
ADMINISTRAÇÃO 
 

ARTIGOS 
CIENTÍFICOS
POLÍTICA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

QUALIDADE DE VIDA 
NO SETOR PÚBLICO 

IDENTIDADE CIVIL 
NACIONAL (ICN)

FEVEREIRO 2018

ANO I
EDIÇÃO I

PESQUISA&



PROFA. JANETE 
RICKEN LOPES DE BARROS

ADMINISTRAÇÃO 

O CEPES é órgão integrante da EDB e da EAB responsável 
por desenvolver a pesquisa, iniciação científica e extensão 
das Escolas do IDP em parceria com as Coordenações dos 
Cursos, bem como promover a integração entre a 
graduação, pós-graduação e mestrado. Para atingir essa 
finalidade desenvolve uma série de mecanismos como: 
grupos de pesquisa e estudos, cursos de formação, 
seminários de iniciação científica, oficinas, grupos de 
trabalhos (GTs), e-books, dentre outros.

É nesse contexto que se insere o lançamento do Jornal 
Administração&Pesquisa que objetiva, especialmente, 
incentivar os alunos da EAB à pesquisa científica sobre 
temas relevantes à gestão governamental e à 
administração pública e, com isso, proporcionar um 
contato mais aprofundado do corpo discente com os 
assuntos que são de seu interesse por meio do presente 
canal de comunicação.

Os artigos selecionados para essa 1ª edição do Jornal 
Administração&Pesquisa foram apresentados no I 
Concurso de textos da Escola de Administração de Brasília 
e produzidos pelos alunos com a orientação dos 
professores líderes dos grupos de pesquisa e estudos da 
EAB.

Os dois textos premiados em 1º lugar foram:

“Qualidade de Vida no Setor Público: uma proposta de 
investigação sobre a recorrência do viés assistencialista”
Aluna: Jayne da Silva Bezerra
GRUPO DE ESTUDOS EM GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR 
PÚBLICO – Coordenado pelo Prof. Felipe Côrtes 

 “Identidade Civil Nacional (ICN) como mecanismo de 
inovação na Administração Pública”
Aluno: João Francisco de Medeiros Stevanato
GRUPO GESTÃO E INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO – 
Coordenado pelo Prof. Leonardo Oliveira.

Os dois alunos, autores dos melhores textos, foram 
premiados cada um com uma bolsa de estudos integral 
para o MPA – Master in Public Administration.

Desejo uma ótima leitura a todos!!
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LEONARDO REISMAN
Coordenador da EAB

O projeto de Administração Pública do IDP nasceu com um firme compromisso: formar novas lideranças para o setor 
público brasileiro.

De fato, falar em setor público ou governo em um contexto de crise quase constante torna nosso papel enquanto 
educadores ainda mais fundamental. Descortinar e aprofundar o debate de forma qualificada é algo que buscamos 
constantemente dentro de sala de aula. 

Nosso corpo docente, formado por profissionais de destaque com sólida formação acadêmica, inspira nossos alunos 
a olhar para o futuro com responsabilidade, pois cremos que são eles os responsáveis pela construção de um novo 
governo nos dias vindouros, orientado por princípios como eficiência, transparência, resiliência e equidade.

Diante desse desafio, construímos uma proposta única, integradora e transversal, com carga teórica aliada ao debate 
a partir de casos reais. O cruzamento entre disciplinas do campo da Ciência Política, Administração Pública, Direito, 
Economia e Políticas Públicas torna nosso aluno apto ao enfrentamento de desafios complexos, tão presentes do dia 
a dia de uma sociedade cada vez mais informada e exigente. 

Transformar o governo exige visão estratégica, senso de urgência e capacidade de execução. Exige profundo 
conhecimento do sistema político que o cerca, assim como das possibilidades de seu refinamento. Acima de tudo, 
exige o compromisso com a transparência. Temos a certeza que nossos futuros egressos sairão preparados para 
ingressar em uma trajetória de destaque dentro do setor público, conscientes de seu papel e inclinados ao 
aprimoramento constante.

A GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DO IDP

foco idp 



BÁRBARA KELLY 
LÔBO ALVES DE OLIVEIRA

A abordagem central da New Public Management (NPM), movimento internacional de reformas da máquina pública 
iniciado na década de 1970, foi a adaptação dos conhecimentos gerenciais inicialmente desenvolvidos para o setor 
privado na Administração Pública, com iniciativas voltadas para a diminuição da máquina administrativa, o ganho de 
eficiência e a adoção de mecanismos para a responsabilização de atores políticos (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008)

Nesse contexto, em 1995 houve a reforma gerencial do Estado brasileiro, o que influenciou a forma de gerir pessoas, 
permitindo que a adoção de práticas até então exclusivas do setor privado, utilizando de estratégia para o aumento 
da eficiência da gestão pública e modificando a estrutura, que antes era administrativo burocrática de cunho patri-
monialista, passando a ser administrativa gerencial (PEREIRA,2006).

Tais modificações culminaram em novas abordagens na GP, de caráter mais estratégico, assim como a Gestão por 
Competências (GPC), que utiliza os conhecimentos, as habilidades e as atitudes individuais a serviço dos resultados 
organizacionais, por meio de estratégias de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas voltadas à minimi-
zação de uma lacuna previamente identificada (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

No Poder Executivo Federal, por exemplo, a GPC foi inserida por meio da edição do Decreto nº 5.707/2006, que instituiu 
a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP). Essa política prevê o alinhamento das competências 
individuais e específicas do contexto institucional da administração pública a partir dos processos de treinamento, 
desenvolvimento e educação. Contudo, por ter surgido no setor privado, o modelo de GPC adotado deveria ter sido 
adaptado à realidade do setor público, o que ocasionou problemas na implementação da política (CAMÕES; MENE-
SES, 2016).

Estudos indicam que esses problemas podem estar calcados em fatores de natureza ambiental, como legislação de 
pessoal e mecanismos de controle externo, e organizacional, como existência de recursos adequados, cultura organi-
zacional e estrutura (FONSECA et al., 2013). Como a PNDP foi editada há mais de uma década, percebe-se a necessida-
de de realização de novos estudos que propiciem um diagnóstico sobre o seu atual estágio de implementação. Isso 
poderia ser efetuado por meio de uma pesquisa de natureza descritiva, que investigasse, a partir de organizações que 
conseguiram avançar na implementação, em que estágio estão e quais foram os fatores decisivos para tanto. Tais 
estudos poderiam contribuir para fornecer insumos para aumentar a efetividade da PNDP, fazendo face aos desafios 
contextuais do setor público

POLÍTICA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS: 
UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A EFETIVIDADE DE SUA 
IMPLEMENTAÇÃO

Referências
BRANDÃO, H. P.; BAHRY, C. P. Gestão por competências: métodos e técnicas para mapeamento de competências. Revista do Serviço Público, 
v. 56, n. 2, 179-194, 2005.
CAMÕES, M. R. S.; MENESES, P. P. M. Gestão de pessoas no governo federal: análise da implementação da política nacional de desenvolvimento 
de pessoal. Cadernos ENAP, v. 45, 2016.
FONSECA, D. R.; MENESES, P. P. M.; SILVA, A. I., FILHO; CAMPOS, N. G. Autonomia para gestão estratégica de pessoas no setor público federal: 
perspectivas de análise e agenda de pesquisa. Revista de Administração Pública, v. 47, n. 6, p. 1451-1475, 2013.
PECI, A.; PIERANTI, O. P.; RODRIGUES, S. Governança e New Public Management: convergências e contradições no contexto brasileiro. Organi-
zações & Sociedade, v. 15, n. 46, p. 39-55, 2008. 
PEREIRA, L. C. B. Da administração pública burocrática à gerencial. In: PEREIRA, L. C. B.; SPINK, P. (Org.). Reforma do estado e administração 
pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, p. 237-270, 2006.
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O grupo de estudos em Gestão de Pessoas no Setor Público (GEPESP) destina-se aos alunos que tenham interesse em 
aprofundar os estudos e a reflexão acerca da dinâmica da gestão de pessoas no contexto de organizações públicas, 
com ênfase nos seus processos (avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, qualidade de vida no 
trabalho, cargos e carreiras e remuneração), seus modelos estratégicos, a exemplo da gestão por competências, bem 
como de sua interface com as relações de poder derivadas da política organizacional.

Os objetivos do GEPESP são: realizar estudos que culminem em melhor entendimento da gestão de pessoas no setor 
público brasileiro; estimular a aquisição de conhecimentos sobre métodos e técnicas de pesquisa pelos alunos de 
graduação; ampliar o acesso e a familiaridade dos participantes a fontes de pesquisa acadêmica e artigos científicos 
sobre gestão de pessoas e administração pública; aprimorar o pensamento crítico e a capacidade de elaboração de 
textos de cunho científico, especificamente no campo da gestão de pessoas; aprimorar a capacidade de estudo, com 
realização de resenhas, oficinas, apresentação de seminários e participação em eventos científicos de Administração.
As reuniões normalmente são realizadas quinzenalmente, aos sábados, de 10 às 12h, com divulgação prévia pelo 
Cepes, e os interessados em participar podem inscrever-se por meio do endereço eletrônico: felipe.cortes@idp.edu.br

PROFESSOR 
FELIPE CÔRTES

GRUPO DE ESTUDOS:
GESTÃO DE PESSOAS NO
SETOR PÚBLICO GEPESP

destaque



Referências
BEZERRA, M. F. Qualidade de vida no trabalho: a perspectiva dos servidores e colaboradores de uma instituição pública do poder executivo 
federal. Monografia, Escola Nacional da Administração Pública, Brasília, 2013.
FERREIRA, M. C.; ALVES, L.; TOSTES, N. Gestão de qualidade de vida no trabalho (QVT) no serviço público federal: o descompasso entre proble-
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MEDEIROS, L. F. R.; FERREIRA, M. C. Qualidade de vida no trabalho: uma revisão da produção científica de 1995-2009. Gestão Contemporânea, 
v. 8, n. 9, p. 9-34, 2011.

JAYNE 
DA SILVA BEZERRA

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) visa a melhorar a produtividade dos indivíduos a partir de condições de vida 
saudável, entendidas não apenas como ausência de doenças, mas também como o bem-estar biológico, psicológico 
e social. Caracteriza, portanto, a necessidade de conciliar os interesses individuais e organizacionais, por meio da 
melhoria da satisfação do indivíduo no contexto institucional, o que pode aumentar a sua produtividade (BEZERRA, 
2013).

Há duas abordagens de QVT, sendo uma clássica, de caráter assistencial, e outra contra hegemônica, voltada para 
ações preventivas. Segundo os autores, a vertente assistencialista parte do pressuposto de que o colaborador necessi-
ta de atividades como yoga, massagens e outras relacionadas ao cuidado da saúde física e emocional, trazendo com-
pensação pelos desgastes causados em decorrência do trabalho. Já a abordagem preventiva tem foco na remoção 
dos problemas causadores do mal-estar no trabalho, como as condições e as relações socioprofissionais na organiza-
ção (FERREIRA et al., 2009; MEDEIROS; FERREIRA, 2011).

No tocante ao setor público brasileiro, as práticas e as políticas públicas relacionadas ao tema começaram a ser 
implantadas a partir da década de 1990, com o estabelecimento de normas, condutas jurídicas e de direitos e deveres, 
mas com pouca preocupação relativa às necessidades dos servidores e à efetividade da prestação dos serviços públi-
cos (BEZERRA, 2013). 

Para Ferreira et al. (2009), a administração pública normalmente utiliza o viés assistencialista, em que a QVT é aborda-
da predominantemente por profissionais das áreas de saúde, administração e comportamento organizacional, abran-
gendo, portanto, poucos atores, o que tende a produzir impactos negativos para a própria gerência desse processo de 
gestão de pessoas.

Isso pode ser corroborado pela pesquisa relatada pelos autores, com foco em dez órgãos públicos federais, constatan-
do que as atividades de QVT são feitas de forma padronizada, sem considerar o cargo do colaborador e as restrições 
práticas, além de fatores como estresse, desgaste e fadiga. 

Como tal estudo utilizou uma amostra de apenas dez órgãos públicos federais, propõe-se uma agenda de pesquisa 
que verifique a recorrência e o impacto da adoção da vertente assistencialista de QVT, de forma mais abrangente, na 
administração pública federal. Essa investigação poderia beneficiar-se de uma natureza descritiva e uma abordagem 
quali-quanti, envolvendo a construção e a aplicação de um questionário sobre práticas de QVT, abrangendo o maior 
número possível de organizações públicas federais, com uma segunda fase de entrevistas ou grupos focais para com-
preender os resultados de modo mais aprofundado. Assim, seria possível que o setor público federal brasileiro 
obtivesse um diagnóstico dos problemas enfrentados e criasse estratégias e alternativas para as soluções necessárias.

QUALIDADE DE VIDA 
NO SETOR PÚBLICO: 
UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A RECORRÊNCIA DO VIÉS 
ASSISTENCIALISTA
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GRADUAÇÃO EM 
DIREITO E EM ADMINISTRAÇÃO

Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento 
de Grupos

PAGRUP 

O Programa visa incentivar a pesquisa e a produção acadêmica no âmbito de 
grupos de pesquisa liderados por professores da graduação em Direito da EDB/IDP 
e em Administração Pública da EAB/IDP, apoiando a participação em eventos 
acadêmicos, nacionais e internacionais, e a realização de projetos de pesquisa que 
demandem financiamento.

PERÍODO: Entre 25 de setembro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018.
RESULTADO: serão publicados no site do IDP até a data de 05 de fevereiro de 2018.
Deverão ser formulados por professores da EDB e da EAB, na condição de líderes 
de Grupos de Pesquisa.

A seleção dos projetos será feita com base nos seguintes critérios:

solidez metodológica do trabalho a ser apresentado no evento
acadêmico, caso aplicável;

relevância do evento acadêmico de que se pretende participar;

relevância da pesquisa para o ambiente acadêmico interno e para a 
comunidade acadêmica como um todo;

desempenho acadêmico dos alunos;

participação dos alunos em grupos e projetos de pesquisa liderados 
por professores da EDB e da EAB; e disponibilidade orçamentária.

a

b

c

d

e



IDENTIDADE CIVIL 
NACIONAL (ICN) 
COMO MECANISMO 
DE INOVAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

JOÃO FRANCISCO 
DE MEDEIROS STEVANATO

No âmbito da Administração Pública há carência de gestores com a habilidade para implantar ideias novas e melhorar 
a relação Estado-Cidadão. Nesse contexto, inovação pode ser vista como toda ideia ou objeto que se apresenta de 
forma nova quando comparado a suas versões anteriores ou similares (BRANDÃO; BRUNO-FARIA, 2013). Um exemplo 
de inovação na Administração pública é a instauração da Identidade Civil Nacional Brasileira (ICN).

A Identidade Civil Nacional é um modelo de registro de identidade civil, válido em todo o território nacional, em que o 
cidadão possui somente um número de identificação, no caso o CPF (Cadastro de Pessoa Física), e este número o 
representará perante todos os órgãos da Administração e privados. A lei que cria e rege a ICN é a Nº 13.444, foi publicada 
em maio de 2017 e contém em sua composição a explicação de todos os documentos que serão abrangidos, como o 
CPF, título de eleitor e outros dados de registro civil.

Brandão e Bruno-Faria (2013) ao falar de inovação no setor público a divide em quatro frentes para que possamos 
compreender melhor seu funcionamento. São elas: A inovação de produto que é a introdução de bem ou serviço novo 
ou com melhoramentos quando comparados aos já existentes na organização. A inovação de processo se resume na 
implementação de novos métodos de produção ou entrega de serviços de forma mais eficiente. A inovação organiza-
cional é toda aquela que aprimora as mudanças gerenciais e novos métodos de planejamento quando comparado aos 
métodos anteriores. A inovação em comunicação é a implementação de um novo método de promoção da organiza-
ção e seus serviços ou novo método para influenciar o comportamento de outros indivíduos ou organizações.
Podemos notar que a instauração da ICN se encaixa nas diferentes formas de inovação no setor público, tanto por ter 
criado um novo produto mais simples e melhorado que o anterior como novos processos de prestação de serviços com 
a unificação do número e todas as mudanças administrativas. Por exemplo, todas as informações estarão sempre à 
disposição conforme a necessidade. Em caso de perda só é necessária uma solicitação de segunda via. A inovação 
organizacional ocorre nas mudanças do compartilhamento de informações entre os diferentes entes estatais e na 
alteração dos métodos de gestão. Agora existe um comitê gestor criado para o gerenciamento de todos os dados e 
assuntos referentes à ICN e as normas criadas especificando como será o compartilhamento de dados entre os entes 
estatais.

Os governos, de forma geral, sofrem constante pressão para que inovações venham a melhorar a qualidade de vida e 
melhorar a relação Estado-Cidadão. O New Public Management (NPM) é um modelo de gestão pública com o foco na 
eficiência e eficácia do Estado que importa táticas gerenciais do setor privado para o setor público para melhor atender 
o cidadão. No Brasil o modelo tem aparecido de forma mais marcante na última década e tem ganhado espaço dentro 
da gestão pública moderna, com a ideia de o cidadão ser enxergado como um cliente que deve ter suas necessidades 
supridas e suas expectativas superadas, e mesmo que o enfoque fique distorcido, é importante destacar que os direitos 
desse vão além dos direitos do consumidor, deve-se preocupar com os direitos inerentes à cidadania (PECI, 2008). 
Portanto, a ICN pode ser reconhecida como modelo de inovação quando nos referirmos a diferentes tipos de inovação 
no serviço público e como melhoria de qualidade de vida para o cidadão, segundo os princípios do NPM.

Referências
BRASIL, Lei Nº 13.440 de 17 de maio de 2017. Dispõe sobre a Identificação Civil Nacional (ICN). Brasília. 2017.
MONTEIRO BRANDÃO, Soraya; BRUNO-FARIA, Maria de Fátima; (2013). Inovação no setor público: análise da produção científica em periódicos 
nacionais e internacionais da área de administração. Revista de Administração Pública – RAP. Jan/Fev. 2013.
PECI, Alketa et al. Governança e New Public Management: Convergências e contradições no contexto brasileiro. o&s, v.15, n.46, Jul./Set. 2008. 7
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GRUPO DE ESTUDOS:
GESTÃO E INOVAÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO 
LAB-GISP

O setor público tem sido desafiado a apresentar novas soluções para cidadãos cada vez mais conscientes de seu papel 
como parte ativa da sociedade. Nesse contexto, De Vries et al. (2016) apontam que estudos contemporâneos tem abra-
çado a ideia de que a inovação pode ser o caminho para o aumento da qualidade dos serviços públicos, bem como 
para o incremento da capacidade governamental de resolver os problemas que o envolvem. 

Conforme destaca Guimarães (2000): "no setor público, o desafio que se coloca para a nova administração pública é 
como transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de insulamento em organiza-
ções flexíveis e empreendedoras". Ressaltando que a busca da inovação por parte do setor público tem potencial para 
auxiliar na resolução das novas demandas sociais. É certo que a crescente complexidade nas relações inter e intra-go-
vernamentais têm buscado na modernização das práticas de gestão e nos avanços tecnológicos novos caminhos para 
uma administração pública eficiente, eficaz e efetiva.

Assim, o grupo de pesquisa Gestão e Inovação no Setor Público do IDP pretende, por meio de estudos e pesquisas de 
seus docentes e discentes, contribuir para o fortalecimento teórico da Administração Pública, bem como possibilitar 
vivência acadêmica aos seus estudantes que contribuirão na formação e no trabalho desses futuros gestores públicos.

PROF. LEONARDO 
FERREIRA DE OLIVEIRA

Referências
De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public Administration.
Guimarães, T. D. A. (2000). A nova administração pública e a abordagem da competência. Revista de Administração Pública - RAP. 8
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TAINARA 
DOS SANTOS BORGES

A administração pública brasileira e, consequentemente, a gestão de pessoas (GP) nesse contexto, é marcada por 
disfunções da burocracia (PEREIRA, 2006), sendo comum existir uma repartição inteira para cuidar de dados dos servi-
dores, folhas de pagamento e demais questões operacionais, que poderiam ser simplificadas por meio da automação 
dos processos correlatos (TEO, 2002). A partir da década de 1970 começaram a surgir as primeiras mudanças, no senti-
do de que a GP começou a migrar suas tarefas operacionais para sistemas baseados em tecnologia da informação (TI). 
Iniciando o que ficou conhecido como gestão eletrônica de pessoas (e-GP) (BONDAROUK; RUËL, 2013).

A e-GP consiste na preocupação com o uso, gerenciamento e regulação de informações e processos eletrônicos dentro 
de uma organização, ou seja, refere-se basicamente ao uso de so�wares que operacionalizam as funções de GP. A 
literatura da área sugere que, em geral, seus três objetivos são a redução de custos, a melhoria dos serviços funcionais 
de GP e a melhoria da orientação estratégica. Esses objetivos têm sido o foco de alguns estudos voltados ao setor 
público (BONDAROUK; RUËL, 2013).

Nesse cenário, há que se avaliar as reais vantagens da e-GP para o setor público, como, por exemplo, a possibilidade 
de minimizar o tempo gasto pelas unidades de GP com as atividades operacionais, o que poderá levar amaior dedica-
ção em processos de implementação dos modelos estratégicos (CÔRTES; MENESES, 2017). Desse modo, faz-se neces-
sário investigar se o setor público, com as suas peculiaridades, poderá  auferir as vantagens estratégicas da e-GP men-
cionadas pela literatura, tais como: a geração de métricas de GP para apoiar a tomada de decisão; a automação das 
tarefas rotineiras; a liberação dos servidores de encargos administrativos para o desempenho de atividades estratégi-
cas de GP;a realização eletrônica da gestão de talentos, seleção, autoavaliação e avaliação de desempenho (BONDA-
ROUK; RUËL, 2013). 

Tal investigação pode ser concretizada por meio de pesquisa de natureza exploratória, já que a temática ainda é pouco 
presente no cenário nacional, abrangendo organizações públicas pertencentes a três estratos: as que não usam a 
gestão eletrônica de pessoas, as que estão em fase de sua implementação e as que já estão em plena utilização de 
elementos da e-GP. Essa divisão propiciaria a comparação acerca do grau de alinhamento estratégico de pessoas com 
o uso efetivo de e-GP.

Assim, o desenvolvimento de umapesquisa como desenho proposto pode contribuir para verificar oportunidades de 
maximização dos recursos e da eficiência gerencial na administração pública, principalmente diante do natural enxu-
gamento da máquina pública que tem ocorrido atualmente, sendo que a e-GP pode despontar como um instrumento 
fundamental para tanto.

O VALOR ESTRATÉGICO 
DA GESTÃO ELETRÔNICA 
DE PESSOAS APLICADA AO
SETOR PÚBLICO BRASILEIRO

Referências
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