei nº 4.320/64 foi, finalmente, adotado o modelo orçamentário-

padrão para os três níveis de governo. Indo além da instituição de ‘normas 

gerais, de direito financeiro’ como reza sua ementa, a lei desce a particulares, 

especialmente na adoção de plano de contas único para as três esferas. De lá 

para cá, a pratica padronizadora consagrou-se, inclusive com a atualização 

dos anexos da lei mediante atos administrativos. O principal deles, a Portaria 

nº 9, de 28-1-1974, do então Ministério do Planejamento e Coordenação 

Geral, introduziu a classificação funcional-programática da despesa 

orçamentária. (GIACOMONI, 2005, p. 59) 

A padronização instituída pela Lei Federal n.º 4.320/64 foi confirmada pela 

Constituição Federal de 1988, que em seus artigos 163 a 169 estabelecem as regras 

inerentes as finanças públicas e respectivos orçamentos. Entretanto, a regulamentação 

desses artigos constitucionais, fica a cargo de leis complementares, as quais 

permanecem em tramitação, como é o caso da reformulação da Lei 4.320/64 ou de 

outras aprovadas e devidamente promulgadas, como é o caso da Lei Complementar n.º 

101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

A LRF, por sua vez, logo em seu artigo 1º prevê que: “Esta Lei Complementar 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

[...]”. Tais normas incluem as regras para o planejamento público, voltados à gestão 

fiscal responsável, além daquelas relacionadas à execução do orçamento. 
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O orçamento público possui uma função importante, do ponto de vista legal, 

pois obriga que o mesmo seja aprovado pelo Poder Legislativo em cada âmbito de 

governo, para ser executado pelo Poder Executivo. O orçamento aprovado tem ainda a 

função de comunicar, interna e externamente, o programa de governo escolhido pelo 

agente político para sua gestão e, desta forma cumprir outra função: a de controle, uma 

vez que, em se tornando público, sua estrutura e conteúdo estariam sob vistas da 

sociedade e de seus representantes no Legislativo e Judiciário. 

Pereira (2003), contribui com o entendimento da função do orçamento público, 

ao afirmar que: 

A importância do sistema e do processo orçamentário brasileiro pode ser 

dimensionada pelo tratamento que o assunto recebe na Constituição Federal, 

que determina um encadeamento lógico e sistemático ao planejamento da 

ação governamental. A fluidez do sistema orçamentário é que irá determinar 

o sucesso do processo orçamentário. Deve-se reafirmar que o processo 

orçamentário diz respeito aos papéis e funções do orçamento. Por sua vez, na 

concepção do sistema orçamentário brasileiro – que diz respeito a estrutura, 

instrumentos, procedimentos e classificações necessárias ao cumprimento 

dessas funções e papéis-, são instrumentos do planejamento governamental: o 

plano plurianual; as diretrizes orçamentárias, e os orçamentos anuais. Nesse 

sentido, os planos e os programas de cada esfera de governo serão 

elaborados, em consonância com o respectivo plano plurianual. (PEREIRA, 

2003, p. 131) 

Desta forma, observa-se que o produto dessa legislação, voltada às finanças 

públicas, se resume a três peças orçamentárias, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, as quais, se 

utilizadas adequadamente, podem ter em seu bojo, além do aspecto legal propriamente 

dito (são leis aprovadas pelo Legislativo), a inclusão de metas e objetivos a serem 

cumpridos pelos órgãos que as elaboram de forma compulsória. 

2. O Plano Plurianual (PPA) 

O PPA tem sido tratado como uma peça orçamentária instituidora de objetivos 

e metas tanto a nível federal, quanto a nível estadual e municipal. Entretanto, é possível 

verificar que nesse último nível de governo, o municipal, não é raro a interpretação de 

objetivos e metas sem base conceitual, levando os gestores a elaboração de um PPA 

com objetivos inócuos e metas não quantificadas. 
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Em sua fase precursora, o PPA, denominado pela Lei 4.320/64 (Título II, 

Capítulo II, Seção Primeira), como “Previsões Plurianuais”, simplesmente tratava de 

recursos e aplicações de capital, o que, mais tarde, passou a ter uma amplitude maior, 

incluindo, além de todos os programas de governo, seus valores previstos, bem como, 

os objetivos e metas concernentes a cada um deles. Esse formato foi definido pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, parágrafo 1º, quando estabeleceu que: 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada 

O texto que modificou a estrutura do PPA em nível federal pode ser 

reproduzido pela Constituição Estadual de São Paulo, que em seu artigo 174, parágrafo 

1º, prevê, apenas com a supressão do termo “de forma regionalizada” e com a 

adequação para a “administração pública estadual” as mesmas premissas da esfera 

federal. 

A repetição dessas premissas pôde ser observada ainda, na Lei Orgânica do 

Município de Mogi Mirim, que, de forma adaptada à sua abrangência, prevê em seu 

artigo 138, parágrafo 1º o seguinte: 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, para cada setor da 

Administração e contemplando as necessidades locais, as diretrizes, 

objetivos, incentivos fiscais e metas do governo municipal para as despesas 

de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de 

duração continuada 

Na visão de Giacomoni (2005) o PPA tem papel fundamental na definição do 

corpo orçamentário do órgão público quando afirma: 

Como uma das principais novidades do novo marco 

constitucional, o Plano Plurianual (PPA) passa a se constituir na 

síntese dos esforços de planejamento de toda a administração 

pública, orientando a elaboração dos demais planos e programas 

de governo, assim como do próprio orçamento anual. 

(GIACOMONI, 2005, p. 200) 

Observa-se que se trata de um plano orçamentário de médio prazo, responsável 
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pela organização das ações governamentais, que visa atingir os objetivos e metas 

fixados para seu período de vigência de quatro anos (KOHAMA, 2003). 

Esse plano, apesar de sua denominação, se revela como uma lei autorizativa, a 

ser aprovada pelo Poder Legislativo com a finalidade de validar o programa de governo 

pretendido pelo chefe do Poder Executivo. Entretanto, isto não quer dizer que não se 

possa, a qualquer momento, solicitar sua alteração ou reformulação ao Poder 

Legislativo. 

Para Slomski (2005) o PPA se traduz como um plano real, escrito, daquilo que 

foi pensado e falado pelo postulante à chefia do Poder Executivo, quando observa: 

[...] entendo que o Plano Plurianual (PPA) é o programa de governo, aquele, 

dito no calor da campanha eleitoral, agora expresso em programa com 

objetivos, com a definição do órgão responsável por sua execução e eventuais 

parcerias, com valores propostos para o quadriênio , indicando-se a fonte de 

recursos e as categorias econômicas da despesa que fará frente ao 

atendimento daquele programa, com metas a serem alcançadas e indicadores 

para aferição do atingimento da meta. (SLOMSKI, 2005, p. 44) 

O período citado de um quadriênio pode ser descrito pela definição que 

Andrade (2002) tem sobre o PPA, ao afirmar:  

É um programa de trabalho elaborado pelo Executivo para ser executado no 

período correspondente a um mandato político, a ser contado a partir do 

exercício financeiro seguinte ao de sua posse, atingindo o primeiro exercício 

financeiro do próximo mandato. (ANDRADE, 2002, p. 41) 

Segundo Lima e Castro (2000) o período de vigência de um PPA tem um 

objetivo, quando o definem: 

É um planejamento com características orçamentárias e duração de quatro 

anos, cuja vigência se estende até o exercício financeiro do mandato 

presidencial subsequente, objetivando garantir a continuidade dos planos e 

programas instituídos pelo governo anterior. (LIMA E CASTRO, 2000, p. 

20) 

3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

Paralelamente a elaboração do PPA os órgãos públicos tem a preocupação 

contínua de estabelecer as regras e diretrizes do plano anual orçamentário, o qual se 

inicia pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que compreende as metas e 
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prioridades, anteriormente definidos pelo PPA, mas que, por ocasião do exercício 

financeiro a executar (o subseqüente), estarão destacados nessa peça orçamentária. 

Silva, Amorim e Silva (2004) discorrem nesse sentido quando afirmam que a 

LDO: “É uma lei, instituída pela Constituição Federal de 1988, de periodicidade anual, 

que disciplina a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro subseqüente” 

(Silva; Amorim e Silva, 2004, p. 26). 

Da mesma forma Kohama (2003) contribui ao afirmar que: 

A lei de diretrizes orçamentárias tem a finalidade de nortear a elaboração dos 

orçamentos anuais, compreendidos aqui o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimento das empresas e o orçamento da seguridade social, de forma a 

adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública, 

estabelecidos no plano plurianual. (KOHAMA, 2003, p. 59) 

A LDO tem sua estrutura básica, semelhantemente ao PPA, definido pela 

Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 165, parágrafo 2º, o qual tem 

conteúdo repetido pela Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei Orgânica do 

Município - LOM de Mogi Mirim, com exceção da abrangência, restrita a cada esfera 

de governo respectivamente, além de, no caso da LOM de Mogi Mirim, suprimir a 

questão da política de aplicação das agências financeiras oficias de fomento. O 

parágrafo 2º do artigo citado da Constituição Federal estabelece que: 

Art. 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – [...] 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – [...] 

§ 1º [...] 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 Observa-se ainda que a LDO, após o advento da promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei complementar nº 101/2000, sofreu implementações 
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substanciais do ponto de vista da gestão fiscal, ao exigir que os órgãos públicos incluam 

no corpo da mesma, questões relativas ao: equilíbrio entre receitas e despesas; critérios 

e formas de limitação de empenhos, na ocorrência da arrecadação estar aquém da 

previsão durante a execução orçamentária; normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação de resultados dos programas financiados com recursos orçamentários e; 

condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. 

(SLOMSKI, 2003). 

Segundo Pereira (2003) a LDO tem outras atribuições importantes no processo 

de planejamento orçamentário quando discorre: 

[...] independentemente da forma e de seu conteúdo atuais, devem ser 

incorporadas ao texto da LDO normas que irão disciplinar ou trata de 

assuntos como: fixação de critérios para elaboração da LOA; definição da 

forma de utilização e do montante da reserva de contingência; fixação de 

índices de preços para atualização monetária do principal da dívida 

mobiliária refinanciada; disciplina da programação financeira e o cronograma 

de execução mensal de desembolso, entre outros. (PEREIRA, 2003, p. 153) 

Além dessa estrutura obrigatória para a LDO, a LRF introduziu os anexos de 

metas e riscos fiscais, os quais puderam ser descritos por Giacomoni (2005) ao afirmar 

que: 

A LDO deverá ser acompanhada pelos Anexos de Metas Fiscais e de Riscos 

Fiscais. O primeiro trará: 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício 

a que se referirem e para os dois seguintes; 

avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de 

cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as com as 

fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas 

com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 

destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos 

ativos; 
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avaliação da situação financeira e atuarial: 

- dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores 

públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 

- dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 

demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

O Anexo de Riscos Fiscais, por seu turno, deverá trazer a avaliação sobre 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 

informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

(GIACOMONI, 2005, p. 205) 

Diante dessa nova atribuição a cargo da LDO, implementada pela LRF, os 

órgãos se vêem obrigados a estabelecer um plano de metas e riscos fiscais, fechando o 

ciclo de planejamento iniciado pelo PPA e, portanto, o órgão público deverá alinhar as 

metas e riscos fiscais com o estabelecido no PPA. 

A conexão obrigatória da LDO com o PPA pode ser retratada por Vignoli, et 

al. (2002) quando descreveram: 

Até o advento da LRF, a Constituição fazia uma clara referência ao fato de 

que uma Lei Complementar deveria ser editada para regular a matéria, e, 

assim, muitos entes da federação aproveitaram-se dessa lacuna legal e 

tornaram a LDO um instrumento totalmente desconectado do Plano 

Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. 

Agora, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, constitui 

referência para o efetivo Planejamento das ações de governo, não mais 

podendo ser elaborada de forma totalmente vaga e genérica como vinha 

sendo feita. 

Cumpre notar que, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO é o 

instrumento mais importante para planejar o comportamento das finanças 

públicas. [...] (VIGNOLI, et al., 2002, p. 37) 

Após a aprovação da LDO pelo Poder Legislativo, cabe a todo órgão público, 

em uma última etapa do planejamento orçamentário, elaborar o seu Orçamento Anual, 

propriamente dito, onde são, agora, detalhados de forma específica cada categoria de 

receita e despesa, que formatam a estrutura orçamentária do órgão. 
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4. A Lei Orçamentária Anual - LOA 

O Orçamento Anual é conhecido na literatura acadêmica por LOA – Lei 

Orçamentária Anual devido a sua característica legal, pois assim como as outras peças 

orçamentárias também deverá ser elaborada pelo Poder Executivo e enviada ao Poder 

Legislativo para aprovação. 

Este caráter legalista do Orçamento Anual do órgão público remete o mesmo à 

um padrão mínimo exigido pelo conjunto de normas legais a que o órgão público está 

sujeito, quer sejam as Leis Federais, Complementares, a própria Constituição Federal, 

como também as portarias ministeriais, em especial aquelas emitidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento Federal. 

Na Lei Orçamentária Anual, assim como na LDO, a codificação e a 

nomenclatura da classificação institucional, funcional e programática da despesa devem 

ser a mesma adotada desde a elaboração do PPA. Em outras palavras, a codificação das 

entidades, órgãos, unidades orçamentárias, funções e sub-funções, programas de 

governo, projetos/atividades/operações especiais, devem ser os mesmos utilizados na 

estruturação do PPA e da LDO, sendo que, a particularidade do Orçamento Anual 

estaria reservada ao detalhamento desta estrutura nas despesas por categoria econômica. 

Nesse sentido Vignoli et al. (2002) contribuem quando discorrem que: 

Orçamento Público é um instrumento de execução de Planos e Programas, de 

realização de obras e serviços visando ao desenvolvimento da comunidade. 

Portanto, é um documento em que são discriminados os recursos financeiros 

e de trabalho destinados à execução de PROGRAMAS, PROJETOS, 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS característicos da ação 

governamental, classificados por categorias econômicas e por unidades 

orçamentárias. 

Por conseguinte, o Orçamento deve necessariamente refletir o Programa de 

Governo, o qual, por sua vez, deve estar consubstanciado na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e no Plano Plurianual. Concretamente, isto quer dizer que o 

processo de planejamento se inicia bem antes da efetiva elaboração do 

Orçamento. (VIGNOLI et al., 2002, p. 43) 

Além disso, a LOA possui um conteúdo voltado ao estabelecimento de quais 

serão as fontes de recursos para cobertura dos gastos públicos e a descrição de quais 

serão esses gastos. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165, parágrafo 8º 
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define esse conteúdo aceito para uma LOA, ao impor que: 

A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 

receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 

para abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, 

ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. 

A exceção declarada nesse parágrafo referente aos créditos suplementares e as 

operações de crédito se revelam como uma válvula de escape, ou seja, como um meio 

propício à correção do orçamento quando a execução orçamentária exigir reforço de 

uma verba fixada insuficientemente para as necessidades demandadas no momento de 

vigência do orçamento. 

Como o orçamento público tem força de lei, e portanto, submete o órgão 

público aos limites de gastos ali fixados, qualquer tipo de necessidade pública que, por 

ventura, não estivesse sido contemplada nas peças orçamentárias, ou especificamente na 

LOA, não pode ser executada sem que se obtenha uma nova autorização legislativa para 

inclusão da despesa imprevista. Nesse caso, a autorização própria para tanto seria o 

projeto de lei de abertura de crédito adicional especial. A exceção à regra estaria por 

conta das demandas imprevistas ocorridas por ocasião de uma calamidade pública, 

guerra ou comoção intestina, os quais estão definidos nos preceitos constitucionais.  

Mesmo assim, na opinião de Slomski (2005) o órgão público possui autonomia 

suficiente no processo de planejamento ao afirmar: 

Entendo que, no Brasil, não há o que reclamar do ponto de vista do processo 

de planejamento, haja vista que cada ente tem autonomia político-

administrativa, cabendo tão-somente ao Poder Executivo e ao Poder 

Legislativo local discernir sobre o que é melhor para os seus, para que haja a 

produção do bem-estar social da coletividade local. Só não tem autonomia 

plena aquele ente que, por má gestão e/ou falta de planejamento, no passado, 

comprometeu-se além de suas possibilidades financeiras atuais ficando, desta 

forma, comprometido com parte de sua arrecadação para fazer frente à 

renegociação de suas dívidas. (SLOMSKI, 2005, p. 48) 

Esta percepção sobre as condições autônomas do orçamento público pode ser 

observada por Lima e Castro (2000) ainda, sob seu aspecto adaptativo às condições 

ambientais no momento da execução orçamentária, ao afirmarem que: 
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[...] O orçamento é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz, 

em termos financeiros, para determinado período, os planos e programas de 

trabalho, ajustando o ritmo de execução ao fluxo de recursos previstos, de 

modo a assegurar a contínua e oportuna liberação desses recursos. (LIMA E 

CASTRO, 2000, p. 21) 

Tais preceitos revelam que existe determinada flexibilidade na relação 

orçamento versus execução, desde que, a relação entre o Poder Executivo e Legislativo, 

não seja desgastada pela incompatibilidade política entre os mesmos, caso contrário o 

Executivo deve ter extremo cuidado ao preparar o orçamento, sob pena de, em uma 

eventualidade ocorrida durante a execução, seja pelo aumento dos custos ou das 

quantidades exigidas naquele momento, se ver obrigado a não atender de forma 

adequada as necessidades da população. 

Observa-se que, desta forma, o orçamento público possui um viés relacionado 

às condições políticas dos dirigentes dos órgãos públicos, revelando-se assim em uma 

variável ambiental importante no momento do planejamento orçamentário. 

Segundo Andrade (2002) o orçamento público, denominado por este autor 

como orçamento-programa, por evidenciar a política econômico-financeira e o 

programa de trabalho da administração, possui um caráter político quando declina: 

O orçamento-programa é claramente um documento de significado político, e 

a responsabilidade de geri-lo recai sobre os que detêm, de fato, poder de 

decisão. Após sua aprovação, pelo Poder Legislativo, as ações prosseguem na 

fase da execução orçamentária, onde o controle do processo de decisão está 

inteiramente sob a responsabilidade do Poder Executivo. (ANDRADE, 2002, 

p. 56) 

De qualquer forma, observa-se que a gestão pública sem um processo 

adequado de planejamento orçamentário pode sofrer duras conseqüências no momento 

da execução, seja de cunho político como também social, pois cada centavo mal gasto 

pelo órgão público reflete de maneira inexorável na vida dos cidadãos. Nesse ponto 

tanto o gestor público, evidenciado na figura do chefe do Poder Executivo, quando os 

legisladores, possuem responsabilidades, seja no momento da elaboração das peças 

orçamentárias, quanto na sua aprovação e execução. 

Por isto o planejamento orçamentário público não deveria ser realizado de 

forma singular ou comum, sem o devido estudo das condições ambientais, das 
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possibilidades econômico-financeiras de cada órgão, das necessidades da população, 

enfim, sem um processo intenso de trabalho dos responsáveis pela sua elaboração, 

baseado nos conceitos complexos de um planejamento orçamentário público. Ao 

desenvolver um orçamento público desta forma, o órgão cria condições de cumprir sua 

função de forma eficiente e eficaz. 

5. O Orçamento Público e o Sistema AUDESP  

Mediante esta perspectiva o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo institui 

um projeto chamado “AUDESP”, com previsão para implantação final e obrigatória a 

partir de 2007, onde, além de melhorar os processos de fiscalização, auditoria e controle 

externo dos órgãos públicos, trata de uma formatação compulsória, em termos de 

planejamento orçamentário, mas com uma abordagem baseada no planejamento e 

controle de resultados que alia a questão gerencial à legal.  

O Projeto AUDESP possui um enfoque de controle, por meio da padronização 

dos planos de contas contábeis e captação de dados e informações eletronicamente, 

consolidando as bases de dados dos órgãos em um único banco de dados, o qual será 

utilizado tanto para a auditoria eletrônica, como também para consulta externa dos 

próprios órgãos e dos cidadãos interessados nas informações públicas. Entretanto, além 

desse enfoque, o projeto força que os gestores dos órgãos, ao menos, reflitam sobre a 

questão do planejamento e, para tanto, formatou os dados mínimos que devem conter o 

PPA, a LDO e a LOA, dos órgãos públicos estaduais. A figura 5 demonstra, alguns dos 

dados necessários para envio das informações do PPA dos órgãos públicos 

jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no formato exigido pelo 

Projeto AUDESP, os quais, conforme podem ser observados possuem justificativas, 

objetivos e metas para cada programa de governo . 
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Figura 5: O PPA no Projeto AUDESP  

Fonte: Adaptado de TCE/SP, 2005. 

Os órgãos públicos no momento da elaboração de seu PPA, bem como da 

LDO, deverão antes de mais nada diagnosticar os programas de governo como forma de 

justificá-los, sendo complementados pelos objetivos e metas para todo o período de 

vigência do PPA ou da LDO. Por ocasião da elaboração da LOA deverá ainda haver a 

preocupação dos gestores públicos em relação a quantificação de metas para cada ação 

do programa de governo instituído nas peças orçamentárias anteriores. Essa 

preocupação pode ser observada nas exigências contidas no “Anexo X “ da LOA no 

padrão AUDESP, conforme a figura 6 abaixo:  

 

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de:

PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

                                                             METAS

                     INDICADORES       Indicadores Unidade Índice Índice

de Medida Recente Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO  DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

               Indicadores 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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Figura 6: Anexo X da LOA no Projeto AUDESP  

Fonte: Adaptado de TCE/SP, 2005. 

Por fim, pode-se perceber a intenção do TCE/SP em alinhar o processo 

orçamentário público com os conceitos básicos de planejamento e de orçamentos já 

consolidados pelo meio empresarial. 
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O PLANEJAMENTO E A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

COMO DETERMINANTES DO SUCESSO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E 

SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: RELATANDO VIVÊNCIAS 

Gislany Gomes Ferreira1 

 

Resumo 

Todos os entes da federação têm a necessidade de adquirir bens e serviços diversos para 

o seu funcionamento. Para tanto, farão uso do dinheiro público, razão pela qual deve 

seguir estritamente todos os ditames da lei, pois caso não o faça, o ato praticado será 

inválido e os responsáveis responderão perante o Judiciário e órgãos de controle. Porém, 

muitas vezes o dinheiro não é utilizado adequadamente em razão de compras não 

planejadas e falta de conhecimento dos condutores do processo. Por isso, o objetivo 

deste trabalho, com base na vivência da autora, que durante dez anos exerceu atividades 

no departamento de licitação de prefeitura e autarquia e, há mais de seis anos, ministra 

treinamentos para órgãos públicos nas áreas de licitação e afins, é apresentar a 

importância que têm o planejamento e a capacitação de servidores públicos para o 

sucesso das aquisições públicas. Durante todo o período em que a autora teve contato 

com inúmeros órgãos públicos como Prefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações, 

constatou que a maioria dos problemas que esses órgãos enfrentam advém da falta de 

planejamento e de capacitação dos envolvidos nos processos de aquisições. Além da 

vivência da autora, a pesquisa baseou-se em bibliografias e artigos relacionados à área 

de licitação e compras públicas. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Capacitação; Licitação. 

 

1. Introdução  

 No artigo 37 da Constituição Federal estabelece-se que as compras públicas 

deverão ser feitas mediante processo licitatório, ressalvadas as hipóteses estabelecidas 

em lei. Após a Constituição, foi promulgada a Lei Geral de licitações, Lei 8.666/93. 

Além dela, há outros dispositivos que tratam da temática como a Lei 10.520/00 

(Pregão), LC 123/06 (ME e EPP), Lei 12.462/11 (RDC), além dos regulamentos de cada 

ente, súmulas, jurisprudências e entendimentos dos órgãos de controle. 

Como se pode perceber, não é pouco o arcabouço legal que permeia as 

 
1 UNAERP – Direito (ex-aluna) 
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aquisições públicas. Sem contar o fato de que estão constantemente sofrendo alterações. 

Assim sendo, não é suficiente que se faça a aplicação da lei, é preciso interpretá-la ao 

caso concreto, considerando-se as peculiaridades de cada situação. Para tal, mister se 

faz que o servidor que desempenha funções nos departamentos de compras, licitações, 

pregoeiros, membros da comissão de licitação e equipe de apoio participem de 

capacitações frequentes para bem desempenharem as suas funções e fazerem um bom e 

correto uso do dinheiro público. 

 Durante o período em que teve contato com órgão públicos das diferentes 

esferas, a autora percebeu que o maior problema consistia em que um servidor ensinava 

o serviço ao outro de forma mecânica, como por exemplo, “só apertar este botão”, 

“copie e cole um edital”, “copie e cole um contrato”, sem mencionar onde está previsto 

na lei o procedimento que justifica a feitura do edital, do contrato, do pregão. Os vícios 

vão se perpetuando de servidor para servidor e há continuidade de procedimentos de 

compras com erros e incoerências. 

 Outra situação muito comum são aquisições de bens e serviços feitas de forma 

errada, por exemplo, quando se compra direto além do valor determinado pela lei, 

compra com dispensa de licitação com base em situação emergencial, quando na 

verdade foi o próprio órgão que criou a emergência por falta de planejamento, 

recebimento de um material em desacordo com o estabelecido no edital de licitação 

porque não há mais o produto em estoque, quando uma licitação fica “parada” porque 

faltam muitos documentos para serem enviados pelo departamento solicitante, dentre 

outros. 

 Os casos especificados ocorrem pela falta de planejamento, problema grave que 

se verifica em quase todos os órgãos pelos quais a autora já passou ou cujos servidores 

já foram por ela treinados. Como ela sempre menciona “não há mágica na licitação”, o 

processo deve ser feito de forma planejada, com cada um fazendo a sua parte, com a 

secretaria ou departamento solicitante enviando o pedido de forma correta e instruído 

com os documentos necessários.  

 Quando a autora ministra treinamentos para os gestores públicos que são 

responsáveis pelas solicitações das compras, há uma certa resistência em se aceitar que 

alguns pontos do procedimento têm que ser feitos por eles antes de enviar o pedido, 

como o planejamento, a solicitação, a especificação, a justificativa e a autorização. 

 O jurista Hely Lope Meirelles (1999) ressalta a sua importância e função quando 
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afirma que a licitação:   

É um procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 

propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 

Público, dentro de padrões previamente estabelecidos pela Administração, e 

atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.  

 Porém, para que se atinja esse objetivo, é preciso que haja planejamento e 

capacitação dos servidores. Enquanto houver a cultura de se ensinar apenas apertando 

botões ou se utilizando o processo do “copia e cola”, secretarias e diretorias que 

entendem ser a licitação responsável por tudo, inclusive por “adivinhar” de que tipo de 

objeto ou serviço elas precisam e, principalmente, enquanto não houver planejamento, o 

dinheiro público continuará a ser utilizado de forma errônea, indo, constantemente “pelo 

ralo” e pior, com o interesse público pagando um preço muito alto por isso. 

2. Objetivos 

 Apresentar a importância dos elementos planejamento e capacitação de 

servidores para o sucesso das aquisições públicas. Conscientizar os servidores de que o 

dinheiro público tem que ser bem utilizado e que deve obedecer à lei. Demonstrar que 

os vícios são comuns e que precisam ser eliminados. Reiterar que o que deve prevalecer 

é o interesse público e não o autoritarismo ou o ego de alguns servidores. 

3. Material e métodos 

 O estudo baseou-se em considerações colhidas pela autora ao longo dos dez anos 

em que exerceu funções no departamento de licitação e nos seis anos em que lida com 

servidores de órgãos públicos estaduais e municipais, com base nos relatos e 

constatações “in loco” das situações objeto do trabalho. Além disso, pesquisou-se em 

livros e artigos que se referem à temática. 

4. Resultados 

 Com a experiência e vivência da autora, constatou-se que a falta de 

planejamento e de capacitação de servidores ocasiona prejuízos consideráveis aos 

órgãos públicos devido a aquisições mal feitas ou feitas de maneira contrária aos 

ditames das legislações. Percebeu-se que há prevalência de entendimentos incorretos já 
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enraizados ou resistência a mudanças.  

5. Discussão 

 Tendo em vista os relatos advirem das experiências da autora, o trabalho é de 

grande relevância em virtude de mostrar questões nocivas ao bom uso do dinheiro 

público. No entanto, muito ainda há que se fazer em relação à temática, o que gera a 

necessidade de que novos trabalhos sejam escritos a fim de subsidiarem os órgãos 

públicos. Ainda mais se considerarmos o panorama de nosso país, segundo o qual nunca 

se teve conhecimento de tanta fraude e corrupção em licitações públicas.  

6. Conclusões 

 Conforme se verifica pelos relatos de experiências apresentados, prejudica em 

demasia as compras públicas a falta de planejamento e de capacitação dos servidores. 

Não é possível que se tenha êxito em uma aquisição se ela não for bem planejada, com 

servidores treinados, pois como irá elaborar um bom edital, realizar uma correta sessão 

de pregão, exercer corretamente a atribuição de membro de comissão ou equipe de 

apoio se não foi capacitado para tal? 

 Inadmissível aceitar-se que ainda continue a cultura de um servidor ensinar ao 

outro sem lhe informar que existem leis que fundamentam cada ato e que devem ser 

observadas. Não se pode mais perpetrar a cultura do “copia e cola”, pois isso tem 

acarretado inúmeros problemas como editais com cláusulas que não condizem com o 

objeto ou com ausência de cláusulas essenciais, ou minuta de contratos com os mesmos 

vícios, simplesmente porque quem os elaborou apenas copiou de um determinado 

arquivo, conforme lhe foi ensinado. 

 Se houvesse preocupação em se ensinar com os fundamentos da lei, todo 

servidor ao executar uma função, iria pesquisar na lei os requisitos do ato. Ressalte-se 

que, em muitos casos, o servidor que ensina também aprendeu dessa forma. Observou-

se também que há resistência de se ensinar o serviço. Servidores mais antigos 

consideram-se “donos” do departamento e, além de não ensinarem, não aceitam 

mudanças na maneira de se fazer alguma coisa, sob a alegação de que “sempre foi 

assim”.  

 Chegou-se à conclusão de que muitos ainda não entenderam que o cargo não é 

deles, mas sim, que todo ato praticado por um servidor público, independentemente do 
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cargo que ocupa, deve, primeiramente, atender ao interesse público e não a egos 

inflados. 

 Além da falta de capacitação, também se discutiu a questão do planejamento, 

elemento primordial de todas as compras públicas. Sem ele, não se consegue comprar 

bem e corretamente. 

 Dessa forma, para que a Administração Pública faça as suas aquisições com 

lisura, economia e eficácia é preciso que implemente esses dois mecanismos, quais 

sejam, o planejamento e a capacitação de seus servidores, pois deles advém o sucesso de 

suas compras. Urge considerar que, em qualquer ato administrativo praticado, leva-se 

em consideração o interesse público, o bem comum, elementos principais que devem ser 

alvo de todo ato administrativo praticado. 
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