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Objetivos deste documento

Conhecer em alto nível práticas de nomeação a cargos públicos em alguns países

Aprofundar exemplos em prospecção, seleção e avaliação de performance

Entender abordagem e contexto da implantação de modelos selecionados

Discutir a aplicabilidade das melhores abordagens à realidade do Brasil
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Colocar em perspectiva o modelo e experiência de outros países, 

que constituem uma fonte de aprendizado e reflexão quanto a 

modelos de nomeação de dirigentes públicos

Entender mais a fundo os aspectos especialmente reveladores e 

interessantes dos outros países, que constituem uma inspiração e 

aspiração à condição que gostaríamos de atingir no Brasil

Questionar aplicabilidade do exemplo para o caso brasileiro, 

dadas as diferenças culturais, geográficas e quanto a estrutura do 

setor público no país

Abordagens de outros países contribuem para discussão 

de nomeações de dirigentes públicos no Brasil

Conhecer abordagem 

geral do país

Entender aspectos 

mais interessantes

Analisar criticamente
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País

Tipo de 

gov.

Peso dos cargos 

comissionados (%) Fragmentação partidária

Uso de melhores 

práticas de RH

Regime
Em relação ao total de 

cargos públicos

% assentos dos

2 maiores partidos

# partidos com

50% de assentos

Avaliação OECD

Média OECD = 0,5

Brasil 3.9%

Belgica na

Chile 0.4%

Israel na

Colombia 7% (Bogotá)

Peru 5% (teto)

Suécia na

Noruega na

Argentina na

México na

Nova Zelândia na

Austrália na

Portugal 1 na

Catalunha na

Canadá na

Africa do Sul na

R. Unido 0.1%

Singapura na

EUA 0.1%

0,77

0,36

0,72

0,38

0,27

0,44

0,91

0,73

0,30

0,88

0,88

0,71

3

3

2

5

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

75%

63%

61%

61%

56%

48%

88%

100%

46%

45%

40%

37%

24%

87%

85%

83%

64%

76%

76%

Brasil difere dos demais países quanto ao peso de cargos 

comissionados e fragmentação partidária
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1. Semi-Presidencialista
Fonte: FMI, OCDE, Banco Mundial, artigos na imprensa, websites dos Governos

Presidencialismo Parlamentarismo
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Selecionamos 6 países com boas práticas de prospecção, 

avaliação/seleção e desenvolv./performance para estudo

Casos estudados

• Peru implementou um banco de 
talentos para acesso direto e ativo aos 
profissionais almejados

• Chile contempla dimensões política e 
gerencial para contratações, de acordo 
com as necessidades do cargo

• Singapura segue práticas de 
avaliação e desenvolvimento típicas 
do setor privado

Atributos de interesseEtapa

Necessidade e 

Caracterização

Avaliação 

e Seleção

Prospecção

Desenvolvimento 

e Performance

Saída

• Métodos de atração para a carreira pública

• Incentivos/ações para movimentação lateral, 

do setor privado para o público

• Mecanismos de divulgação de vagas abertas

• Seleção prévia e uso de bancos de talentos

• Transparência dos critérios de seleção

• Abertura e objetividade da seleção

• Balanço entre dimensões política e gerencial

• Distinções entre insiders e outsiders

• Idoneidade e legitimidade dos atores e 

instâncias tomadoras de decisão

• Modelos de contratação e remuneração

• Definição de metas e objetivos individuais

• Ferramentas de avaliação de desempenho

• Progressão e plano de carreira

• Instrumentos de retenção

• Bélgica criou uma agência 
governamental de headhunting, 
especializada em processos seletivos

• Austrália atrai igualmente candidatos 
do setor público e privado, com 
transparência e boa remuneração

• Canadá criou forte progressão de 
carreira no setor público baseada em 
avaliações robustas de performance
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Uma combinação de fatores culminou na criação do 

Corpo de Gerentes Públicos (CGP)

Janela de oportunidade política com o Tratado de Livre Comércio com os 

Estados Unidos, que exigia modernização do Estado peruano

Reforma projetada sob a visão de Serviço Civil vs Emprego Público1 , 

diferentemente das tentativas anteriores, que não obtiveram grande sucesso

Paradoxo entre complexidade dos desafios e capacidade gerencial nos altos escalões

"Apesar de haver consciência da complexidade de gerir políticas públicas, a 

magnitude desses desafios não fazia eco nas instituições públicas peruanas de 

forma a atrair, formar nem reter o talento até níveis gerenciais e diretivos."

SERVIR cria, dentre outras medidas, o Corpo de Gerentes

Públicos do Peru (CGP) com o objetivo de incorporar 

ao serviço civil profissionais altamente capacitados
Foco deste estudo

Nesse contexto, criada a Autoridade Nacional do Serviço Civil (SERVIR), 

organismo encarregado de estabelecer, desenvolver e executar as novas políticas 

internas e reformas do serviço público

1. Principal mudança é a transição do sistema Career-based para o sistema Position-based
Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"
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Objetivo do CGP é articular e conectar profissionais 

talentosos e instituições públicas peruanas

Profissionais 

altamente 

capacitados

Instituições 

públicas dos três 

níveis do governo

Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"

Convocatória ocorre uma vez ao ano para o conjunto de posições, limitado aos 

cargos imediatamente abaixo de Ministros e Vice-ministros ou Diretor de Agência

Processo de seleção 

transparente, 

competitivo e por 

competências

Contrato de duração 

determinada, atrelado 

a avaliações 

constantes

Adesão voluntária das 

instituições públicas
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Convocação e 

candidatura
Seleção

Curso de 

introdução

Inclusão no 

banco de talentos

1 2 3 4

Abertura da convocatória 
para novos membros

do Corpo de
Gerentes do Peru

Convocatória de um conjunto 
de "vagas generalistas" ao 

invés de uma convocatória por 
posição específica

Candidatos têm em geral
1 semana para se 

candidatarem

Análise das candidaturas
no sistema SERVIR

Candidaturas válidas 
passam por 

processo de seleção

Avaliação curricular
em profundidade

Avaliação presencial 
psicológica e técnica

Entrevistas e dinâmicas
por competências

Verificação de
antecedentes e dados

Adequação de 
vagas e méritos

Candidatos passam 
por dois dias de 

treinamento presencial

Refino das competências 
necessárias para o perfil

de Gerente Público

Candidatos passam por 
duas etapas de seleção

Resolução de Caso Prático

Entrevistas com o
Conselho do SERVIR

Candidatos selecionados 
integram o Corpo de 

Gerentes do Peru

Dirigentes são 
adicionados ao Banco de 

Talentos do SERVIR e 
ficam disponíveis para 

alocação em 
um órgão público

Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"

Candidatos que não finalizaram 

sua inscrição são eliminados 

Candidatos são convidados a 

participar do Curso de Introdução

Candidatos são convidados 

a integrar o CGP

Processo Seletivo para Dirigentes Públicos

Selecionados compõe banco de talentos e ficam   

disponíveis para posterior alocação
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Alocação ocorre em negociação direta entre SERVIR e o 

órgão público, com pouca participação do Gestor Público

Gestor Público 

disponível p/ alocação

Alocação

5

Recebe comunicação e 

assina convênio de alocação
v

Órgão público

(centralmente)

Solicitação submetida 

pelo titular da entidade

Decisão de alocação

i

iv

Aprovação da 

abertura do cargo

Seleção de nomes do banco 

de talentos para o cargo

ii

iii

Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"
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Prestígio frente à sociedade e sentimento de pertencimento 

acarretam em ciclo virtuoso no serviço público

Sentimento forte de pertencimento ao

CGP retém os talentos existentes

"Existe um Espírito de Corpo muito forte
de quem faz parte desse grupo seleto de 

Gerentes Públicos."

Modelo de seleção generalista

com turma de aprovados

gera afiliação ao grupo 

Concurso de Boas Práticas de 

Gestão entre Gerentes gera 

competição saudável 

Fórum interno de comunicação

e encontros anuais promovem 

integração entre Gerentes

Prestígio frente à sociedade 

Peruana atrai novos talentos

"... são percebidos como verdadeiros 
especialistas, um contrapeso técnico das 
autoridades políticas onde trabalham"

Permanência no cargo depende 

de cumprimento sistemático de 

metas e período probatório1

Rigidez da seleção e o caráter 

meritocrático valorizam o cargo

Salários podem chegar a 30% 

acima do teto dos ministros

Forte incentivo promove 

candidatura de novos talentos

Impacto nos órgãos peruanos e 

experiências compartilhadas

1. Candidatos passam por três meses de avaliação para serem efetivados no cargo
Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"c
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Trabalho dos gestores é percebido como de alto valor 
Gerentes são bem instruídos, ambiciosos e têm background no setor público

22%

32%

42%

100%

Doutor

1%

Estudos 

de 

Doutorado

3%

Mestre Total

Estudos 

de 

Mestrado

Diploma

... Buscam formação contínua: 35% 

em progresso de obtenção de título

Grau de instrução dos Gerentes 

Públicos alocados (2014)

... e conseguem impactar de forma 

relevante as instituições

Grau de satisfação do superior 

imediato do Gerente Público (2014)

Algumas áreas particularmente 

citadas como destaque:

• Geração de apoio político

• Uso efetivo dos recursos

• Estabelecimento de mecanismos 

de coordenação

• Renovação da organização

• Formalização de processos

88%

12%

100%

TotalSetor PrivadoSetor Público

Selecionados vêm

principalmente do setor público...

Proveniência dos Gerentes 

Públicos alocados (2014)

Fonte: "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado?"; Website SERVIR; Boletim Gerentes Del Servicio Civil 2014; Boletim Gerentes Del 
Servicio Civil 2013; "EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"

2%

Satisfeito 42%

56%Muito Satisfeito

100%Total

Insatisfeito

Apesar do caráter meritocrático, 

seleção predominantemente de  

servidores públicos para o CGP Grande busca por crescimento pessoal 

evidencia aspecto meritocrático da seleção

Busca por desenvolvimento e formação por 

parte dos gestores públicos peruanos
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Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Fonte: Equipe do Projeto

1

2

3

4

5

6

7

8

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

É desejável reforçar o espírito de corpo e 

afiliação entre os gestores selecionados?

Como garantir adesão e apoio por parte 

das instituições públicas ao programa?

A atual situação brasileira abre uma janela de 

oportunidade para mudanças?

Órgão central teria capacidade para gerir o 

processo para todas as vagas do sistema?

Existe demanda contínua (e.g. todos os 

anos) para alocação de novos dirigentes?

Modelo deveria focar candidatos com 

experiência no setor público, ou diversidade

entre público e privado?

Há apetite dos candidatos para um banco 

de talentos para cargos de dirigente público?

Como seria a viabilização da substituição 

de dirigentes indicados por candidatos 

concursados?

Não exaustivo – Para discussão
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Modelo Australiano destaca-se por equilíbrio entre público 

e privado e foco na transparência e valorização do mérito 

Igualdade entre público e privado...

Setor público e setor privado são regidos pela 

mesma legislação2

• Mesmos direitos na maioria das dimensões 

(contratação temporária, sindicatos, pensões, 

aposentadoria, etc.)

Maioria das seleções para postos públicos são 

abertas a todos, independente do background

• Seleção feita com painéis de seleção, entrevistas e 

eventualmente empresas externas

... com valorização do mérito individual

Gestão de desempenho significativamente mais 

relevante na Austrália do que na média da OCDE3

• Desempenho tem forte impacto na remuneração 

dos servidores, inclusive para dirigentes 

• Revisão formal de performance a cada seis meses 

com feedback do gestor

1. Adaptado de: Administrative Decision-Makers in Australia : the Search for Best Practice; Justice Deirdre O'Connor 2. Setor público regido pelo Public Service Act de 1999, mas que é 
subordinado ao Fair Work Act de 2009 que governa os setores público e privado.  3. Medido por índice comparativo em estudo OCDE
Fonte: Relatório OCDE – Austrália; Site APS Austrália

"A  Austrália tem um sistema que é exemplo das melhores práticas do mundo, [...] inclui um processo de seleção aberto e 

baseado no mérito, além de processos decisórios transparentes para nomeação e recondução de servidores"1

Relevância do tema 

"desempenho" na 

remuneração

78%
67%65%

77%

Relevância do tema 

"desempenho" nas 

decisões estratégicas

Média OCDE

Austrália

Elementos se combinam gerando atratividade na carreira de dirigente tanto 

para atuais servidores como para gestores do setor privado
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Posição de dirigente público é atrativa para todos atores: 

servidores, atuais dirigentes e executivos do setor privado

Servidores públicos em 

posições anteriores 

Gestores experientes

do setor privado

Atuais dirigentes públicos 

seniores australianos

Servidores aspirando 

posições de dirigentes

Gestores privados aspirando 

transição ao setor público

Centro de Liderança e 

Aprendizado acompanha a carreira 

dos colaboradores nas competências 

requeridas para dirigentes

Guia da Gestão de Talentos é 

aplicado nas agências para acomp. 

de colaboradores com potencial de 

assumir cargos de dirigentes

Sistema Integrado de Liderança é o sistema de assessoramento de carreira 

desde o nível mais básico ao dirigente com a maior senioridade

Dirigentes têm um alto funcionário do governo como mentor de carreira

Pacote negociável e atrativo de remuneração e benefícios 

3 bandas diferentes de senioridade mesmo dentro das posições de dirigente

Programas temporários de mobilidade e secondment

Programas de representatividade no Parlamento e no Serviço Público

Manutenção de direitos – setores público e privado regidos pelo mesmo conjunto de leis

Pacote atrativo de demissão 

voluntária ou aposentadoria 

antecipada1

1. Mecanismos criados para apoiar a transição do modelo com tendência a ser menos utilizado conforme os antigos dirigentes nomeados no modelo anterior deixam seus postos.
Fonte: Relatório OCDE – Austrália; Site APS Austrália

Atuais dirigentes com alta 

performance e incentivos
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Resultado é grupo de dirigentes com excelente formação e 

diversidade: setor público, privado e autônomos

Total

100%

Dirigentes

2%

Gestores

25%

Servidores

73%

Aprendizes/

Estagiários

1%

Grupo sênior de dirigentes

corresponde a ~2% dos servidores 

14%

15%

18%
26%

7%

Dirigentes

52%

63%

Outros

Pós-graduação

Mestrado

Doutorado6%

Servidores

84%

6%

Gestores

7%

1%

36%

100%

36%

27%

Setor PúblicoAutonômo 

(setor privado)

Setor Privado Total

Grau de senioridade

1. Foram desconsiderados os funcionários sem dado de escolaridade. 49% para Servidores, 67% para Gestores e 24% para Dirigentes.
Fonte: Statistical Bulletin APS 2014-15

Distribuição de servidores públicos por nível

Metade dos dirigentes c/ títulos de pós-graduação

Grau de instrução dos funcionários por cargo1

Último emprego dos funcionários 

de nível dirigente (2014-2015)

Predominância de 

background no setor 

privado
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Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Fonte: Equipe do Projeto

1

2

3

4

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

Poderia haver uma fuga de talentos prejudicial para o setor público ou o privado se 

houver uma melhoria da atratividade do setor público vs. situação atual?

Os mecanismos (e.g. mobilidade, coaching, aumento de salário, etc.) aplicados no 

modelo australiano trariam atratividade ao setor público brasileiro?

É viável igualar os direitos de trabalhadores do setor público e do setor privado?

Aumentar atratividade nos cargos de dirigente traria retorno no curto/médio prazo ou 

é necessário período longo de transição e adaptação do modelo?

Não exaustivo – Para discussão
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Funcionamento do Sistema de Alta Direção Pública (SADP) 

se apoia na atuação de três atores principais

Ministros e autoridades

Empresas de 

Recrutamento
CADP

(Conselho de Alta Direção Pública)

Apoia processo de 

captação ativa e 

passiva de candidatos 

Define e realiza

nomeação para 

cada vaga existente

Analisa currículos e 

antecedentes e realiza 

entrevistas iniciais

Realiza entrevistas

finais e propõe lista final

com 3 a 5 nomes

Fonte: "O sistema de alta dirección pública do Chile: política e gestão", Alessio e Pacheco; Website Servicio Civil Chileno

• Formado por membros do governo, 

oposição e sociedade civil

• Nomeados em duplas pelo Senado para 

mandatos alternados de 6 anos

• Decisões tomadas por consenso

Abre vagas e define 

perfis e competências 

necessárias

Avalia e aprova

perfis definidos para

as posições abertas
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Detalhado

a seguir

Seleção busca atrair candidatos externos com ajuda de 

headhunter, com habilidades políticas e gerenciais/técnicas

1. Apesar do tempo médio de 80 dias, alguns concursos levam até 4-5 meses, o que é foco de críticas ao sistema.
Fonte: "O sistema de alta direção pública do Chile: política e gestão" (Alessio e Pacheco); Website Serviço Civil Chileno

Avaliação dos 

candidatos

Análise de currículo, 

experiência gerencial, e 

avaliação psico-laboral

Avaliação de dimensões 

de articulação de atores 

externos e gerenciais/ 

técnicas de acordo com a 

necessidade da vaga

Tempo médio do processo de seleção: 80 dias1

Nomeação

CADP prepara lista 

com 3 a 5 nomes 

para decisão da 

autoridade ou 

Ministro

Concurso é 

reaberto se nenhum 

nome é considerado 

apto à vaga

Entrevistas

Candidatos pré-

aprovados são 

conduzidos para 

rodadas de 

entrevistas

CADP e empresas 

de recrutamento 

trabalham juntas 

para gerir processo e 

candidatos ao longo 

do ciclo de 

recrutamento

Divulgação maciça nos 

principais meios de 

comunicação

Contratação de empresas 

privadas especializadas 

em busca e seleção

Utilização de headhunters

especializados e com 

contatos com profissionais 

de alta gerência

Atração de

candidatos

Abertura da 

vaga

Abertura por 

vacância ou criação 

de nova vaga

Definição do perfil 

requerido pelo 

Ministro ou Chefe 

de serviço, assim 

como competências 

necessárias.

Aprovação dos 

perfis de vaga pelo 

CADP

Meritocracia, probidade, transparência, não discriminação, imparcialidade e competência

Princípios balizadores do SADP
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Diversas avaliações e entrevistas dão forma final à lista de 

nomes propostos pelo CADP

Análise de formação acadêmica

Análise acadêmica focada em 3 

dimensões:

• Diploma Superior

• Estudos e títulos de pós-

graduação, mestrado e 

doutorado

• Cursos de Capacitação

Entrevista técnica

• Entrevista realizada por uma comissão 

técnica responsável pela vaga

• Comissão Técnica leva parecer sobre 

os candidatos ao Comitê de Avaliação 

ou CADP1

Análise de experiência prévia

Análise curricular focada em 2 

dimensões:

• Experiência profissional

– Cargos de chefia com maior 

pontuação, principalmente se em 

instituições públicas

• Experiência em liderança é valorizada 

Adequação ao Cargo

Avaliação qualitativa e quantitativa considera 

habilidade política e gerencial/técnica

• Visão Estratégica

• Gestão e Alcance de Resultados

• Relação com o Entorno e Articulação de Redes

• Gestão de Crises e Contingências

• Inovação e Flexibilidade

• Conhecimentos técnicos específicos

Entrevista diretiva

• Entrevista realizada pela comissão 

técnica responsável pela vaga

• Comissão Técnica leva parecer sobre 

os candidatos ao Comitê de 

Avaliação ou CADP1

Detalhado
a seguir

1. Comitê de Avaliação para cargos de nível hierárquico 2 (Ministro-2) e CADP para nível hierárquico 1 (Ministro-1)
Fonte: Ministerio del Desarrollo Social: "Perfil de Director/a Ejecutivo/a – Fondo de Solidaridad e Inversión Social "; Servicio de Impuestos Internos: "MATERIA: LLÁMASE A CONCURSO 
PARA PROVEER 1 CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO GRADO 9."

Avaliação de candidatos Entrevistas
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Seleção para cargos de alto escalão valoriza combinação

das dimensões política e gerencial/técnica

"O Sistema de Alta Direção Pública (SADP) trata-se de um sistema que se articula ao exercício  fundamental da política, 

que prepara a melhor decisão política, por meio da seleção de candidatos qualificados e preparados [...] "

Dimensão 

política

Dimensão 

gerencial/

técnica

SADP valoriza dois fatores muitas vezes vistos como antagônicos: formação política e gerencial/técnica

• Competências estratégicas e 

gerenciais são muito 

valorizadas

• Profissionais com 

conhecimento prévio do 

setor público

• Perfil de executor, que 

coloque em prática as 

políticas públicas definidas

• Profissionais com 

experiência técnica no 

assunto do cargo são 

almejados e prospectados

• Livre-nomeação ao fim do 

processo é reservada ao 

político responsável pela 

posição

• Desempenho e 

cumprimento de metas são 

determinantes para renovação 

de contratos

Fonte: "O sistema de alta dirección pública do Chile: política e gestão", Alessio e Pacheco; Website Servicio Civil Chileno
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Exemplo: perfil para Diretor Executivo do FOSIS
Reporte direto do Ministro, com pesos iguais para dimensões política e gerencial/técnica

Atributos Peso

Visão Estratégica 10%

Gestão e Alcance de Resultados 15%

Relação com o Entorno e Articulação de Redes 20%

Gestão de Crises e Contingências 20%

Liderança 15%

Inovação e Flexibilidade 10%

Conhecimentos técnicos específicos 10%

Exemplo: Perfil do Diretor Executivo do Fundo de Solidariedade e Inversão Social (FOSIS)

Presidente

Ministro do 
Desenv. Social

Diretor Executivo 
do FOSIS

...

...

Capacidade de detectar e 

entender os sinais sociais, 

econômicos, tecnológicos e de 

políticas públicas do entorno e 

incorporá-los ao FOSIS

Capacidade de se orientar 

para resultados selecionando 

pessoas, delegando e gerando 

as diretrizes estratégicas do 

FOSIS

Capacidade de identificar os 

atores envolvidos e gerir as 

alianças estratégicas 

necessárias para a 

gestão do FOSIS e legitimar

as funções do Fundo.

Capacidade para administrar 

situações de conflito e criar 

soluções estratégicas para o 

marco institucional público e 

em particular no contexto e 

entorno do FOSIS

Capacidade de gerir e 

administrar o compromisso dos 

funcionários do FOSIS e a 

adequada condução dos 

colaboradores

Capacidade de transformar 

limitações em oportunidades e, 

se necessário, implementar 

processos e metodologias 

inovadoras de 

acompanhamento

Capacidade de alavancar 

experiência na implementação e 

gestão de políticas de âmbito 

social em diversas esferas e 

organizações

Dimensão prioritária: Política Gerencial/Técnica

Fonte: Ministerio del Desarrollo Social: "Perfil de Director/a Ejecutivo/a – Fondo de Solidaridad e Inversión Social"

~50% ~50%
Ponderação:

Política Gerencial/técnica
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Exemplo: perfil para Subdiretor de Alta Direção Pública
Dois níveis abaixo do Ministro, com priorização da dimensão gerencial/técnica

Atributos Peso

Visão Estratégica 15%

Gestão e Alcance de Resultados 20%

Relação com o Entorno e Articulação de Redes 15%

Gestão de Crises e Contingências 10%

Liderança 20%

Inovação e Flexibilidade 5%

Conhecimentos técnicos específicos 15%

Exemplo: Perfil do Subdiretor de Alta Direção Pública (ADV)

Presidente

Ministro da 
Fazenda

Diretor Nacional 
Serviço Civil

...

...

Subdiretor Alta 
Direção Pública

Capacidade de relacionar o 

desenvolvimento da 

ADV com os processos de 

modernização do Estado

e da função pública 

Capacidade de se orientar para 

resultados selecionando 

pessoas, delegando e gerando 

as diretrizes estratégicas para 

cumprimento dos objetivos da 

ADV.

Capacidade de identificar os 

atores e gerir alianças 

estratégicas nos âmbitos 

acadêmico, científicos e 

sociais e na gestão institucional 

do ADVCapacidade para administrar 

situações de conflito 

e criar soluções estratégicas 

para o marco institucional 

público e em particular no 

contexto da ADV

Capacidade de transformar 

limitações em oportunidades e, 

se necessário, implementar 

processos e metodologias 

inovadoras de 

acompanhamento

Capacidade de alavancar 

conhecimentos na área de 

recursos humanos e na 

coordenação de equipes

Fonte: Servicio Civil: "Perfil del Cargo de Subdirector/a de Alta Dirección Pública – Servicio Civil"

~25% ~75%
Ponderação:

Política Gerencial/técnica

Capacidade de assegurar a 

condução de pessoas, 

desenvolvimento de talentos e 

assumir o papel que a ADV 

exerce na sociedade

Dimensão prioritária: Política Gerencial/Técnica

...
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Necessidade de consenso entre atores gera balanço 

saudável entre política e gestão nos perfis dos dirigentes

CADP
Composto por representantes do 

governo, oposição e sociedade 

civil (nomeados pelo Senado)

Ministros e autoridades
Ministros e demais autoridades de 

Ministérios e empresas estatais, e 

outros órgãos do governo

Balanço saudável entre 

dimensões política e gerencial

Tendem a defender a elaboração 

de perfis mais específicos e de 

maior exigência de 

conhecimento prévio do setor 

público

Tende a colocar o foco em 

competências estratégicas e 

gerenciais

Perfis aprovados 

após consenso entre

atores

1. Adaptado de: “Avances y desafíos del sistema de alta dirección pública Chileno: la difícil delimitación entre las esferas de la política e de la gestión" (Longo)
Fonte: "O sistema de alta dirección pública do Chile: política e gestão", Alessio e Pacheco; Website Servicio Civil Chileno

"O sistema conseguiu manter o consenso político sem enfraquecer as garantias meritocráticas. O fato 

de que as propostas são consensuais [...] são evidências de boa saúde do sistema"1
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Após a nomeação, Chile utiliza três mecanismos para 

gestão de desempenho do dirigente

Convênios de 

desempenho

Logo após a nomeação, é 

estabelecido um conjunto de 

resultados e metas a ser 

atingido

• Comum acordo entre o 

dirigente e seu superior

Convênios são alinhados aos 

objetivos estratégicos da 

instituição

• Devem ser aprovados pelo 

Ministério da Fazenda e pela 

Secretaria da Presidência

Acordos de 

remuneração variável

Ministro ou chefe de serviço 

define a parte variável da  

remuneração vinculada aos 

resultados de seus dirigentes

• Dependente do convênio 

reportado anualmente

• Percentual é validado pelo 

DSNC1

Norma proposta pelo CADP 

fixa limite em 100% da 

remuneração associada ao 

alcance de metas

• Ainda um mecanismo em 

aprimoramento, com 

discussão das regras de 

funcionamento

Contratos de 

duração determinada

Uma vez nomeados, os 

dirigentes públicos podem 

ficar no cargo por até 3 anos

• Período pode ser renovado 

no máximo 2 vezes

Permanência no posto é 

condicionada ao cumprimento 

do convênio de desempenho

• Dirigentes podem ser 

removidos do posto a 

qualquer momento pela 

autoridade responsável por 

sua nomeação2

1. Direção Nacional do Serviço Civil, órgão que assessora organizações chilenas nas políticas de pessoal. 2. Esse fator particular tem gerado críticas ao sistema

Fonte: "O sistema de alta dirección pública do Chile: política e gestão", Alessio e Pacheco; “Avances y desafíos del sistema de alta dirección pública Chileno: la difícil delimitación entre las 

esferas de la política e de la gestión" (Longo); Website Servicio Civil Chileno

Segundo alguns especialistas, estes três mecanismos são 

também as principais fragilidades a serem melhoradas
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Modelo chileno apresenta custo de busca e seleção de 

dirigente público menor que de gestor para setor privado

Cargos Nível-I tem custo mediano de 

R$100k vs. R$200k no setor privado chileno

Cargos Nível-II tem custo mediano de

R$43k vs. R$75k no setor privado chileno

250

150

100

50

0

200

Custo de seleção por vaga Nível I (R$ k)

250

0

200

100

50

150

Custo de seleção por vaga Nível II (R$ k)

R$ 100k

R$ 200k

Nota: Utilizada conversão de BRL 1 = CLP 200.
Fonte: Governo do Chile

R$ 43k

R$ 75k

Possível motivo do menor custo no setor público: 

pagamento ocorre quando nomes para posição são 

identificados, enquanto no setor privado ocorre 

quando contratação é efetivada

Possível motivo do menor custo no setor público: 

pagamento ocorre quando nomes para posição são 

identificados, enquanto no setor privado ocorre 

quando contratação é efetivada

Intervalo de valores para setor privado

R$ xxk: mediana para vagas do setor privado

R$ xxk: mediana para vagas do setor público

Processo seletivo para setor público
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SADP tem número crescente de concursos ano a ano e já 

atinge ~90% dos cargos em ministérios

74% 80%

12%
10%

14% 10%

2012 2015

Nomeados pelo SADP

Em curso de nomeação pelo SADP

Nomeação direta

443

401

290282

436

284
297

233

177

142

86

15

94101

149143

106

138

82

108

144 139

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

116

2
0

0
5

68

2
0

0
4

Média relação Candidato/Vaga

Concursos realizados

SADP realiza cada vez mais concursos por ano, e 

consegue manter o nível de competitividade...

...  é utilizado em quase todos 

os cargos em ministérios ...

Avanço da implementação do 

sistema de alta direção nos 

ministérios

Concursos realizados por Ano

Fonte: "Reporte Estadístico Bimensual Alta Dirección Pública Noviembre – Diciembre 2015 ", Serviço Civil Chileno

90%

• SADP já é aplicado para 

cargos de todos os 19 

ministérios chilenos

• SADP aplicado em 

âmbito municipal e 

estatais

• 50% dos nomeados 

para o cargo não eram 

os antigos ocupantes, 

sinal de renovação do 

sistema

• Cerca de 60% dos 

candidatos vêm do 

setor privado, mas eles 

representam apenas 

~20% dos nomeados 

• 28% dos nomeados 

são mulheres, contra 

15% de mulheres em 

gerência privada

... e traz alto potencial de 

renovação ao sistema 

Pico devido à 

troca de 

Governo
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SADP utilizado como sistema oficial de seleção em mais de 

90% dos cargos de ministérios 

6%

9%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

29%

10%

10%

Salute

81%

Ministerio 

des 

Deportes

100%

Obras 

Públicas

85%

15%

Minerio

100%

Medio 

Ambiente

96%

Justiça

94%

Interior y 

Seguraidad 

Pública

100%

Hacienas

98%

2%

Energia

66%

10%

24%

Education

98%

2%

Economia, 

Fomento y 

Turismo

90%

10%
14%

16%

Secretaria 

General

69%

4%
3%

Transporter y 

Telecomunicaciones

93%

Trabajo y 

Prevision 

Social

100%

Vivienda y 

Urbanismo

100%

71%

Relaciones 

exteriores

10%

10%

Desarollo 

social

100%

Defesa 

Nacional

78%

13%

Agricultura

98%

2%

Total

80%

Nomeação direta Em curso de nomeação pelo SADP Nomeados pelo SADP

Implementação do Sistema de Alta Direção Pública nos 19 ministérios chilenos

Fonte: "Reporte Estadístico Bimensual Alta Dirección Pública Noviembre – Diciembre 2015 ", Serviço Civil Chileno

90%

Apoio
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1

2

3

4

5

6

7

8

Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

Não exaustivo – Para discussão

Fonte: Equipe do Projeto

Qual o balanço correto entre aspectos 
políticos e gerenciais e técnicos?

Um Conselho único tem capacidade de 
avaliar as nomeações para todos os 
cargos comissionados? Se não, quais 
deveriam ser priorizados?

É factível a formação de um conselho 
ou órgão suprapartidário que regule um 
sistema único de seleção para cargos 
de alto escalão?

Pode-se esperar que haja acordo entre 
governo e oposição para formulação de 
um sistema de seleção?

Como controlar o risco de não conformidade 
na atuação e contratação de empresas 
de recrutamento?

É possível firmar acordos de parcerias 
privada para condução do processo?

Como o CADP seria composto, e como 
funcionaria, em um país fragmentado 
politicamente como o Brasil?

Como estabelecer um processo que 
garanta legitimidade e ao mesmo tempo, 
não engesse a seleção? Como garantir 
que haja uma tensão positiva entre 
os tomadores de decisão? 
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Detalhado 

a seguir

Órgão regulador do serviço público belga tem status de 

Ministério e foca esforços em gerentes seniores

Organização que regula os agentes e serviços 

públicos tem status de Ministério1

Há foco dos esforços no acompanhamento dos 

gerentes mais seniores do governo

1. Nas reformas de 2000, os antigos ministérios foram renomeados para Federal Public Services (FPS), que é o caso do FPS P&O, representado por organograma
Fonte: OECD HRM Progile – Belgium; Site Offical Information and Services of Belgium; Apresentação Institucional FPS P&0

Diversas práticas específicas focadas para os Senior

Civil Servants (SCS) 

• Processo de recrutamento e equipe específica para 

seleção dos postos de alta gestão

• Acompanhamento próximo do desempenho pelo 

ministro ou chefe de serviço

• Pacote competitivo de benefícios

• Contratos temporários com menor duração menor que 

os contratos dos demais servidores

Tais práticas resultam numa predominância de 

funcionários mais sêniores (em anos)

Apesar disso, o desempenho dos gestores não 

influencia seus salários

• Desempenho não influencia salário para nenhum 

servidor público do país

Presidente

Presidente do Conselho 

de Diretores

TI
Logí

stica

RH Fin.

SELOR TIFA
DG

OPD

DG

HRC

DG

COMM-KM

DG

e HR
Compras

43% 34%

29%
30%

20% 24%

12%

Média da OCDE

31-40

Bégica

51-60+

41-50

20-309%

...

• Política de remuneração

• Comunicação interna

• Processos internos

• RH estratégico

• Instituto Federal de TreinamentosAgência de 

seleção para 

administração 

pública
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Agência de recrutamento do governo atinge anualmente 

~90k candidaturas em todos os graus de instrução

Agência de seleção e carreira se 

firmou como centro de expertise...

... com foco na esfera federal e 

atingindo todos os graus de instrução 

Selor é o escritório de seleção e de 

acompanhamento de carreira da 

administração pública belga 

• Foi criado na Reforma Copérnico em 1999, 

que buscava estruturar o setor público, sua 

cultura e política trazendo modernidade, 

qualidade e objetividade

Selor se firmou como centro de 

expertise na gestão de RH

• Orientação ao talento desde o  

recrutamento até a seleção

• Objetividade e igualdade a todos os 

candidatos

• Participação em proposições e inovações 

na política do funcionalismo público belga

87.792

TotalEsferas 

regionais

100%

8.197
79.595

9%

Esfera federal

91%

Número de candidatos por esfera de atuação (2015) 

Ofertas 

estendidas 2.849 408 3.257

Distribuição das ofertas por grau de instrução1 (2015) 

1. Correspondência indireta de grau de instrução segundo padrão francês/belga, sendo A = BAC+4/+5 (funções de direção), B = BAC +3/+2 (funções de aplicação) e C = Brevet (funções de 
execução) 
Fonte: Rapport 2015 Chiffres Selor (Jan-15); Site "À propos de Selor"

100%

Total

7%

Diploma 

técnico ou 

licenciatura

Ensino 

médio/

curso 

profissio-

nalizante

34%

23%

Diploma 

superior 

ou acima

36%

Sem 

formação
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Agência de headhunting Selor é mais ativa no processo de 

seleção para cargos de dirigente

Posições de 

dirigentes públicos

Demais 

posições públicas

Análise do perfil da posição

Definição de banda salarial

Recebimento de dados do candidato

Aprovação da Candidatura

Avaliação de provas online

Formação de Júri especializado para screening

Entrevistas de seleção

Entrevistas finais

Nomeação final

Etapas do processo de seleção

1. Ministros ou secretários responsáveis pelas posições de dirigentes públicos. 
Nota: Apesar dos atores de algumas etapas serem os Candidatos ou Gestores, todas as etapas têm facilitação e participação indireta da Selor
Fonte: "Prócedures de Selection" website Selor, Apresentação The screening process of Selor’s Topteam for Public Services Management Positions

Selor Gestor1

Realizado pela Selor Não realizado pela Selor
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Participação da Selor mais intensa nas posições de 

gerência do setor público (I/II)

Candidatos 

para vagas 

de gerência 

pública 
(seleção para 

gerentes dos 

ministros 

federais e dos 

secretários 

regionais)

Candidatos 

para demais 

posições

1. Departamento interno da Selor para programa de recrutamento de dirigentes públicos
Fonte: "Prócedures de Selection" website Selor, Apresentação The screening process of Selor’s Topteam for Public Services Management Positions

Pré-candidatura Candidatura ...

Ministro 

responsável 

submete à Selor

descrição 

preliminar da vaga

Equipe Topteam1 da Selor analisa o 

perfil, define a banda salarial de acordo 

com a complexidade da posição e dá 

parecer ao ministro

Ministro 

responsável 

recebe input 

formal e escreve 

perfil final da vaga 

Responsável pela vaga 

insere perfil no sistema da 

Selor já com a banda 

salarial fixada

Sistema Selor aceita 

candidaturas com um 

mínimo de 5 a 10 anos de 

experiência, de acordo 

com a banda salarial

Candidatos 

inserem CV no 

sistema

Sistema Selor analisa 

candidatura com relação 

aos requisitos da posição

Candidatos 

inserem CV no 

sistema

Candidatos preenchem 

formulários 

suplementares com 

experiências no setor

Candidatos preenchem 

formulários 

suplementares com 

experiências de 

liderança

Etapas eliminatórias
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Participação da Selor mais intensa nas posições de 

gerência do setor público (II/II)

Júri1 de 7 pessoas para análise de CVs e formulários

• Representante Selor (1)

• Experts técnicos (2)

• Expert do setor público (2)

• Expert do setor privado (2)

Candidatos fazem 3 provas online

• Ferramentas da informação

• Julgamento situacional

• Raciocínio lógico

Candidatos fazem prova 

online específica para 

testar conhecimentos 

técnicos

Entrevista com 

especialistas de 

RH da Selor

Candidatos fazem 3 provas 

online

• Nível de dificuldade das 

provas depende da 

banda salarial da posição

Estudo de caso e entrevistas 

com o júri

• Avaliação analítica e de 

conhecimento estratégico

• Competência técnica

Júri classifica 

candidatos entre 

A, B, C e D

Candidatos com nota 

A e B (opcionalmente) 

são entrevistados pelo 

ministro/secretário

Nomeação pelo 

ministro/secretário

Selor monta uma lista de 

aprovados que é enviada ao 

gestor da vaga

Nomeação pelo 

gestor da vaga

6 meses de 

quarentena 

em caso de 

reprovação

6 meses de 

quarentena 

em caso de 

reprovação

1. Júri é formado através da seleção de especialistas na base de dados da Selor
Fonte: "Prócedures de Selection" website Selor, Apresentação The screening process of Selor’s Topteam for Public Services Management Positions

Candidatos 

para vagas 

de gerência 

pública 
(seleção para 

gerentes dos 

ministros 

federais e dos 

secretários 

regionais)

Candidatos 

para demais 

posições

Screening Nomeação...

Etapas eliminatórias
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Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Fonte: Equipe do Projeto

1

2

3

4

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

Como assegurar idoneidade e imparcialidade na formação de um júri de seleção de 

dirigentes públicos?

É viável centralizar decisão de banda salarial de dirigentes públicos em um órgão 

único? Como ele seria fiscalizado?

É viável formar uma agência de recrutamento ligada a algum órgão público brasileiro? 

A qual órgão ela estaria subordinada?

Qual deveria ser o status de um eventual órgão regulador do serviço público? 

(Ministério, secretaria, agência?)

Não exaustivo – Para discussão
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Singapura se desenvolveu rapidamente desde os anos  

1960, tornando-se nação desenvolvida em uma geração

20202000

20,000

0

1960

40,000

60,000

1980

GDP per capita ($)

OECD

Singapura

Brasil

1. Segundo Paper "Public administration and public governance in ASEAB member countries and Korea", M. Shamsul Haque
Fonte: Banco Mundial, Global Center for Public Service Excellence

Singapura é considerado por agências internacionais um 

exemplo de sucesso para países em desenvolvimento1

Anos 60: Diversas reformas, 

incluindo do serviço público, 

iniciaram logo após a 

independência

1995: Criado o "Serviço 

Público para o Século XXI" 

para estimular qualidade e 

inovação no serviço público

1960
Singapura:

0.3x vs. OECD
2.0x vs. Brasil

2015
Singapura:

1.5x vs. OECD
6.2x vs. Brasil

2009: Criação do "Centro para Futuros Estratégicos" 

para articular departamentos do governo e atores 

externos na solução dos principais desafios do país
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Quatro pilares no serviço público de Singapura

Crescimento 

acelerado

• Promoções rápidas 
baseadas em 
avaliações formais 
de performance e 
potencial

• Altos cargos de 
liderança limitados 
a 10 anos, abrindo 
espaço para 
crescimento de 
novos profissionais

Atração dos 

melhores talentos

• Salários 
competitivos com o 
setor privado (e com 
revisões para manter 
competitividade)

• Bolsas de estudo 
(inclusive no exterior) 
para atrair os 
melhores talentos

I

Integridade e 

conformidade

• Período no exército 
utilizado para avaliar 
solidez ética dos 
funcionários

• Public Service 
Commission com 
poder de advertir e 
demitir funcionários 
com base em 9 
regulamentos1

IV

Oportunidades de 

desenvolvimento

• Em média 100 horas 
de treinamentos por 
ano para cada 
funcionários

• Rotação em 
diferentes áreas para 
construção de 
competências

IIIII

1. Confidencialidade de documentos e informações; Publicações; Atividades políticas; Conflito de interesses; Presentes e entretenimento; Investimentos pessoais; Empregos externos; Jogos 
e loterias; Empréstimo de valores; Prevenção de corrupção.
Fonte: DPADM Singapura, Nações Unidas, Entrevista
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Bolsas nas melhores universidades e remuneração 

competitiva tornam setor público prestigiado em Singapura

Singapura atrai os melhores alunos com 

bolsas para as melhores universidades

Remuneração competitiva atrai e retém 

talentos, em especial em cargos seniores

140

185

850

1,0005000

Remuneração anual para

Secr. Permanente1 (USD k)

Bolsistas tem compromisso de trabalhar para o 

governo por 6 a 8 anos após a graduação

Processo de seleção 

identifica os maiores 

potenciais entre alunos

I Atração dos melhores talentos

Governo financia estudo 

nas melhores 

universidades do mundo

Resultado: Setor público percebido como 

carreira de prestígio atrai pessoas talentosas

1. Considera Secretário Permanente (Singapura), Secretário de Estado Nível II (EUA), Direção e Assessoramento Superior (Brasil)
Fonte: Entrevistas, Web search

Percentil da 

renda

97,4%

99,4%

99,5%
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Desenvolvimento pessoal é definido de forma individual 

para cada funcionário ao longo de sua carreira

Cada funcionário tem um ciclo 

de desenvolvimento desenhado

Alto foco em treinamento com 

o Civil Service College

Fundamentos Nacionais

• Educação nacional

• O serviço público

Excelência em Serviços

• Gestão de excelência de serviços 

em cenário de incerteza

Gestão de contratação 

de bens & serviços

• Práticas de suprimento

Liderança

• Garantia execução com qualidade

• Formulação de estratégicas

Exemplos de cursos oferecidos

Comunicação

• A arte de ouvir

Passo 1: Identificar 

áreas de 

desenvolvimento

Passo 3: 

Implementar 

plano de 

desenvolvimento

Passo 2: Desenhar 

plano de 

desenvolvimento 

(atividades)

Passo 4: Revisar 

evolução e 

efetividade do plano

II Oportunidades de desenvolvimento

Qualidade 

reconhecida: 

dirigentes 

Chineses 

também são 

treinados em 

Singapura

Fonte: Experiência de projetos, Entrevistas
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Funcionários de alta performance desfrutam de 

remuneração maior e chegam rapidamente a Dirigente

20%

30%

40%
45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Diretores SecretáriosNão-

gestores

Oficiais 

graduados

Remuneração variável (% do total)

Servidores públicos de alta performance 

se tornam Dirigentes cedo em suas carreiras

Remuneração atrelada a resultados 

chega a 45% do total

Senioridade

III Crescimento acelerado

Fonte: Web search, Artigos, Entrevistas

Servidores 

Públicos

Dirigentes

Constitui a base do 

serviço público, que 

deverá ser desenvolvida 

e ter alta performance 

para ocupar os altos 

escalões de Dirigentes

Altos escalões, treinados 

para liderar a 

formulação de políticas 

e perceber tendências

Um funcionário público de alta performance pode se 

tornar Secretário Permanente aos ~35 anos
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Desempenho

Performance e avanço na carreira com base em modelo 

estruturado de avaliação e comparação com pares

Sistema de 

Ranking

Sistema de 

Reporte de 

Performance

• Plano de 

treinamentos, e 

entregáveis do ano

• Milestones e 

prazos para 

execução

• Revisão do 

progresso 

alcançado pelo 

funcionário no ano

• Pontos de melhoria 

identificados

• Avaliação da 

performance e 

aspectos 

comportamentais 

para guiar 

desenvolvimento 

Funcionários são calibrados e rankeados

de acordo com desempenho e potencial

• Aspectos como: qualidade do trabalho, 

reação sob stress e senso de 

responsabilidade são avaliados

• Painel de rankeamento em 2 etapas:

– Alocação em buckets de 

desempenho e potencial

– Ajuste fino e classificação individual

Plano de 

desenvolvimento

Revisão de 

entregáveis

Avaliação de 

performance

Retenção e crescimento

• Promoção considerada

• Bônus inferior

Manutenção

• Progressão lenta

• Alto bônus

P
o

te
n

c
ia

l

Fonte: Governo de Singapura

III Crescimento acelerado

Demissão

• Término do vinculo 

após 3 revisões

• Bônus inferior

Aceleração

• Progressão acelerada

• Alto bônus
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Componente variável do salário em Singapura é 

influenciado pelo desempenho da economia

7%
9% 9%

15%

5%
4%

5%
3%

2%

-1%

2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2%

10%

0%

16%

-2%

4%

18%

14%

6%

12%

8%

2%

2010

13%

Componente variável dos salários (%)

2007

5%

17%

2012

8%

2008

14%

2009

Crescimento do PIB (%)

2006

10%

20152013 2014

7%
6%

9%

20112005

10%

Crescimento do PIB (%)Componente variável dos salários (%)

III Crescimento acelerado

Fonte: Governo de Singapura, Banco Mundial

Apoio
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Além de talento, dirigentes devem demonstrar altos 

padrões de integridade e conformidade

IV Integridade e conformidade

Todos os cidadãos homens de 

Singapura prestam serviço 

militar durante 2 anos

Nesse período, sua conduta é 

observada de perto e documentada 

por seus superiores

A conduta ética é um fator relevante 

para a indicação de líderes aos 

postos mais prestigiados do setor 

público

Indivíduos com condutas 

reconhecidas e talentosos 

profissionalmente são destinados às 

posições mais altas como dirigentes

Talento não é o bastante: 

dirigente público deve ser 

íntegro e agir com conformidade

Este fator cria um 

ambiente de liderança ética e 

talentosa no setor público

Fonte: Entrevistas
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1

2

3

4

5

6

7

8

Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

Não exaustivo – Para discussão

Fonte: Equipe do Projeto

Que ferramentas e metodologias de gestão 
de desempenho são oferecidas para 
dirigentes (coaching, feedbacks, etc.)?

É possível implantar modelo de 
remuneração variável no setor público 
brasileiro? Que alterações de legislação são 
requeridas?

Oferecer oportunidades de formação
poderia atrair profissionais mais qualificados? 
Esse benefício faria sentido para dirigentes?

O salário oferecido para dirigentes é 
suficiente para atrair os melhores talentos   
dos setores público e privado?

Como a remuneração variável pode ser 
definida de forma transparente, objetiva e 
livre de influência política?

Como o aspecto de integridade e 
conformidade pode ser contemplado no 
processo de nomeação? Quais os requisitos?

Qual a liberdade de agentes políticos para 
terminar contratos de dirigentes? Que 
fatores poderiam justificar demissões?

Que mecanismos podem garantir 
continuidade, transparência e 
meritocracia no modelo brasileiro, de alta 
fragmentação partidária?
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Programas de desenvolvimento específicos 

para novos líderes, mirando voos mais altos 

dentro do serviço público

Mesmo após eventual 

promoção, o foco 

continua no desenvol-

vimento dos novos

dirigentes 

Canadá se apoia em boas práticas de gestão de RH público 

para promover os talentos com carreira no setor  

Canadá é reconhecido com um dos países 

com as melhores práticas de RH público

Dirigentes em geral são funcionários 

públicos de carreira, promovidos de dentro

Para viabilizar promoções de dentro, processo rigoroso e 

estruturado de gestão de performance é utilizado

Fonte: Site do Governo do Canadá; OECD – Canada country profile

Melhoria contínua é garantida com projetos 

inovadores e prêmios de gestão pública

Projeto Workplace 2.0 busca um 

ambiente público de trabalho mais 

inteligente, verde e saudável

Anualmente, contribuições 

exemplares sob diversas 

perspectivas são reconhecidas

Gestão de RH no setor público 

conta com um planejamento 

estratégico próprio com objetivos 

e prioridades claramente definidas

"... programas de 

desenvolvimento abrangentes 

fornecem uma base sólida 

para transições de carreira 

mais interessantes e 

desafiantes."
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Desenvolver liderança 
e desafiar funcionários 

de alta performance

Plano de 
gestão de 
talentos

Proporcionar 
ferramentas para 

melhoria de 
performance

Cada funcionário individualmente tem 3 pontos de contato 

para alinhamento e medição de performance

Acordo de performance Revisão intermediária Avaliação anual

Estabelece objetivos e indicadores
• Objetivos profissionais alinham a 

expectativa de entregáveis
• Alinha medidas para avaliar 

atingimento do acordo (incl. prazos)

Define grau de competência 
desejado nos comportamentos

• Quatro comportamentos: 
Integridade e respeito; rigor 
analítico; efetividade no trabalho 
em equipe; iniciativa e execução

• Grau de competência vai de 
conhecimento básico a especialista

Alinha atividades de 
desenvolvimento

• Inclui treinamentos, custo para 
governo e tempo a ser dedicado

• Considera atividades do cargo e 
objetivos de evolução na carreira

Revisa preliminarmente os 
resultados alcançados

• Alterações de cenário externo (e 
não baixa performance)  podem 
desencadear revisão de objetivos e 
indicadores

Alinha ações de correção no caso de 
resultados abaixo do esperado

• Pode envolver coaching, pontos de 
contato periódicos, treinamentos

• Define responsáveis (funcionário ou 
gestor) e milestones por cada ação

Gestor revisa resultados alcançados 
pelo funcionário

• Objetivos e indicadores, 
comportamentos demonstrados e 
atividades de desenvolvimento e 
treinamentos

• Uma nota preliminar é definida pelo 
gestor do funcionário

Painel revisor do departamento dá 
direcionamento para nota final

• Nota final fica documentada nos 
arquivos do funcionário

Plano de 
melhoria de 
performance

Fonte: Site do Governo do Canadá

1 2 3
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Avaliação impacta em dois aspectos: remuneração anual e 

avanço de carreira para níveis mais seniores

Remuneração variável conforme avaliação

Progressão de carreira 
para níveis mais seniores

• Comitê independente revisa avaliações 
e recomenda remuneração variável

• Governo central em geral acata 
recomendação

Cargos hoje são anunciados internamente 
no governo, porém há tendência de tornar 
o processo mais aberto1

Critérios mínimos de mérito são 
requeridos para promoções:

• Experiência
• Formação
• Programas de treinamento
• Certificações
• Avaliações recebidas

Para dirigentes:
• Painel de Seleção define lista curta 

de candidatos
• Ministro recomenda nomeado
• Primeiro Ministro decide nomeação

Processo robusto baseado em performance torna 

incomum a troca de dirigentes com a troca de governo

1. Conforme análises do setor.
Fonte: OECD – Canada country profile, Global Government Forum
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Implementação de sistema semelhante no Brasil requer 

reflexão sobre alguns pontos críticos

Fonte: Equipe do Projeto

Pontos críticos para implantação de um sistema semelhante no Brasil

3 Qual metodologia, processo e governança permitiria definir comportamentos básicos e 

competências para cada cargo? (e.g. centralizado, descentralizado, aprovadores, etc.)

1 Foco em promover a carreira de funcionários do setor público até dirigentes

funcionaria no caso brasileiro? Há talentos em número suficiente disponíveis?

2 Como garantir que um modelo com avaliação de desempenho rigorosa, e 

acompanhamento próximo do gestor, seja bem recebida pelos funcionários e dirigentes?

Não exaustivo – Para discussão
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Reformas dos casos estudados foram inciativas dos 

governos, de agenda compartilhada ou de pressão popular

Em Singapura, dirigentes 

são considerados executores 

das políticas públicas pelos

líderes políticos

No Peru, reforma se deu 

por agenda política 

compartilhada entre 

Presidente e membros do 

Congresso

Na Bélgica, nova coalisão 

no Legislativo pressiona 

Executivo a priorizar 

reforma no setor público

Na Austrália, reforma 

liderada por ministros 

empoderou agências de 

execução de políticas 

públicas

Importante discutir e entender contexto e ambiente 

político do Brasil para implantação de mudanças

Fonte: Equipe do Projeto

No Canadá, legislação 

preparada pelo governo após 

pressão popular descentraliza 

decisões de nomeação

No Chile, reforma se deu 

por acordo entre governo 

e oposição, com apoio de 

think tanks, e população

Maior centralização da 
iniciativa de reformas

Participação de múltiplos 
atores na reforma do modelo
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Reformas de Singapura e Austrália foram iniciativas dos 

governos para empoderamento dos dirigentes públicos

Após a independência 

de Singapura, o 

governo enfrentava 

problemas básicos 

como aumento do 

desemprego, custos 

de habitação e 

necessidade de 

aumento de custos em 

defesa

Os líderes políticos 

fixaram a agenda para 

a nova direção do 

país, e viram os 

dirigentes públicos 

como os verdadeiros 

implementadores das 

suas visões de longo-

prazo 

Políticos idealizaram 

as fundações do 

sistema de Singapura: 

Integridade, 

Meritocracia e 

Pragmatismo, que 

perduram há mais de 

40 anos como os fios 

condutores do sistema

Modelo de Singapura 

busca se adequar 

continuamente às 

necessidade das 

novas gerações de 

talentos, oferecendo 

bolsas, ascensão 

rápida de carreira e 

altas remunerações 

variáveis

Em Singapura, dirigentes são considerados executores das políticas públicas pelos líderes políticos1

Internamente, modelo 

rígido e hierárquico do 

serviço público passa 

a ser questionado pela 

incompatibilidade com 

nova dinâmica social. 

Externamente, perda 

de competitividade faz 

pressão por reformas 

micro e macro-

econômicas

Dentro de uma agenda 

abrangente, proposta 

de mudança no setor 

público é liderada por 

ministros, conta com 

apoio de acadêmicos 

e servidores e é 

lapidada em sessões 

públicas e nas duas 

casas Legislativo

Onda de terceirização 

e privatização de 

serviços controlados 

pelo governo somada 

a mudanças no 

ambiente de trabalho 

propiciam foco nos 

objetivos e 

performance dos 

agentes e busca por 

maior produtividade

Estruturalmente, 

descentralização de 

poderes centrais e 

redistribuição de 

funções em diversas 

novas agências 

permite criação de 

novos postos 

estratégicos para 

implementação de 

políticas públicas

Na Austrália, reforma liderada por ministros empodera agências de execução de políticas públicas1

1. Ambos os casos se referem às mudanças ocorridas ao longo de vários anos e que ainda passam por processo de evolução contínua
Fonte: The Singapore Public Service: A Development-Oriented Promotion System; Entrevistas; Artigo "Australian experience of public sector reform"; Artigo " Chronology of changes in the 
Australian Public Service 1975-2010"
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No Peru e na Bélgica, mudanças no modelo de nomeações 

foram viabilizadas após ações do Legislativo e Executivo

No âmbito de acordos 

de comércio com os 

EUA, presidente 

outorga ao Poder 

Legislativo a faculdade 

de legislar por 180 

dias para reformas 

necessárias, dentre 

elas a reforma do 

serviço civil

É aprovada a Lei 

Orgânica do Poder 

Executivo, que 

descentraliza o poder, 

reorganiza ministérios 

e aprova novas 

funções dos três níveis 

do governo

Como parte dos 

decretos legislativos, é 

criada a SERVIR, 

entidade que passa a 

liderar a reforma do 

serviço civil, com 

atribuições Normativa, 

Supervisora, 

Sancionadora e 

Interventora1

Por meio de decreto 

legislativo, é criado o 

CGP, subordinado à 

SERVIR. Nos anos 

seguintes, também por 

meio de decreto, são 

fixadas as normas 

remunerativas e os 

métodos de nomeação 

de dirigentes

No Peru, reforma se deu por agenda política compartilhada entre Presidente e membros do Congresso

Após diversos 

escândalos nas 

instituições públicas, 

há reflexo direto nas 

eleições, com a 

eleição de uma nova 

coalisão no poder 

Legislativo 

No Executivo, 

definem-se as grandes 

linhas da Reforma 

Copérnico e são 

nomeados um ministro 

e um chefe de estado 

justamente focados 

nessa modernização 

administrativa dos 

serviços públicos

Reforma é gradativa e 

foca no atendimento 

ao cidadão com 

eficiência e 

transparência, 

buscadas com 

descentralização dos 

poderes e por maior 

desvinculação política 

dos altos escalões

Conselho de Ministros 

vota novas medidas 

da Reforma 

Copérnico, dentre elas 

a definição de 

mandatos temporários 

para altos dirigentes e 

o novo sistema de 

seleção para altos 

cargos públicos

Na Bélgica, nova coalisão no Legislativo pressiona Executivo a priorizar reforma no setor público

1. Pode intervir se detecta irrelugaridades nas instituições
Fonte: EL SERVICIO CIVIL PERUANO ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA"; "De Ducpétiaux à Copernic : 150 ans de réformes 
administratives en Belgique"
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No Canadá e no Chile, insatisfação popular impulsionou 

governos a buscarem novos modelos de serviço público

Estado de crise 

institucional e forte 

pressão popular se 

instauram após 

descobertas de 

pagamentos 

complementares às 

remunerações dos 

altos executivos do 

governo

Como resposta à 

crise, ocorre acordo 

político-legislativo 

entre o governo e 

partidos de oposição 

na criação da Lei de 

Novo Tratado Laboral

Consenso se 

intensifica por 

iniciativas 

governamentais e pelo 

apoio de think tanks

do setor, como o 

Centro de Estudos 

Públicos, para 

definição dos termos 

do novo sistema

É criado a DSNC 

(Direção Nacional do 

Serviço Civil), órgão 

gestor do Sistema de 

Alta Direção Pública 

(SADP), que institui o 

recrutamento e 

seleção dos cargos de 

alto escalão por 

processo seletivo 

público e aberto

No Chile, reforma se deu por acordo entre governo e oposição, com apoio de think tanks, e população

Sentimento geral da 

população quanto à 

administração pública 

vê um modelo 

complexo,  

ultrapassado, inchado 

e custoso

Com a missão de 

reformar o Estado, 

priorizando a 

modernização do 

serviço público, o 

governo prepara a 

legislação de 

Modernização do 

Setor Público (PMEA) 

Subscrito ao PMEA, a 

regulação do Emprego 

do Serviço Civil 

(PSEA) redefine os 

valores de mérito, 

transparência, acesso 

e representatividade, 

os quais propiciam a 

descentralização das 

decisões

Estado atinge maior 

agilidade após a 

descentralização das 

decisões de 

nomeação de cargos 

de alto escalão aos 

gestores e resguarda 

à unidade central o 

poder de intervir e 

reforçar a conduta

No Canadá, legislação preparada pelo governo após pressão popular descentraliza decisões de nomeação

Fonte: "O sistema de alta dirección pública do Chile: política e gestão", Alessio e Pacheco; Artigo "Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del 
Estado?"; "The 100 years of the Public Service Commission of Canada 1908-2008"; A Brief History of Employment Equity in Canada"
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Agenda

Contexto e seleção dos países para estudo

Estudos de caso de nomeações para cargos públicos

• Peru

• Austrália

• Chile

• Bélgica

• Singapura

• Canadá

Processo de implantação nos países estudados

Implicações para o Brasil
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Definição de modelo aplicável ao Brasil deve colocar em 

perspectiva os casos dos países estudados e sua evolução

• Países com história e política 

próximas ao Brasil

• Modelo foi uma resposta à

crise ou demanda externa

• Sistemas ambiciosos que vêm 

sendo implementados de 

forma gradual

Peru e Chile

Janelas de oportunidade

• Setor público com reserva de 

cargos de dirigentes

• Foco no desenvolvimento de 

talentos internos e externos 

para os cargos de dirigentes

• Foco em melhoria contínua

Austrália, Canadá e Bélgica

Foco no alto escalão

• Carreira voltada ao dirigente

• Pacote de atração, avaliação e 

bonificações 

• Governança garante robustez 

e perenidade

Singapura

Caso aspiracional

Brasil

Fonte: Equipe do Projeto



Benchmark-CargosComissionados-vf.pptx 63Versão preliminar – para discussão

Banco de 

talentos para 

cargos 

públicos

Igualdade de 

direitos entre 

setor público 

e privado

Critérios 

políticos e 

gerenciais/ 

técnicos 

explícitos e 

transparentes

Órgão/ 

empresa 

especializado 

na contra-

tação, em 

particular de 

dirigentes

Alinhamento 

de salários e 

benefícios ao 

setor privado

Alinhamento 

formal das 

metas e de 

critérios de 

avaliação

Remuneração 

variável 

ligada ao 

desempenho 

alcançado

Crescimento 

acelerado 

para gestores 

de alto 

desempenho 

e potencial

Diversidade 

com 

dirigentes 

vindos do 

setor público 

e privado

Inclusão de 

integridade 

como critério 

explícito e 

fundamental 

p/ nomeação

Seleção de 

dirigentes 

não limitada a 

provas e 

títulos e com 

base em perfil 

de cargos

Limitação de 

tempo em 

contratos de 

dirigentes

Um conjunto de melhores práticas emerge do estudo dos 

países selecionados

Fonte: Equipe do Projeto
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Para implementação de melhores práticas no Brasil é 

necessário refletir sobre alguns aspectos críticos...

Igualdade de direitos é suficiente se rotatividade na esfera pública 

for alta, em particular com mudanças de governo?

Como fiscalizar o órgão/empresa especializada em recrutamento, para garantir o 

seguimento da política com transparência, conformidade e eficiência?

Qual a governança ideal para que haja o balanço correto entre aspectos políticos e 

gerenciais/técnicos na escolha dos dirigentes públicos?

Para dirigentes provenientes do setor privado, que auxílios são fundamentais para sua 

acolhida e adaptação ao setor público?

Como se compara o salário de dirigentes com as alternativas do setor privado? E os 

benefícios? É possível alinhar a compensação entre as esferas pública e privada?

Como seria o processo de alinhamento de metas, e quem seria o decisor final? Como 

garantir que estão aderentes à política do governo?

Qual seria o valor ideal de remuneração variável, e como seria definido a cada ano de 

forma transparente e justa para o conjunto de dirigentes?

Há espaço para crescimento acelerado dos melhores talentos? Seria desejável uma 

rotatividade mínima baseada em tempo ou desempenho?

Quais critérios de integridade e ética deveriam ser considerados um entrave à nomeação 

do potencial dirigente?

Que mecanismos podem isolar a nomeação de dirigentes da construção de 

governabilidade em um país com a fragmentação partidária do Brasil?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Fonte: Equipe do Projeto
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... E como o ambiente político e social pode propiciar a 

implantação de mudanças para o novo modelo

Executivo

• De que forma o 

governo brasileiro 

pode ser o 

protagonista das 

mudanças nos 

mecanismos de  

nomeação de 

dirigentes? 

I

População

• Como a população 

brasileira pode se 

engajar em criar o 

estímulo e 

prioridade para a 

discussão e o 

processo de 

mudança? 

IV

Organizações 

civis

• De que maneira 

ONGs e outras 

organizações no 

setor privado podem 

apoiar o processo e 

as ambições de um 

novo modelo?

III

Legislativo

• É possível que haja 

acordo entre 

Executivo e 

Legislativo num 

compartilhamento 

de agendas para 

conduzir as 

mudanças?

II

Fonte: Equipe do Projeto
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