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O que caracteriza uma 
organização pública de 

sucesso? 



Valor público



Produtos e 
resultados

Respostas efetivas às necessidades ou às 
demandas de interesse público

Uso eficiente de recursos

Ética e transparência

Modificam aspectos da sociedade
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PESSOAS



Detêm o conhecimento organizacional

Determinam a capacidade de gerar valor público

Maior parcela do orçamento das organizações 
públicas

Tendência de redução de pessoal – EC 95/2016



E como podemos fazer para que as 

pessoas contribuam cada vez mais 

para a geração de valor público em 

uma organização ?



Uma boa governança e uma boa 

gestão de pessoas podem 

ajudar...
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Situação da APF 



Estágio de capacidade em 

governança e gestão de pessoas

Inicial Intermediário Aprimorado
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Baixa capacidade da APF de gerir estrategicamente seu 
principal ativo: as pessoas

Risco para a capacidade de entrega das organizações

Pouca profissionalização na área de gestão de pessoas



Como 
melhorar 

esse 
cenário?



Cuide da liderança



Defina a estratégia 
organizacional considerando 
as demandas, as expectativas 
e as necessidades das partes 

interessadas



Tenha um plano de gestão de pessoas 
alinhado à estratégia organizacional



Monitore o desempenho da gestão de 
pessoas



Planeje e dimensione a força de trabalho 
necessária ao alcance dos resultados 

organizacionais atuais e futuros



Gerencie as 
pessoas com 

base em perfis 
profissionais



Gerencie 
as 

ocupações 
críticas



Gerencie o 
desempenho dos 

servidores e promova o 
reconhecimento com 
base nos resultados



Promova ambiente de 

trabalho favorável ao bem-

estar e ao desempenho dos 

servidores



Gerencie riscos



Gerencie e promova a ética



Preste contas



Ufa...



O Levantamento pode ajudar...



Até a próxima!!!!

Adriano Cesar Ferreira Amorim
adrianocf@tcu.gov.br


