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SISTEMAS DE ALTA DIREÇÃO PÚBLICA:  
Propostas para uma agenda de reformas 

 
Como dotar as instituições governamentais brasileiras de 

dirigentes com comprovada capacidade de gestão e 
liderança para executar com eficácia e eficiência as 
políticas públicas definidas pelas autoridades políticas? 

Desde 2003, a partir da implantação do Sistema de Alta 
Dirección Pública, o Chile vem sendo reconhecido como 
uma das experiências mais exitosas na seleção de 
dirigentes públicos. Segue, ainda hoje, aperfeiçoando as 
instituições e regras que regem esse sistema, buscando 
seu permanente fortalecimento, tanto do ponto de vista 
da proteção contra interferências políticas indevidas, ao 
mesmo tempo em que fortalece a dimensão do mérito, 
como da adoção de estratégias mais amplas de reforma 
orientadas à uma política integral de gestão de pessoas. 

A análise dessa experiência, tanto dos avanços alcançados 
como dos desafios que vêm sendo superados, oferece 
algumas dimensões-chave de análise que ajudam a 
pensar o tema no Brasil. Sem pretender esgotar os 
inúmeros caminhos possíveis para a adoção de reformas 
orientadas à alta direção pública brasileira, 
recomendamos, como ponto de partida para análises e 
estudos sobre o tema, 10 aspectos centrais no debate 
sobre os sistemas de alta direção: 

 
1. O espaço de direção representa um espaço distinto, 

regido por regras e valores específicos.  
Por essa razão, falamos em um sistema de alta direção. As 

políticas de gestão de pessoas orientadas a selecionar, 
desenvolver, avaliar, remunerar e desvincular dirigentes 
públicos deve ser diferente daquelas orientadas ao 
restante do serviço público. Exigem maior flexibilidade e 
orientação a resultados, ao mesmo tempo em que devem 
basear-se em princípios de mérito, transparência, 
legalidade, integridade e ética.  

 
2. Dirigentes públicos atuam orientados a resultados e à 

criação de valor público.  
É imprescindível que se estabeleça, de antemão, os 

resultados que se pretende alcançar no âmbito de cada 
espaço de direção, como requisito para definir o perfil 
desejado do dirigente e os resultados que ele deverá 
entregar. Caso contrário, qualquer processo de seleção e 
escolha fica limitado à capacidade individual do dirigente 
de buscar esse resultado, ficando à mercê de diferentes 
atores e contextos, correndo o risco de não atuar de 
forma responsiva ao interesse democrático e à criação de 
valor público. 

 
 
 

 
 
 

 
 
3. A implementação de um Sistema de Alta Direção pode se 

dar de forma gradual, mas deve, desde sua origem, 
definir com clareza seu escopo, tendo foco fundamental 
nos cidadãos e serviços públicos.  

Significa dizer que o sucesso de uma reforma dessa natureza 
está condicionado a um entendimento profundo dos 
espaços entendidos como próprios da alta direção. Sua 
incorporação a um sistema pode ser gradual, conforme 
as posições de direção vão tornando-se vagas, mas 
requerem que as regras do jogo estejam acordadas e 
claramente definidas desde o início de sua implantação. 
O principal critério que serve de referência para essa 
definição está em mapear organizações nas quais há 
clareza na missão e no conjunto de bens e serviços 
públicos prestados à sociedade.  

 
4. Um Sistema de Alta Direção busca “as pessoas certas 

para os lugares certos” e define com clareza os 
resultados esperados de cada dirigente.   

Busca os melhores, capazes de gerar transformações 
sustentáveis para o Estado. Além disso, contratualiza 
com cada dirigente os resultados esperados. Há, 
portanto, um alinhamento estratégico entre o perfil do 
cargo que subsidia a seleção, e o convênio de 
desempenho que orienta a atuação do dirigente, ambos 
orientados aos resultados estabelecidos para cada 
organização. 

 
5. Um Sistema de Alta Direção deve estar centrado na 

entrega aos cidadãos, e não em normas e 
procedimentos.  

Por isso, a publicização dos compromissos e resultados é 
condição fundamental para o alcance de um modelo de 
direção pública ético, transparente e responsivo à 
autoridade política e à cidadania. Um conjunto de 
normas que garantam a institucionalidade e 
permanência do Sistema é importante, mas não deve 

PONTOS-CHAVE 

 O tema da alta direção pública no Brasil possui contornos 

pouco precisos. Vem sendo insuficientemente 

analisado pela literatura e é marcado, ainda, pela 

ausência de práticas e propostas concretas de 

reformas específicas para esse segmento. 

 A experiência chilena representa importante referência 

para que o tema seja pensado no caso brasileiro e, 

especialmente, para que propostas orientadas à 

adoção de um Sistema de Alta Direção Pública pautem 

a agenda de reformas no Brasil. 
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perder de vista os resultados desejados e o equilíbrio 
permanente entre as esferas da política e da gestão. 

 
6. A orientação a resultados se materializa em objetivos e 

metas claras a serem perseguidos.  
Objetivos e metas são traduzidos em Planos de Trabalho ou 

Acordos de Resultados, instrumentos fundamentais para 
guiar o dirigente durante sua gestão. Constituem uma 
das dimensões mais importantes da reforma nesse tema 
e requerem permanente atenção, considerando o 
ambiente dinâmico e político no qual estão inseridos. 

 
7. Um Sistema orientado à alta direção exige uma 

instituição forte e permanentemente dedicada aos 
dirigentes, capaz de oferecer condições mínimas 
necessárias ao alcance dos resultados pretendidos.  

Autonomia para gerenciar recursos e pessoas é um aspecto 
fundamental para que o dirigente consiga direcionar seus 
esforços ao alcance de resultados concretos. Essa 
dimensão passa por questões complexas relacionadas 
aos desenhos institucionais das organizações no setor 
público. Outros tipos de apoio dizem respeito a 
orientações gerais, treinamentos, oportunidades de 
aprendizagem no âmbito da rede de dirigentes, 
incentivos e premiações aos resultados alcançados, entre 
outros, também relevantes para sua atuação. O apoio 
institucional vai além das políticas próprias da área de 
gestão de pessoas e alcançam matérias relacionadas aos 
desafios da implementação das políticas públicas. 

 
8. É fundamental a presença de uma instituição forte 

orientada a proteger esse Sistema de pressões políticas 
ou corporativas indevidas, ou seja, orientada à defesa 
de sua legitimidade, fundamentada no rigor, 
transparência e meritocracia dos processos de escolha e 
avaliação.  

Diferentes modelos podem desempenhar esse papel, como, 
por exemplo, a instituição de um Conselho composto por 
especialistas da sociedade civil, com notório saber sobre 
gestão pública e gestão de pessoas, com papel 
fiscalizador e incentivador de permanentes 
aprimoramentos na reforma que se pretende implantar, 
orientada ao fortalecimento do corpo de alta direção. No 
Chile, existe um Conselho composto por membros 
escolhidos pelo governo e pela oposição, presidido pelo 
mesmo dirigente do órgão central de recursos humanos 
do país.  

 
9. A alta direção deve ser entendida como parte integral de 

uma reforma mais ampla da gestão de pessoas do setor 
público.  

Um Sistema específico orientado à alta direção não combate 
a burocracia. No entanto, a nomeação de servidores para 
cargos de direção não é condição suficiente para garantir 
bons dirigentes, capazes de entregar os resultados 
desejados. Ao mesmo tempo em que se implementam 
reformas para a alta direção, é possível rediscutir as 
carreiras no Brasil e pensar propostas para sua 
reestruturação segundo conceitos mais modernos.  

 
10. A reforma da alta direção não combate a política, mas 

busca melhorar sua decisão.  
A política é elemento fundamental em um regime 

democrático. Espaços de direção são marcados por uma 
necessária relação de confiança entre o dirigente e a 
autoridade política, mas, além disso, também exigem a 
aferição do mérito de seus ocupantes – mérito, este, que 
vai além da aprovação em concurso público, e que está 
baseado, especialmente, nas competências específicas 
de gestão. Um sistema voltado à escolha de dirigentes 
públicos busca melhorar a decisão política, mas nunca 
substituí-la. 

 
 
Tais recomendações estão longe de abordar este tema em 

todas as suas dimensões ou de indicar todos os caminhos 
capazes de estimular e apoiar a elaboração de iniciativas 
orientadas à implantação de um Sistema de Alta Direção 
no Brasil, seja no governo nacional, ou nos governos 
subnacionais. Ainda assim, oferecem pistas importantes 
para pensar o modelo. Em cada uma de suas diferentes 
dimensões, desafios específicos precisam ser 
enfrentados. 

A definição dos cargos próprios de direção, o 
estabelecimento de um conjunto de procedimentos e 
regras para seleção de candidatos, a celebração de 
acordos baseados em resultados pré-estabelecidos, 
entre outros aspectos, apresentam suas próprias 
complexidades. Em todos os casos, o aspecto central de 
um modelo como esse está na necessidade de 
negociações permanentes orientadas a um melhor 
equilíbrio entre as dimensões da política e da gestão 
pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Outras publicações desta série podem ser encontradas no 
https://gpplab.wordpress.com/. 

 Para informações ou comentários, contatar o GPPlab (e-mail: 
gpplab@fgv.br, twitter: @gpplabfgv ou facebook: facebook.com/gpplab). 
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