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Considerada uma prioridade no planejamento estratégico da iniciativa privada, a gestão de 
pessoas no setor público tem um grande inimigo a derrotar: a descontinuidade de projetos e 
ações voltados à capacitação e valorização profissional. Para especialistas no tema, investir em 
escolas e programas de qualificação continuada é o principal dever de casa de empresas e 
órgãos públicos que desejam motivar seus servidores e garantir a melhoria na qualidade dos 
serviços prestados à sociedade.  
 
A descontinuidade dos programas dentro de alguns órgãos governamentais é mencionada por 
Manoel Mendes de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do 
Distrito Federal (ABRH/DF), como um importante fator de risco de acomodação e 
desmotivação dos servidores.  
 
"No Brasil, a cada troca de governo leva-se cerca de um ano, até um ano e meio esperando 
nomeações de profissionais", lembra. Para um país que tem 1,2 milhão de servidores públicos 
só em âmbito federal, o presidente da ABRH/DF considera a qualificação profissional como 
premissa para avanços significativos na melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
sociedade.  
 
O consultor técnico da Alive Eco Hut, Eduardo De Maria, afirmou que tem acompanhado de 
perto os resultados negativos da descontinuidade de projetos de qualificação profissional no 
setor público. A empresa de consultoria tem sido contratada para programas de treinamento 
em prefeituras e outros segmentos da administração pública. Com isso, o consultor vem 
testemunhado como a falta de comprometimento com a preparação do pessoal pode causar 
prejuízos à gestão como um todo.  
 
De acordo com o consultor, cada administrador tem suas prioridades e, no que se refere à 
gestão de pessoas, dificilmente há uma preocupação em entrosar as equipes que permanecem 
no serviço com as pessoas que estão chegando a cada troca de comando. "É triste ver a falta 
de preocupação com a qualificação dos servidores e até a falta de visão acadêmica nas 
contratações. Essa é uma questão que não é levada a sério pela maioria dos administradores", 
enfatizou.  
 
De Maria destacou, ainda, que, como se não bastassem as divergências políticas como entrave 
à qualificação profissional, em muitas prefeituras a decisão de investir dinheiro na melhoria da 
capacitação dos servidores não é vista como uma prioridade.  
 
"Investir dinheiro em pessoas é uma forma de se garantir resultados futuros na qualidade dos 
serviços, mas essa é uma decisão que leva tempo porque qualificar é um processo contínuo e 
exige definição de prioridades. É preciso um forte trabalho de sensibilização da classe política 
para a mudança dessa visão que só está voltada, por enquanto, aos projetos de eleição e 
reeleição", opinou o consultor.  
 
Para Manoel Mendes de Oliveira, com algumas exceções, a exemplo da Polícia Federal e da 
Receita, o servidor público brasileiro enfrenta logo de cara a falta de escolas próprias para 
formação profissional. Essa é uma das primeiras constatações da maioria dos candidatos 
aprovados em concursos públicos. Atraídos por altos salários, os futuros funcionários de órgãos 
governamentais, depois de uma longa preparação para o exercício de seus cargos, sentem 
logo a carência de uma política de preparação.  
 
"Temos muitos talentos no setor público. É grande a quantidade de gestores criativos que, 
justamente por causa dessa criatividade, conseguem exercer bem suas funções apesar do 
forte engessamento da máquina pública, devido às exigências legais. Reter esses talentos e 
mantê-los motivados, sem dúvida, é um grande desafio", observou Oliveira.  
 
FALTAM ESCOLAS 



Segundo o presidente da ABRH/DF, nos países desenvolvidos, entre os quais menciona França, 
Holanda e Estados Unidos, os governos têm escolas públicas de alto nível para formar 
profissionais. "No Brasil, com exceção de alguns órgãos específicos que, além de oferecerem 
bons salários, têm política de qualificação profissional, os servidores que assumem suas 
funções nem sempre encontram suporte à reciclagem. A acomodação pode ser um dos riscos 
gerados pela falta de atendimento a esse tipo de demanda", enfatizou.  
 
Outro fator que leva à desmotivação profissional no setor público, segundo Oliveira, é a 
vinculação de cargos comissionados a interesses políticos. A nomeação de pessoas sem 
compromisso com os órgãos onde irão atuar, quase sempre sem capacitação técnica para as 
funções, é mencionada pelo especialista como um risco à qualidade dos serviços e a um 
ambiente de busca da eficiência.  
 
CARGOS COMISSIONADOS 
Silveira defende a vinculação de cargos comissionados aos planos de cargos e carreiras no 
serviço público, para que servidores que atuam em órgãos e empresas governamentais 
tenham a possibilidade de exercê-los por mérito e qualificação técnica apropriada.  
 
"Profissionais que não vislumbram a possibilidade de alcançar o topo e que observam governo 
após governo, a nomeação de pessoas, por indicação política, para os melhores cargos, 
naturalmente ficam desmotivados. Por isso devemos combater essa prática equivocada", 
enfatizou.  
 
Os entraves, as dificuldades determinadas pelo marco legal e também os aspectos positivos da 
qualificação profissional no setor público foram tema de debate, na semana passada, durante o 
primeiro Fórum Nacional em Gestão de Pessoas na Administração Pública (FPAP), realizado em 
Brasília.  
 
O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Nacional), 
com apoio da ABRH/DF.  
 
Entre os convidados internacionais esteve o integrante do comitê diretor da Rede de 
Administração Pública Européia, Theo Van Der Krogt, que contou como o organismo tem 
buscado desenvolver e difundir modelos europeus de excelência em gestão pública.  
 
Segundo o presidente da ABRH-DF, o fórum, que foi considerado um sucesso, teve o duplo 
objetivo de mostrar à sociedade as iniciativas mais importantes em gestão de pessoas no 
serviço público brasileiro e levar aos gestores de recursos humanos, nesse segmento, 
palestras e contribuições importantes de especialistas, mestres e consultores atuantes no 
campo da administração de pessoal. 
 
 

 
 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 jun. 2008. Seu Negócio, p.B-20. 


