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Dirigentes públicos são entendidos como peças fundamentais para a criação de valor 
público e entrega de melhores resultados aos cidadãos, no contexto das reformas 
implementadas pelas democracias avançadas nas últimas décadas. Responsáveis pela 
direção de uma organização, gerenciam orçamentos e equipes, dialogam com a esfera 
da política, orientam-se por visão estratégica de longo prazo e pautam sua atuação por 
valores de mérito, integridade, transparência e eficiência. Ocupam os cargos de alta 
direção nas diversas estruturas governamentais prestadoras de serviços públicos. 
 
Como se dá sua escolha, atuação e avaliação são aspectos insuficientemente discutidos 
no Brasil. O debate é ainda parcial e nebuloso. Não distingue cargo de direção do 
conjunto mais amplo de cargos comissionados, funções gratificadas ou do mais 
conhecido “sistema DAS” do governo federal. Não há clareza sobre quem são os 
dirigentes no Brasil.  
 
Ao mesmo tempo em que buscamos precisar o debate, trazendo mais rigor analítico à 
figura do dirigente público e à operacionalização de seu conceito no contexto das 
organizações públicas, também buscamos incorporar aspectos fundamentais dessa 
literatura ao debate atual, pautado pela acirrada crítica ao uso político dos cargos 
comissionados no Brasil, associada à defesa da nomeação de servidores de carreira 
como saída para o combate a esse mal. 
 
No evento, buscou-se abordar diferentes dimensões desse debate, precisando o tema 
e contextualizando-o em relação aos demais aspectos que o tangenciam e, em muitos 
casos, que confundem os seus contornos, tais como: cargos de direção e carreiras 
públicas, níveis intermediários de direção e gerência pública, espaços próprios para o 
exercício da discricionariedade política, políticas mais amplas de gestão de pessoas, 
interfaces com temas ligados à democracia, transparência e ética pública, avanços e 
limites de mecanismos orientados à seleção de perfis baseados em competências 
gerenciais, ao monitoramento de resultados e à avaliação de desempenho, desafios na 
dimensão jurídica, orientados à institucionalização de reformas nesse tema, entre 
outros. 
 
O evento contou com a participação de representantes de iniciativas de destaque no 
Brasil:  o Programa Juntos da Comunitas, o Centro de Liderança Pública, a Fundação 
Brava, o Vetor Brasil, o Comitê de Profissionais do Campo de Públicas, o Boston 
Consulting Group, a EloGroup, a experiência dos Empreendedores de Minas Gerais e 
a dos Líderes Cariocas do Rio de Janeiro. Contou, especialmente, com a participação 
de representantes da Dirección Nacional del Servicio Civil do Chile, país considerado 
referência internacional pela implantação, desde 2003, do Sistema de Alta Dirección 
Pública, reforma inovadora no tema dos dirigentes públicos, em permanente processo 
de aperfeiçoamento. Além disso, pesquisas anteriores realizadas pela Agenda Brasil do 
Futuro enriqueceram os debates, ao agregar pontos de destaque de outras iniciativas 
internacionais, como Austrália, Bélgica, Canadá, Peru e Singapura. 
 
Os painéis e debates representaram uma oportunidade interessante de troca de 
experiências, fundamentadas em perspectivas e abordagens bastante diferentes e, 
muitas vezes, complementares, sobre os aspectos discutidos. Permitiu, por essa razão, 
o levantamento de novas problemáticas e reflexões sobre possíveis formas de 
endereçá-las na intenção de pensarmos uma proposta para o Brasil. 
 



Em linhas gerais, as discussões trataram: 
 
O tema dos Dirigentes Públicos no Brasil. Discutido, pela primeira vez, em um 
Congresso do Clad em 2002, o tema dos dirigentes emerge da preocupação de 
fortalecer o Estado e orientá-lo a resultados. No hay cambio sin directivos. Parte de uma 
visão que diferencia o espaço de direção, estabelecendo competências gerenciais 
específicas para seus ocupantes e diferenciando as regras que orientam a escolha, a 
atuação e a avaliação desses atores. Não são políticos, nem burocratas. Essa discussão 
ainda não se consolidou no Brasil, onde predomina a ideia de excessiva politização na 
ocupação dos cargos de direção. A solução colocada para esse diagnóstico é nomear 
servidores de carreira para essas posições. A visão simplista não incorpora os 
elementos mais modernos da literatura e do debate sobre o tema. Se não avançar nos 
conceitos e nas propostas, o Brasil permanecerá preso às armadilhas do corporativismo 
e ao espontaneísmo das escolhas políticas. O Chile representa a principal referência 
para nos inspirar em direção a possíveis caminhos orientados a constituir e fortalecer 
um corpo de altos dirigentes públicos no país. 
 
Experiência dos Empreendedores Públicos de Minas Gerais. No caso brasileiro, 
merece destaque a experiência dos Empreendedores Públicos que, inspirada pelos 
avanços do Chile, buscou redefinir as regras para a ocupação de espaços de livre 
provimento no setor público. Embora não trate exatamente de posições de direção, 
representa um caso de destacado avanço, ao estabelecer um conjunto de medidas 
orientadas a atrair, selecionar, orientar e avaliar gestores públicos num contexto mais 
amplo e estruturado de reforma do Estado. Partindo de um conjunto pré-definido de 
estratégias e resultados desejados, traduzidos em mapa estratégico, contratos de 
gestão e indicadores, e contando com uma estrutura institucional centralizada orientada 
a dar todo o apoio para sua atuação, os empreendedores foram responsáveis pelo 
desenvolvimento de projetos estruturadores e entrega de resultados bem definidos. A 
experiência foi criada com data prevista para terminar, alinhada ao ciclo político de 
governo. Hoje, o desafio está novamente colocado para o governo de Minas Gerais, no 
sentido de retomar ou reinventar essa experiência. 
 
Programa Líderes Cariocas. Criado há aproximadamente 4 anos, o programa tem por 
desafio desenvolver líderes e gestores capazes de levar a cabo as mudanças 
necessárias à modernização da gestão pública e entrega de serviços mais efetivos aos 
cidadãos. O programa orienta-se por um modelo de competências baseado em pilares 
como a atitude de dono e disposição para mudança, trabalho em equipe, excelência em 
servir, visão de longo prazo e entendimento dos projetos. Já tendo selecionado dois 
grupos de líderes, o programa é marcado por importantes avanços, mas enfrenta, da 
mesma forma, desafios relevantes. Dentre eles, selecionar perfis que, de fato, tenham 
capacidade de liderança, e estimular seu permanente aperfeiçoamento, redesenhando 
os mecanismos tradicionais de escolha, avaliação e incentivo de pessoas, para que a 
atuação desses profissionais esteja voltada, essencialmente, aos resultados da ação 
pública. Como avanços, o programa tem estimulado importantes diálogos entre diversas 
organizações, por meio da realização de projetos liderados por grupos de trabalhos 
transversais, de curso prazo, orientados a equacionar problemas específicos.  
 
Seleção e Engajamento de Jovens Talentos no Setor Público: experiências 
lideradas por organizações da sociedade civil foram discutidas, em aspectos que 
tangenciam as discussões sobre os dirigentes públicos em dimensões importantes e 
desafiadoras, como a seleção e alocação de talentos, e também sobre o 
empoderamento e desenvolvimento de lideranças públicas.  
 
Dirigentes Públicos em outros Países. Experiências internacionais inspiraram e 
enriqueceram os debates. A partir de um benchmark realizado pela BCG, foi possível 



conhecer, em mais detalhes, as experiências da Austrália, Bélgica, Canadá, Peru e 
Singapura, que, apesar de apresentarem distinções importantes quando comparadas 
ao Brasil quanto a seus contextos políticos, sociais e históricos, permitem a identificação 
e aprendizado em diferentes dimensões relacionadas ao tema, relacionados à dimensão 
da prospecção e atração de novos dirigentes, sua escolha e nomeação, avaliação e 
desligamento, e desenvolvimento. Alguns casos, apesar da forte tradição burocrática, 
marcada pela consolidação de carreiras há muitas décadas, vêm combinando 
estratégias mais flexíveis de gestão do alto escalão, incorporando elementos das 
competências de gestão como principal tendência de suas reformas recentes. 
 
Dirigentes Públicos e o Sistema Chileno. Treze anos após sua implementação, o 
Sistema de Alta Dirección Pública segue sendo aperfeiçoado. A data do evento coincidiu 
com a data em que o governo chileno aprovou um conjunto de medidas de 
fortalecimento da alta direção. O Sistema surge como superação de uma grave crise 
política motivada por escândalos de corrupção relacionados ao pagamento de salários 
abusivos a determinadas lideranças públicas chilenas. Acordos políticos entre oposição 
e governo levaram à aprovação de um sistema cujo desenho institucional, desde sua 
origem, até os dias de hoje, busca preservar e equilibrar a permanente tensão entre as 
esferas da política e da gestão pública. Até então ocupados segundo a completa 
discricionariedade da autoridade política, os cargos de direção do governo chileno 
passaram a ser providos, numa estratégia abrangente, mas de implementação gradual, 
segundo um processo de ampla seleção pública. A cada cargo que se torna vago, o 
Sistema de Alta Direção estabelece um conjunto de competências requeridas para o 
futuro profissional, divulga a vaga e os desafios relacionados à posição de direção, e 
realiza um conjunto de atividades orientadas ao recrutamento e seleção do profissional 
que apresente um conjunto de características e competências que melhor atenda aos 
desafios daquela função. Uma lista com 3 a 4 nomes é enviada à autoridade política 
responsável pela nomeação para que se escolha, dentre os candidatos pré-avaliados, 
aquele a ser nomeado. Atualmente, mais de 90% das organizações chilenas já foram 
incorporadas ao sistema, tendo seus dirigentes de primeiro e segundo níveis 
hierárquicos escolhidos segundo processos transparentes, racionais e competitivos de 
seleção. Outros Poderes e instituições que, no início, não tinham seus cargos de direção 
contemplados nesse sistema, vêm passando a adotar essa sistemática de seleção para 
suas posições de direção. Além disso, a experiência tem se ampliado para outras 
estruturas administrativas, alcançando dirigentes da área educacional dos governos 
locais. Apesar dos avanços, ainda estão presentes muitos desafios, especialmente 
relacionados ao difícil equilíbrio entre a escolha de bons dirigentes e a conciliação de 
seus mandatos com as trocas de lideranças políticas a cada ciclo de governo. Do ponto 
de vista da gestão, a dimensão da avaliação de desempenho tem se colocado como o 
principal aspecto a ser aprimorado, e iniciativas vem sendo desenvolvidas nessa 
direção. Sem dúvida, é a experiência de maior destaque na América Latina e sua análise 
detalhada é fundamental para todos aqueles que pretendem pensar propostas 
concretas para o Brasil. 
 

 
 


