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RENATO LACERDA
Servidor público há mais de dez anos, ocupa hoje o cargo de Analista de Gestão Pública do Ministério Público da 
União (MPU), tendo sido aprovado em 5º lugar nesse certame. Exerce as atribuições do cargo na Procuradoria 
Geral do Trabalho atuando em diversos projetos na Administração Pública, a exemplo do mapeamento de 
competências e da implantação do Escritório de Projetos e Processos na 10º Procuradoria Regional do 
Trabalho. Também fornece treinamento e ministra palestras nos diversos.

GESTÃO PÚBLICA

Há muitas questões que contextualizam os conceitos de 
eficiência, eficácia e efetividade, além dos de governança 
e governabilidade. Normalmente são colocados em uma 
mesma questão e são confundidos com outros elemen-
tos importantes da gestão pública, a exemplo do accoun-
tability.

Não há questões do Decreto 9.094/2017, portanto, 
acredita-se que pelo menos uma questão seja cobrada 
em sua literalidade. Vale lembrar que o referido decreto 
revoga o antigo Decreto do Gespública, mas diferente 
dele, é orientado somente ao Poder Executivo Federal. 
Parte do pressuposto da boa-fé dos usuários, ratifica a 
dispensa de reconhecimento de firma e autenticação de 
documentos, bem como trata da modernização e simpli-
ficação na prestação de serviços públicos e aplicação 
soluções tecnológicas e instrumentos como a Carta de 
Serviços ao Usuário e o Simplifique!

•

•

Ainda que o Decreto 5.378/2005 tenha sido revogado, 
mantiveram-se os Instrumentos para a Avaliação da 
Gestão Pública, os denominados IAGPS. Recomenda-se a 
leitura do IAGP de 250 pontos, disponível no 
www.gespública.gov.br, que, além de falar dos princípios 
aplicados à gestão pública, trata de todos os 14 funda-
mentos de excelência, bem como dos 8 critérios para a 
autoavaliação, dentro do ciclo de aprendizagem e melho-
ria contínua denominado PDCA.

Existem dois modelos de excelência: o MEG/FNQ (mais 
informações em www.fnq.org.br) e o MEGP, do Gespúbli-
ca. Ambos podem ser utilizados por organizações públicas 
e privadas, nacionais e internacionais, são não-prescritivos 
quanto suas técnicas e ferramentas e direcionam-se para 
a avaliação e comparação do desempenho das organiza-
ções para a promoção da excelência e melhoria contínua. 
São, portanto, premiações às boas práticas de gestão, que 
devem alcançar o “estado da arte”, pressuposto pelo IAGP 
de 1000 pontos no MEGP, por exemplo. 

•

•

O edital apresenta alguns tópicos de forma mais detalhada e outros, nem tanto. Muitos tópicos são repetidos e, em síntese, há 
um bloco de conhecimentos mais orientado à gestão pública e outro com mais ênfase na parte de administração geral. Podemos 
assim agrupar.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Gestão da Qualidade: excelência nos serviços 
públicos.

• Decreto nº 9.094 de 17 de julho de 2017.

• Instrumento para Avaliação da Gestão Pública e 
Modelo de Excelência em Gestão Pública disponível 
no site: www.gespublica.gov.br.

• Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro.

• Resolução nº 49 do Conselho Nacional de Justiça.

• Governança e governabilidade.

• Princípios da administração pública.

• Administração e governo – distinções: convergên-
cias e diferença entre gestão pública e privada.

• Decreto-Lei nº 200/1967.

• Administração gerencial; gestão pública eficiente, 
eficaz e efetiva.
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• Processo organizacional: planejamento, direção, 
comunicação, controle e avaliação.

• Ferramentas de análise para gestão e planejamento 
estratégico, tático e operacional. 

• Balanced scorecard.

• Objetivos estratégicos, estratégias, indicadores de 
gestão, relacionamento entre estratégias e objetivos 
estratégicos; mapa estratégico, negócio, missão, 
visão e valores nas organizações.

• Estruturas organizacionais.

• Princípios gerais da administração.

• Gestão de processos.

• Simplificação de rotina de trabalho.

• Gestão de projetos.

• Gestão de Riscos.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CONCEITOS IMPORTANTES E RECORRENTEMENTE COBRADOS PELA FCC
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O modelo da FNQ, instituição privada, sem fins lucrati-
vos, passou por recente atualização em que unificaram--
se os critérios e fundamentos, que agora são oito, repre-
sentados por um Tangram que pode assumir diversas 
outras formas geométricas, caracterizando a adaptabili-
dade do modelo. Além da utilização do ciclo PDCA, 
também utiliza sua variação, o ciclo PDCL (que enfatiza o 
aprendizado de circuito duplo – double looping feedback). 

A gestão estratégica e o planejamento aplicados ao 
Poder Judiciário obedece a regras estabelecidas no 
âmbito do CNJ, por meio das Resoluções 49 e 198, que 
podem ser encontradas no www.cnj.jus.br. A Res. 49 é 
menor e estabelece a criação, no âmbito de cada órgão 
do Judiciário o Núcleo de Estatística e Planejamento 
Estratégico, subordinado ao Presidente e Corregedor, 
que o supervisiona. A Res. 198 é mais complexa e longa, 
definindo, por exemplo, que, o planejamento no âmbito 
do Judiciário deverá conter minimamente a missão, 
visão, valores e macrodesafios. 

Quanto ao conceito de mapa estratégico, trata-se de 
uma ferramenta de comunicação que sintetiza a estraté-
gia e simplifica o BSC, composto por missão, visão, 
valores e as dimensões, que nas perspectivas clássicas 
do BSC são, segundo a relação causal, da base ao topo, 
de ativos intangíveis para tangíveis: aprendizado e cresci-
mento; processos internos; clientes; financeira. (Há um 
mapa estratégico, criado pelo CNJ, orientado ao todo o 
Judiciário).

O Decreto-Lei 200/67 é um documento que, orientado à 
Administração Federal, estabelece princípios de raciona-
lidade administrativa, a exemplo do planejamento e do 
orçamento, do descongestionamento das chefias execu-
tivas superiores (desconcentração/descentralização), da 
tentativa de reunir competência e informação no proces-
so decisório, da sistematização, coordenação e controle. 
Instituiu o orçamento-programa, distinguiu com clareza 
administração direta e indireta e confirmou os princípios 
do PLANEJAMENTO, DESCENTRALIZAÇÃO, DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS, COORDENAÇÃO e CONTROLE (1P, 2D, 
2C).

O gerencialismo, diferentemente do modelo burocrático, 
tem em sua essência o controle de resultados a posterio-
ri, que gera ao gestor público maior autonomia gerencial 
nas contratações, decisões e uso dos recursos. O princi-
pal mecanismo de atuação é o contrato de gestão. 
Busca-se uma atuação descentralizada, catalizadora das 
ações do primeiro, segundo e terceiro setores, respecti-
vamente, Estado, mercado e voluntariado. 

•

•

•

•

•
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Os princípios gerais de administração são assim conside-
rados porque cabíveis à realidade de toda e qualquer 
organização, sejam elas públicas ou privadas. Surgem no 
início do século XX com o intuito de responder à realidade 
das organizações que cresciam em ritmo acelerado, 
porém desordenado em decorrência da revolução indus-
trial. A busca pela máxima eficiência, produtividade e 
competência fez surgir as teorias administrativas e, 
segundo Taylor e Fayol, com caráter mais 
prescritivo/normativo, podem ser apontados, entre 
outros: cadeia de comando ou princípio escalar, hierar-
quia, divisão do trabalho, planejamento e preparo, 
centralização, autoridade e responsabilidade, disciplina, 
ordem, unidade de comando, amplitude de controle, 
subordinação dos interesses individuais aos gerais, 
equidade, remuneração do pessoal.

A administração migra de um enfoque mais estrutural e 
formal para outro mais relacional, integrando a organi-
zação formal (deliberadamente planejada e representa-
da pelo organograma) e a organização informal (que 
nasce espontaneamente das relações interpessoais). 
Além disso, o caráter prescritivo é substituído pelo 
descritivo/explicativo, com visão sistêmica ou de 
sistema aberto, em que se relativizam os princípios e as 
relações de causa e efeito, que passam a não ser trata-
das como diretas, mas sob o enfoque teleológico, 
dinâmico e probabilístico. 

O processo administrativo foi definido pela Teoria 
Neoclássica de administração por Peter Drucker, que 
teve como base a Teoria Clássica e as funções básicas de 
administração traçadas por Fayol: prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar (PO3C).

Hoje as funções são consideradas como de Planejamen-
to (que é um processo de tomada de decisão antecipató-
rio do futuro da organização, seu ideal, seus propósitos, 
valores, objetivos, estratégias, metas e recursos neces-
sários para o cumprimento do plano); Organização (que 
define a arquitetura e distribui autoridade e responsabili-
dade na hierarquia/cadeia de comanda, alocando e 
coordenando os recursos entre os níveis organizacionais 
e entre os setores ou departamentos para o alcance dos 
objetivos traçados no planejamento); Direção (que orien-
ta e conduz o trabalho das pessoas, envolvendo lideran-
ça, comunicação, sinergia, consenso e consonância, 
motivando para o alcance otimizado dos objetivos pelos 
colaboradores); Controle (função homeostática e de 
regulação automática do sistema que, a partir de objeti-
vos ou padrões avalia o desempenho organizacional, 
comparando a avaliação aos padrões e agindo corretiva-
mente sobre os desvios de modo a garantir que as coisas 
certas sejam feitas do jeito certo, no tempo certo, de 
acordo com a qualidade desejada para o cumprimento da 
missão, alcance da visão e dos objetivos definidos no 
planejamento). É o famoso PODC.

•

•

•

•
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O planejamento estratégico é o nível de maior risco e 
incertezas. Nele são avaliados o ambiente organizacional 
e o ambiente externo, compostos respectivamente de 
forças e fraquezas (variáveis controláveis); oportunida-
des e ameaças (variáveis incontroláveis). Da contraposi-
ção dessas variáveis, surgem cenários projetivos ou 
prospectivos e estratégias, que a partir da predominân-
cia das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
podem ser definidos em cenários de desenvolvimento 
(forças + oportunidades), sobrevivência (fraquezas + 
ameaças), crescimento (fraquezas + oportunidades) e 
manutenção (forças + ameaças).

Enquanto o nível estratégico (institucional) é a zona de 
“fronteira com o ambiente externo”, orienta-se à toda a 
organização e dirige-se ao longo prazo, o intermediário 
(administrativo, funcional, gerencial, tático) orienta-se 
para cada área ou setor da organização em médio prazo, 
criando a articulação e integração interna entre pensa-
mento e ação, conduzindo o trabalho no nível operacio-
nal que, a partir de maior certeza e previsibilidade, 
orienta-se para cada tarefa ou atividade em curto prazo. 

O Balanced Scorecard (BSC) traduz a estratégia em 
termos operacionais por meio de indicadores de desem-
penho construídos sob a perspectiva financeira, dos 
clientes, dos processos internos e do aprendizado e 
crescimento. Para cada perspectiva definem-se objeti-
vos, indicadores, metas e iniciativas (OIMI). O BSC pode 
ser adaptado para a realidade de qualquer organização, 
incluindo organizações públicas e aquelas sem finalidade 
lucrativa.

As organizações possuem departamentos e arranjos 
estruturais escolhidos para agrupar, alocar e reunir em 
setores, pelos níveis organizacionais, pessoas, recursos, 
processos, atividades, segundo algum critério de homo-
geneidade, para atingir determinados objetivos. Tratam 
da divisão do trabalho, centralização/descentralização, 
autoridade e responsabilidade, unidade de comando, 
departamentalização, divisão linha-estafe, formalização, 
que são seus componentes dos sistemas de decisão, 
autoridade e comunicação (DRAC), modulados por condi-
cionantes como pessoas, tecnologias, ambiente, 
políticas, diretrizes, estratégias e objetivos organizacio-
nais. 

Os critérios clássicos de departamentalização são: 
funcional; divisional (por clientes, geográfico/territorial, 
por produtos/serviços, por processos e por projetos); 
matricial.

O critério matricial agrupa em si a departamentalização 
funcional e a divisional por projeto, sendo uma estrutura 
híbrida que mantém uma parte fixa por funções e outra 
variável por projetos, o que quebra a unidade de coman-
do, gera maior adaptação e flexibilidade, mas compro-
mete a autoridade e responsabilidade, gera ambiguidade

•

•

•

•

•

•

e dupla subordinação.

A gestão por processos substitui a tradicional visão 
funcional e hierárquica da organização por outra trans-
funcional do negócio segundo o aspecto de ponta a 
ponta, que visa maior racionalidade, informação, simpli-
ficação e compreensão daquilo que se faz para propor 
melhorias e o melhor funcionamento do sistema organi-
zacional segundo o enfoque sistêmico, descentralizado e 
participativo. 

Os processos podem ser divididos em finalísticos 
(primários, essenciais, centrais), orientados à criação de 
valor direto ao cliente, os de apoio (secundários, de 
suporte), que apesar de não criar valor direto aos 
clientes, estabelecem o conjunto de atividades de valor 
agregado a outros processos e os gerenciais (ou de 
gestão), a exemplo do planejamento, orçamento, pesso-
as, que cuidam da medição, controle e aperfeiçoamento 
de todos o sistema de gestão.

São ferramentas de gestão de processos, aplicadas a 
análise, controle e melhoria de processos: gráfico de 
pareto, brainstorming, folhas de verificação, gráficos de 
dispersão, histogramas, gráfico de pareto, gráficos de 
tendência, estratificação, matriz GUT, 5W2H, fluxogra-
mas, 6M, 5S, 6 sigma, benchmarking, cartas de controle, 
gráfico espinha de peixe/causa e efeito/Ishikawa, 
blueprint, SIPOC, reengenharia, kaizen/melhoria 
contínua, ciclo PDCA, 5 porquês. Conhecer, diferir e 
aplicar cada uma dessas ferramentas é essencial para o 
sucesso na prova. 

Duas abordagens não prescritivas e distintas avaliam o 
grau de maturidade no gerenciamento de processos e o 
ciclo de vida do gerenciamento em BPM: A do CBOK e a 
do SDPS, que podem ser bem compreendidos pela 
leitura do Guia Gestão de Processos disponível no 
www.gespublica.gov.br.

A gestão por processos busca a simplificação e racionali-
dade administrativa, diminuindo o número de handoffs e 
o tempo de resposta entre a solicitação de um cliente e 
seu atendimento, tornando a estrutura do trabalho mais 
eficiente e apta a entregar resultados mais efetivos. Para 
melhor compreensão prática do conceito de simplifica-
ção, ler o Guia “D” simplificação disponível no 
www.gespublica.gov.br.

Enquanto os processos representam a manutenção do 
sistema de gestão e sua rotina, os projetos em uma 
organização são empreendimentos temporários, progra-
mados e finitos que geram resultados únicos, singulares 
e exclusivos que, portanto, ampliam o sistema de gestão 
e geram soluções inovadoras para problemas ou oportu-
nidades no âmbito das organizações. 

•

•

•

•

•

•
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A principal referência mundial no gerenciamento de 
projetos é o PMBOK/PMI, que é um corpo de conhecimen-
to comum não prescritivo que orienta às melhoras 
práticas e conceitos de gerenciamento de projetos ao 
definir conceitos como o ciclo de vida, os cinco grupos de 
processos e as dez áreas de conhecimento ou gerência. 

O ciclo de vida possui uma fase inicial e outra final, com 
uma ou mais fases intermediárias que variam de acordo 
com o projeto, sua área e complexidade. Porém, um ciclo 
genérico é definido pelo PMBOK com as fases de início; 
organização e preparo, execução e encerramento. ]

Os grupos de processos reúnem 47 processos segundo a 
seguinte lógica: iniciação (2); planejamento (24); execu-
ção (8); monitoramento e controle (11); encerramento 
(2).

As áreas de conhecimento ou gerências são, segundo o 
PMBOK 5ª edição: integração, escopo, tempo, custos, 
comunicação, qualidade, recursos humanos, riscos, 
aquisições e partes interessadas. 

Riscos são eventos incertos, com probabilidade de 
ocorrência e impacto positivo ou negativo sobre as 
organizações e seus projetos. A análise SWOT é ferra-
menta de gestão e identificação de riscos, sendo as 
oportunidades os riscos positivos e de atração desejável 
por meio da aceitação, compartilhamento, melhoramen-
to ou exploração, enquanto as ameaças são riscos 
negativos, que devem ser eliminados, mitigados, transfe-
ridos ou retidos. Não há projetos sem riscos ou incerte-
zas. 

No início dos projetos os stakeholders possuem grande 
influência sobre o resultado, o que decai ao final do ciclo 
de vida por conta da progressividade dos projetos. 
Quanto aos riscos, portanto, são maiores no início e 
decaem ao logo do ciclo de vida do projeto por ser cada 
vez maior a margem de certeza, conhecimento e previsi-
bilidade acerca do resultado final a ser entregue. 

•

•

•

•

•

•

Espero que as dicas sejam úteis e que vocês façam uma 
excelente prova. Desejo que a ansiedade não atrapalhe, que 
a mente não falhe, que vocês tenham dado o seu melhor e 
que, portanto, colham cada um dos resultados esperados e 
já concretizados de antemão pelo merecimento. No curso 
das coisas, deixamos tanto pelo caminho em prol de um 
sonho... que o universo abençoe cada uma das renúncias e 
escolhas e que vocês possam compreender que são maio-
res e melhores que qualquer prova, posto ou função. Desejo 
muito sucesso na vida de cada um de vocês. 

Boa prova!


