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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de elucidar as influências para a obtenção de alta 

performance nos serviços públicos, com base nas premissas da Nova Administração Pública 

(NAP). Foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, do tipo bibliográfica, tendo como 

fontes artigos científicos publicados sobre o tema entre  2012 e 2017, aplicando-se a análise 

de conteúdo. A abordagem adotada foi tridimensional, centrada no servidor público, nos 

grupos ou equipes do serviço público e nas próprias organizações públicas. Os resultados 

evidenciaram que a alta performance pública possui interdependência e influência recíproca 

entre os componentes, existindo, para cada dimensão, influências, tendências e desafios 

comuns ou não. O tema aponta para a necessidade de revisão de modelos e redefinições de 

papéis dos diferentes atores do sistema público, com vistas ao atendimento das crescentes 

demandas que incidem sobre o serviço público, em uma perspectiva de resgate da imagem do 

servidor público, na visão do usuário como cliente e da organização como deliberadora da 

força do Estado para atingimento de suas metas e diretrizes.   

Palavras-chave: Alta Performance; Nova Administração Pública. 

ABSTRACT 

This study aims to elucidate factors which collaborate with public employees to achieve high 

performance their services, based on the New Public Administration (NPA) premises. A descriptive, 

qualitative and bibliographic research was made using as sources some highly regarded scientific 

articles published between 2012 and 2017 about this specific subject, applying content analysis of 

them. A three-dimensional approach was adopted with focus on the public employees, their groups or 

teams and on the public organizations. The results showed the high performance achieved on the 

public service has reciprocal dependence and it is influenced by components which have some 

common trends, challenges and interactions. The need of review and redefine some models and roles 

of the Public Service is recommended by this study in order to attend high service demands and rescue 

the image of the Public employees by users as customers and by the organization as the Public State 

force for achieving aims and directives. 

Keywords: High Performance, New Public Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A VISÃO SOBRE AS PESSOAS NO 

SERVIÇO PÚBLICO 

 O trabalho, como experiência biopsicossocial e emocional, possibilita a satisfação das 

necessidades e a sobrevivência das pessoas, ao mesmo tempo em que as torna singulares em 

sua relação com os outros, no transcorrer de sua vida social. Presenciando e participando de 

diferentes arranjos organizacionais públicos, os servidores do Estado vivenciam profundas 

modificações na atualidade, inseridos em um contexto onde, sob a égide da nova 

administração pública, há transições e desafios claramente postos com a tendência de 

crescimento do controle social. O resgate da imagem do servidor público desponta como 

condição indispensável para situá-lo na posição estratégica de agente de desenvolvimento das 

ações do Estado.  

A visão do servidor público como alguém cujos objetivos pessoais devem ser 

alcançados, na mesma medida em que se pretende alcançar os objetivos das organizações, é 

um dos eixos centrais da gestão da performance pública. Na perspectiva de reposicioná-lo 

como parceiro estratégico, a nova gestão pública propõe a sinergia de métodos, vínculos e 

práticas que possibilitem o enfrentamento das carências estruturais, das restrições 

orçamentárias, do peso burocrático que ainda são ínsitos ao serviço público, causando não 

raramente uma atitude social hostil dirigida a quase tudo o que tem origem no Estado.  

Os conflitos entre a forma de organização do serviço público e a vida psíquica dos 

servidores induzem a sofrimento, perda do sentido da atividade profissional,  conflitos 

emocionais e interpessoais que fazem do trabalho uma fonte de tensão, desequilíbrio, 

desprazer e fadiga. A cultura burocrática, asfixiadora de iniciativa, inovação e motivação das 

pessoas, induz ao fenômeno da “desesperança aprendida” (learned helplessness), causando 

em servidores, grupos e organizações públicas a apatia, o desligamento emocional de sua 

missão, baixo comprometimento e performance aquém da esperada.  

Diametralmente oposta, a perspectiva da alta performance pública está fundada em 

competências, habilidades e atitudes evidenciadas por pessoas, equipes e organizações 

focadas em uma abordagem disruptiva das necessidades sentidas e expressas pelos usuários 

dos serviços públicos. Interações planejadas, baseadas na compreensão prévia de que, em 

algumas espécies de serviços essenciais o serviço público é a única modalidade disponível à 

sociedade, embasam a necessidade de compreender as nuances do alto desempenho ou 
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performance pública, identificando os fatores que a influenciam, as tendências que a 

circundam e os desafios à sua plena efetivação.       

O presente artigo foi elaborado com a proposição de elucidar as influências, 

tendências e desafios à efetivação da alta performance no serviço público. Utilizando métodos 

qualitativos descritivos, instrumentalizados por pesquisa bibliográfica, os dados foram 

analisados segundo a metodologia analítica de conteúdo de Bardin. Destacam-se nos 

resultados 3 categorias de dados: a) Fatores de Influência à alta performance individual, b) 

Fatores de influência à alta performance de equipes / grupos; e c) Fatores de influência à alta 

performance organizacional, ambos com identificação das tendências e desafios respectivos. 

Foram selecionadas fontes bibliográficas geradas em publicações científicas produzidas nos 

últimos 5 (cinco) anos, organizando-se as ideias força predominantes para cada categoria.  

O artigo é apresentado em 3 (três) partes, iniciando-se pela revisão direcionada da 

literatura, onde a aplicabilidade da alta performance à a Nova administração pública através 

da gestão por competências é contextualizada, seguindo-se de uma abordagem da qualidade e 

dos estilos de liderança e sua influência na alta performance. A segunda parte consiste na 

apresentação, discussão e análise de resultados da pesquisa, à luz dos autores pesquisados e 

com enfoque crítico, seguida da parte final, onde são propostas as considerações à guisa de 

conclusão do tema. 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A ALTA PERFORMANCE: DEFINIÇÕES E APLICABILIDADE À NOVA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS. 

 Para Silva e Lima (2015), o serviço público está desafiado a desenvolver e aplicar 

adequadamente as competências das pessoas, grupos/setores e da própria organização, 

direcionando-as ao atendimento das novas demandas sociais. Com a responsabilidade clara de 

oportunizar e captar o saber, a nova administração pública valoriza proatividade, habilidade 

para trabalhar em equipe, capacidade de adaptação, criatividade, pensamento crítico e 

familiaridade com tecnologias da informação como pressupostos de competência do servidor 

público, visando melhor servir à sociedade.  A “cultura do mérito”, porém, carece de estímulo 

e valorização, pois ainda não é com naturalidade que os servidores públicos a veem. Na 

tentativa de administrar expectativas sobre a atuação e/ou resultados dos órgãos públicos, é 

que se deve identificar e eliminar as lacunas entre a performance atual e a alta performance 
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desejada, avaliando a situação encontrada nos diferentes contextos, planejando ações, 

acompanhando servidores na efetivação do que foi planejado, e fornecendo-lhes feedback 

constante. (ORSI et al, 2014).     

 Abordando o tema alta performance na administração pública, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte, em publicação interna reproduzida pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, em 2012, enunciou:  

“...Quando se menciona ‘alto desempenho’ ou ‘alta performance’, deve-se 

ter em mente o esforço concentrado em busca da excelência, seja do serviço 

prestado, seja do produto destinado ao consumidor final. No caso da gestão 

pública, adotado o conceito de ‘valor público’ aos serviços prestados aos 

usuários (cidadãos, contribuintes, consumidores, eleitores, jurisdicionados, 

etc.), pode-se afirmar que ‘alto desempenho’ é a prestação de um serviço 

público excelente, traduzido em máxima celeridade, baixo custo e total 

eficácia”. 

 O dever estatal de prestar um serviço público de excelência à sociedade implica em 

entregar “valor público”, através de serviços relevantes e resolutivos aos usuários. Ao 

especificar os requisitos de alta performance, o TRF descreve os requisitos da alta 

performance pública, como se pode verificar no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Requisitos de alta performance pública – TJRN apud TRF5 (2012) 

I – Quanto às propriedades do órgão 
1- Facilitação do acesso do público-alvo (usuários) à prestação estatal pela adoção de mecanismos e 

procedimentos padronizados no atendimento e na execução das tarefas; 

2- Atendimento mais célere, com fornecimento de informações presencialmente e adoção de 

mecanismos de auto-atendimento; 

3, Busca de menor custo na prestação de serviços públicos, com otimização do tempo de 

cumprimento das atividades pelos servidores, somados às capacitações para a excelência e ao uso de 

tecnologias;  

II – Quanto aos valores organizacionais do órgão público 
1- Treino, retreino e aperfeiçoamento de servidores no exercício de suas atividades; 

2- Execução das atividades no tempo certo, usando as ferramentas certas; 

3- Aprimoramento das boas práticas e funções, com acompanhamento de produtividade; 

4- Reorganização dos ambientes de trabalho (programa 5S  ou similar); 

5- Adotação de experiências exitosas de outros órgãos, inclusive, no que couber, do 3º setor e da 

iniciativa privada; 

6- Inovação na prestação do serviço público, dentro da legalidade.   

III – Quanto aos objetivos do serviço prestado pelo órgão público 
1- A máquina pública e os serviços ao usuário devem ser conhecidos por todos os servidores, e não 

somente pelos gestores, através da transparência e da participação democrática na gestão; 

2- Não se deve buscar soluções que otimizem as atividades de um setor em detrimento da 

inviabilização de um outro; 

3- Devem ser evitadas críticas precipitadas sobre o serviço público, e deve ser adotada a filosofia da 

construção crítica.  
QUADRO ELABORADO PELA AUTORA – Belém (PA),2017 
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 Brulon et al (2013) sedimentam a concepção de desempenho dos serviços públicos 

atendendo tanto a critérios de natureza econômica (eficiência e eficácia) quanto de natureza 

cultural e política (efetividade e relevância), conferindo maior amplitude à performance dos 

entes públicos, tanto no aspecto racional substantivo quanto no aspecto instrumental. 

 
Figura 1. Dimensões do Desempenho Público segundo Brulon et al  em “Choque de Gestão ou Choque de 

racionalidades?” (2013) 

 

 Fevorini et al (2014) assinalam que “competência” implica em capacidades humanas 

reunidas “que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos 

estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas”. Logo, a influência dos 

servidores públicos no resultado de alta perfor mance é incontroversa, e sinergizada às 

influências sistêmicas e estruturais, incide sobre a capacidade operativa dos serviços públicos, 

aliando-se ao planejamento racional e intencional em uma perspectiva onde a qualidade é 

instrumentalizada pela Gestão por Competências(GC).  

 

2.2  QUALIDADE E ESTILO DE LIDERANÇA COMO INTERFACES DA ALTA 

PERFORMANCE 
 

Filardi et al (2016), fazendo uma abordagem da gestão da qualidade como fator 

contributivo para a alta performance pública, trazem à consideração que: a) O servidor 

público é a mola propulsora para geração da qualidade; b) A motivação deve ser o elemento 

básico para envolvimento e comprometimento do servidor; c) A propriedade que caracteriza 

a qualidade no serviço público é a transitividade, ou seja, o servidor repassa para a 

sociedade os benefícios de sua satisfação com o trabalho e suas relações com o Estado. 

Outro ponto relevante a ser considerado é que a cultura da estabilidade do servidor público, o 

monopólio da prestação de quase todos os serviços em áreas específicas, os baixos salários, a 

carência de qualificação dos servidores e a cultura de descaso à coisa pública são objetos a ser 

tratados na abordagem da qualidade na performance pública.  
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Nesse sentido, o modus operandi dos servidores é um fator que personifica 

(propulsiona) a qualidade e a alta performance na interação com o público. As pessoas 

formam as organizações e as representam em cada interação com o destinatário final dos 

serviços. Orsi et al (2014)  afirmam que a performance pública deve ser avaliada para além da 

mera formalização de um procedimento. Filardi et al (2016) entendem este processo como 

uma ferramenta de legitimação e racionalização da gestão, instrumentalizando a avaliação 

pela sociedade. O deslocamento do foco dos processos para os resultados na avaliação da 

performance pública conduz à necessidade de mudança na cultura do setor público para uma 

missão mais voltada para a sociedade, gerando produtos, serviços de boa qualidade, além de 

valor social. Nessa perspectiva, é crucial a adoção da cultura de qualidade como um 

compromisso dos gestores.  

             No aspecto relativo a “pessoas”, o que motivou a formulação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal foi a necessidade de desenvolver competências individuais, que 

pudessem alavancar competências de grupos e organizacionais, uma vez que o processo de 

alcance de um padrão de alta performance não é aleatório e não resulta, em absoluto, do 

simples agrupamento de pessoas que passam a atuar juntas em um ambiente social (LE 

BOTERF apud SILVA e LIMA, 2015). A transcendência da performance torna 

indispensáveis as trocas, conexões, múltiplos conhecimentos, atividades, o percurso de 

aprendizagem, o modelo de gestão e os estilos de liderança na condução da trajetória 

organizacional. Jorge Dias e Guimarães e Borges (2015) ressaltam a influência da liderança 

como centro dos processos de grupo, derivando da personalidade, da influência e da 

persuasão, em uma configuração que instrumentaliza o alcance da alta performance de grupos 

e da própria organização.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Cavazzote et al (2015) definem a performance individual como “um conjunto de 

comportamentos apresentados pelos indivíduos em um contexto específico, e é determinado 

por aquilo que tais indivíduos acreditam ser esperado deles nessa situação”. Quer seja 

realizando as atribuições formais descritas no cargo, quer seja espontaneamente apresentando 

habilidades discricionárias, as pessoas influenciam as organizações e por elas são 

influenciadas. No quadro 3.1, pesquisados 18 autores, evidencia-se a primeira categoria de 
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dados, elucidando os fatores que influenciam a alta performance individual, as tendências 

futuras apontadas pelos autores e os desafios enumerados.  

3.1 CATEGORIA I – FATORES QUE INFLUENCIAM A ALTA PERFORMANCE 

INDIVIDUAL, TENDÊNCIAS E DESAFIOS – Vários autores, 2012-2017. 
Modalidade de 

Performance 

Fatores 

determinantes 

Achados  Referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Alta 

Performance 

Individual 

I-Influências 

1- Prazer e identificação com o trabalho  

Andion (2012) 

Assis e Reis Neto 

(2012) 

Brulon et al (2013) 

Gomes e 

Guimarães (2013) 

Ribeiro e Mancebo 

(2013) 

Motta (2013) 

Costa e Jesus 

(2014) 

Fevorini et al 

(2014) 

Orsi et al (2014) 

Silva e Lima 

(2015) 

Cavazzote et al 

(2015) 

Jorge Dias e 

Guimarães e 

Borges (2015) 

Mattos e 

Schlindwein 

(2015) 

Filardi et al (2016) 

Klein e 

Mascarenhas 

(2016) 

Nascimento e 

Zuppani (2016) 

Pauli e Biulchi 

(2017) 

Volpato e 

Cimbalista (2017) 

 

2- Reconhecimento Profissional 

3- Oportunidades de crescimento 

4- Auto avaliações positivas 

5- Grau de Proficiência Individual 

6- Autonomia na execução do trabalho 

7- Cultura Organizacional  

8- Ambiente Psicossocial  

9- Percepção de justiça organizacional e 

equidade entre recompensas e esforços 

10- Gestão de desempenho 

11- Disponibilidade de recursos 

12- Grau de suporte fornecido pelas 

organizações 

II 

Tendências 

1- Revalorização ampla da carreira no serviço 

público  

2- Retenção de servidores públicos vinculada 

à satisfação com o trabalho 

3- Maior engajamento no trabalho 

4- Mais oportunidades de crescimento 

III  

Desafios 

1- Promover a motivação das pessoas através 

da satisfação de suas necessidades simbólicas 

2- Oportunizar a oferta de fatores higiênicos 

e motivacionais no trabalho 

3- Consolidar Políticas de desenvolvimento 

de pessoas 

4- Formar gerações de líderes competentes no 

sentido amplo e horizontal.  

Fonte: Vários autores – Quadro elaborado pela autora, 2017.  
 

 

 Em face de 12 fatores de influência de alta performance individual, é possível 

visualizar: a) 04 Influências intrínsecas ao servidor: a.1) Prazer e identificação com o 

trabalho; a.2) Auto avaliações positivas; a.3) Grau de proficiência individual; a.4) Percepção 

de justiça organizacional e equidade entre recompensas e esforços; b) 08 Influências 
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extrínsecas ao servidor: b.1) Reconhecimento profissional; b.2) Oportunidades de 

crescimento; b.3) Autonomia na execução do trabalho; b.4) Cultura Organizacional; b.5) 

Ambiente psicossocial; b.6) Gestão de desempenho; b.7) Disponibilidade de recursos; b.8) 

Grau de suporte oferecido pela organizações. 

 Mattos e Mattos e Schlindwein (2015) destacam o reconhecimento profissional como 

um retorno de todo o investimento objetivo e subjetivo feito pelo servidor; uma retribuição 

que dá sentido ao trabalho, criando pertencimento a um grupo, construção de uma identidade 

e atribuição de autonomia aos servidores.  

3.1.2  TENDÊNCIAS DA ALTA PERFORMANCE INDIVIDUAL:  

 A revalorização ampla da carreira no serviço público tende a ocorrer, como 

consequência da maior sistematização dos serviços e a ênfase de seus objetivos. A satisfação 

com o trabalho tende a reter mais servidores vinculados ao serviço público, ao passo em que 

o engajamento no trabalho, vem com a mudança do papel dos líderes e com a facilitação 

advinda da redução/eliminação do excesso de burocracia e do fortalecimento da gestão 

participativa. Mais oportunidades de crescimento surgirão com a meritocracia, 

fundamentando a gestão por competências e de conhecimentos, já presentes nos princípios da 

administração pública. Oliveira e Rocha (2017)  consideram os investimentos em políticas de 

gestão com pessoas como formas de reter servidores mais engajados, iniciando pela seleção 

destas pessoas. O ingresso por concurso público tende a ser reformulado, com o aditivo de 

avaliar as competências necessárias ao cargo. Revalorização da carreira, satisfação com o 

trabalho,  engajamento e maiores oportunidades de crescimento são vantagens da Gestão por 

Competências.  

3.1.3  DESAFIOS PARA ALCANCE DE ALTA PERFORMANCE INDIVIDUAL:  

 Os desafios para alcance de alta performance individual são: A) Promover a motivação 

das pessoas através da satisfação de suas necessidades simbólicas, demonstrando que a 

instituição também tem interesse no progresso e alcance dos objetivos individuais do servidor; 

B) Oportunizar a oferta de fatores higiênicos e motivacionais no trabalho, para oferecer 

condições com as quais o servidor se satisfaça, transferindo esta satisfação ao usuário dos 

serviços públicos (Princípio da Transitividade); C) Consolidar Políticas de 

Desenvolvimento de Pessoal, ação de Gestão com pessoas, fundada em três vertentes: a) 

Melhor aplicação de pessoas tanto nos cargos técnicos quanto nos cargos gerenciais, b) 
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visão sistêmica dos gaps de competência (lacunas de conhecimentos e habilidades), com base 

nos perfis ocupacionais e nas avaliações periódicas dos servidores; c) Utilização dos gaps de 

competência para elaborar e revisar programas de educação permanente do órgão público, 

formatando o modelo em trilhas de aprendizagem. D) Formar gerações de líderes 

competentes no sentido amplo e horizontal, aplicando o Princípio da Transitividade 

também à liderança, que transmite aos seus liderados a essência de sua relação com órgãos 

superiores, reverberando decisões, mudanças, reformulações e pactuações. Os líderes também 

devem ser investidos de competência para atuar nestes cargos, reunindo competências 

técnicas (domínio instrumental) e comportamentais fundadas na autoeficácia, na valência da 

missão assumida, na participação para decidir metas e na habilidade para prevenir e gerenciar 

crises (RODRIGUES et al, 2014). 

 Dutra apud Fevorini et al (2014), afirma:  

“Um sistema de gestão de pessoas estratégico favorece maior sinergia entre 

suas partes. Desse modo, vários processos de gestão do sistema reforçam-se 

mutuamente e garantem ao sistema maior efetividade, coerência e 

consistência (...) se o sistema de gestão de pessoas está articulado com as 

estratégias organizacionais e com as expectativas das pessoas, ele ganha 

legitimidade e credibilidade para agregar valor tanto para a organização 

como um todo, quanto para as pessoas com que ela mantém relações de 

trabalho”.    
  

  A noção de competência subsidia a gestão com pessoas na prática de movimentação, 

desenvolvimento, valorização de pessoal, gestão de carreiras e gerenciamento da política de 

remuneração, que no serviço público são pautas regulamentadas por lei específica, passíveis 

de alteração mediante processo legislativo, estudadas as razões e contrarrazões pelo poder 

público, por iniciativa ou com assessoramento de pessoas/órgãos com expertise para propor 

essas modificações (FEVORINI et al, 2014).  

 Lima e Silva (2015) afirmam que a alta performance coletiva está diretamente 

relacionada às competências individuais. Quanto maior for o potencial dos servidores, maior 

será a possibilidade de que as competências coletivas impliquem em ganhos de performance, 

até mesmo a partir de divergências e conflitos no grupo. A harmonia ao combinar talentos e 

perfis em experiências variadas, compatíveis com a personalidade de cada líder e servidor é 

crucial para a alta performance dos grupos ou equipes, constituindo um importante elemento 

quando a proposta é gerir mudanças por meio de equipes (RETOUR E KROHMER apud 

LIMA E SILVA,2015).  
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 No quadro 3.2, os fatores que influenciam a alta performance individual, as 

tendências futuras apontadas pelos autores e os desafios enumerados são apresentados.  

 

3.2 CATEGORIA II – FATORES QUE INFLUENCIAM A ALTA PERFORMANCE DE 

EQUIPES / SETORES, TENDÊNCIAS E DESAFIOS – Vários autores, 2012-2017 
Modalidade 

de 

Performance 

Fatores 

determinantes 
Achados Referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II-Alta 

Performance 

de equipes / 

grupos 

I-Influências 

1- Características e disposições das pessoas 

integrantes 

 

 

 

Andion (2012) 

Assis e Reis Neto 

(2012) 

Brulon et al 

(2013) 

Gomes e 

Guimarães (2013) 

Ribeiro e 

Mancebo (2013) 

Motta (2013) 

Costa e Jesus 

(2014) 

Fevorini et al 

(2014) 

Orsi et al (2014) 

Silva e Lima 

(2015) 

Cavazzote et al 

(2015) 

Jorge Dias e 

Guimarães e 

Borges (2015) 

Mattos e 

Schlindwein 

(2015) 

Filardi et al 

(2016) 

Klein e 

Mascarenhas 

(2016) 

Nascimento e 

Zuppani (2016) 

Pauli e Biulchi 

(2017) 

Volpato e 

Cimbalista (2017) 

 

2- Relações informais, interações afetivas e 

cooperação 

3- Estilo de gestão, papel e grau de maturidade do 

gestor 

4- Processo de comunicação 

5- Oportunidades de Crescimento 

6- Relações respeitosas com colegas e usuários 

7- Compartilhamento de conhecimentos e 

experiências 

8- Quadro de pessoal e composição das equipes 

9- Estrutura física 

10- Experiência organizacional com programas de 

qualidade 

11- Dinâmica das atividades 

12- Gestão com pessoas 

II-Tendências 

1- Busca pelo melhor desempenho, de forma 

contínua 

2- Maior sistematização das atividades 

3- Valorização no crescimento da carreira 

4- Modelo de gestão mais flexível, voltado para a 

multifuncionalidade, mudança e inovação. 

5- Desenvolvimento da meritocracia como 

característica da nova política de gestão com 

pessoas 

III. Desafios 

1- Eliminar o excesso de burocracia 

2- Consolidar a visão do usuário como cliente 

3- Reduzir ou eliminar a fragmentação das 

atividades 

4- Desenvolvimento de lideranças que estimulem 

visão de futuro e que tenham proficiência em 

comunicação. 

5- Inserir e fortalecer a cultura de avaliação do 

sistema de gestão 

6- Incentivar a inovação para a área de gestão 

7- Repensar o papel da gestão de pessoas e da 

liderança no setor público para evitar baixo 

envolvimento do servidor 

8- Aumentar a integração social 

9- Cultivar a cultura da qualidade 

Fonte: Vários autores – Quadro elaborado pela autora, 2017.  
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 Apresentando as 12 influências de alta performance de equipes/grupos, é possível 

visualizar: a) 03 Influências intrínsecas aos grupos/equipes: a.1) Características e 

disposições das pessoas integrantes; a.2) Relações informais, interações afetivas e 

cooperação; a.3) Relações de respeito com colegas e usuários; b) 01 influência relativa à  

liderança: b.1) Estilo de gestão/liderança, papel e grau de maturidade do gestor; c) 06 

influências comuns à Organização e aos Líderes: c.1) Processo de Comunicação; c.2) 

Oportunidades de crescimento; c.3) Compartilhamento de conhecimentos e experiências; c.4) 

Quadro de pessoal e composição de equipes; c.5) Dinâmica das atividades; c.6) Gestão com 

pessoas; e d) 02 influências relativas à organização: d.1) Estrutura Física e d.2)  

Experiência organizacional com programas de qualidade.  

3.2.2 TENDÊNCIAS SOBRE A ALTA PERFORMANCE DE GRUPOS:  

 A busca pelo melhor desempenho, de forma contínua, tende a refletir os 

fundamentos da nova administração pública (eficácia e relevância) dos serviços públicos. A 

maior sistematização das atividades tende a ocorrer pela mudança na concepção dos 

serviços públicos, cuja ênfase será nos resultados oferecidos. A Valorização no crescimento 

da carreira, decorrente gestão por competências e da oportunização de desenvolvimento é 

outra tendência apontada na literatura. Modelos de gestão mais flexíveis, voltados para a 

multifuncionalidade, mudança e inovação, tendem a ser resultado direto do aprimoramento 

pessoal, técnico e organizacional induzido no conjunto de práticas instituídas. O 

desenvolvimento da meritocracia como característica da nova política de gestão com 

pessoas tende a acompanhar a maturação da gestão para flexibilizar os processos essenciais 

aos serviços públicos. 

 

 3.2.3 DESAFIOS PARA O ALCANCE DA ALTA PERFORMANCE DE GRUPOS:  

 

 Os desafios para atingir alta performance em grupos são: 1) Eliminar o excesso de 

burocracia, pois embora útil e necessária, a burocracia em excesso, desconectada de uma 

gestão eficiente de resultados, deve ser evitada. 2) Consolidar a visão do usuário como 

cliente, em uma relação onde as necessidades sentidas sejam expressas, para que os grupos 

trabalhem na forma prescrita para atende-las. 3) Reduzir ou eliminar a fragmentação das 

atividades, pois a gestão de processos unifica em um único sistema aberto as entradas, 

processamentos e saídas, sendo cada pessoa, setor ou serviço um cliente dos serviços e 

produtos fornecidos por outro(s). 4) Desenvolvimento de lideranças que estimulem visão 
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de futuro, e sejam proficientes em comunicação, atendendo ao compartilhamento como 

estratégia; 5) Inserir e fortalecer a cultura de avaliação do sistema de gestão, para que 

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades figurem claramente e permitam intervenções 

adequadas. 6) Incentivar a inovação para a área de gestão, como ponto fundamental ao 

processo decisório que lhe é ínsito; 7) Repensar o papel da gestão de pessoas e da 

liderança no setor público para evitar baixo envolvimento do servidor, pois na concepção 

transformacional da liderança, o líder é considerado parte e espelho da equipe, não devendo 

haver contradições em suas interlocuções. 8) Aumentar a integração social como requisito 

para a comunicação eficaz e tomada de decisões.  9) Cultivar a cultura da qualidade, de 

forma que funcione como elemento balizador institucionalizado.  

 Ribeiro e Mancebo (2013) denominam “Acumulação flexível” ao confronto direto entre 

a clássica rigidez do fordismo e a flexibilização dos processos, produtos e serviços requeridos 

na atualidade. Afirmam que a sobrevivência das organizações depende da elasticidade 

institucional, norteada por valores como celeridade, adaptação e leveza. Os servidores alçam o 

trabalho a um status de atividade maior do que a simples troca de trabalho por salário, o que 

aduz ao conceito de “remuneração social”, como o desenvolvimento de potencialidades que 

alavancam a alta performance coletiva. 

 Mattos e Schlindwein (2015), em trabalho de grande relevância para compreensão da 

excelência e produtividade como novos imperativos de gestão no serviço público, afirmam 

que a visão dos servidores como meras “peças” da “máquina pública” encontra-se defasada, 

por favorecer uma cultura propícia à violência e assédio moral no trabalho, e por cooptar os 

servidores mediante um processo de “servidão voluntária” e “subordinação permanente” que 

não traz à organização a proatividade necessária ao posicionamento estratégico no conceito da 

Nova Administração Pública. Por não encontrar subsídios para manutenção deste modelo 

concepcional, propõem uma abordagem onde os servidores possam se reconhecer na atividade 

realizada, e onde sejam aplicadas todas as premissas até agora abordadas.  

 A organização, como ente investido de poder para ajustar o trabalho real ao trabalho 

prescrito, ou seja, para aproximar a performance atual da alta performance desejada, deve 

estar comprometida, ou seja, deve entender o modo com que cada indivíduo age na 

organização, devendo ultrapassar, nesse movimento, a mera formalidade para obter, de 

indivíduos e grupos, os comportamentos positivos que os conduzem à excelência na prestação 

de produtos e serviços ao público. No quadro 3.3, constam os dados da categoria 3, fatores 
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que influenciam a performance organizacional, tendências futuras apontadas pelos 

autores e os desafios enumerados:  

3.3 CATEGORIA III – FATORES QUE INFLUENCIAM A ALTA PERFORMANCE 

ORGANIZACIONAL, TENDÊNCIAS E DESAFIOS 

Modalidade 

de 

Performance 

Fatores 

determinantes 

Achados  Referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 
Performance 

Organizacio

nal 

I - Influências 

1- Visão de futuro  

 

Andion (2012) 

Assis e Reis 

Neto (2012) 

Brulon et al 

(2013) 

Gomes e 

Guimarães 

(2013) 

Ribeiro e 

Mancebo (2013) 

Motta (2013) 

Costa e Jesus 

(2014) 

Fevorini et al 

(2014) 

Orsi et al (2014) 

Silva e Lima 

(2015) 

Cavazzote et al 

(2015) 

Jorge Dias e 

Guimarães e 

Borges (2015) 

Mattos e 

Schlindwein 

(2015) 

Filardi et al 

(2016) 

Klein e 

Mascarenhas 

(2016) 

Nascimento e 

Zuppani (2016) 

Pauli e Biulchi 

(2017) 

Volpato e 

Cimbalista 

(2017) 

 

 

2- Sistema de Planejamento Integrado 

3- Adesão formal a programas de qualidade 

4- Cultura organizacional 

5- Cultura de aprendizagem 

6- Competências individuais e de grupos 

7- Bom uso e efetividade na mobilização de 

recursos 

8- Direcionamento dos serviços para bem-estar 

público e bem estar social 

9- Modelo de gestão participativa e de 

aprendizagem 

10- Comprometimento da alta gestão 

11- Boas práticas de gestão 

12- Gestão financeira 

13- Governança eletrônica e desenvolvimento 

tecnológico 

14- Capacidade de auto avaliação 

15- Compartilhamento de informações e de 

práticas 

16- Gestão do conhecimento 

17- Busca de novos conhecimentos e 

Benchmarking 

18- Gestão com pessoas  

19- Política de avaliação e desenvolvimento de 

pessoal 

20- Parcerias Público-Privadas (PPP) 

II-Tendências 

1- Ambientes dinâmicos 

2- Busca de maior eficiência na prestação de 

serviços públicos; 

3- Destaque para as organizações com vantagens 

competitivas e sustentáveis 

4- Lógica da “fábrica magra” enxugamento 

estatal 

5- Demanda por gestão participativa 

6- Aumento das cobranças por melhores 

resultados 

7- Aumento de demandas pela população mais 

idosa 

8- Aumento do controle social e ampliação dos 

debates 

9- Foco nas pessoas, nos grupos e na 

organização como um todo; 
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Modalidade 

de 

Performance 

Fatores 

determinantes 

Achados  Referências 

 

 

 

 

 

 
Performance 

Organizacio-

nal 

Tendências 

10- Aprendizagem formal, informal e 

progressiva 

 

 

 

 

 

 

(Idem) 

Continuação de 

quadro de  

conteúdo. 

 

 

 

 

11- Transformação de conhecimento tácito em 

explícito 

Desafios 

1- Desenvolver gestão mais eficiente e eficaz 

2- Reduzir interferências políticas externas 

3- Reduzir e eliminar excessos de burocracia 

4- Reformular a Política de Gestão de Pessoas 

(foco em meritocracia, valorização e 

desenvolvimento dos servidores); 

5- Redesenhar os processos, reduzindo sua 

rigidez 

6- Desenvolver plano de riscos operacionais 

7- Pactuação de metas 

8- Aplicação de métricas e indicadores mais 

eficazes quanto ao resultado 

9- Consolidar pesquisa de satisfação do usuário 

Fonte: Vários autores – Quadro elaborado pela autora, 2017.  

 

3.3.1) INFLUÊNCIAS À ALTA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL: 

 A organização de alta performance é influenciada pelos seguintes fatores: Visão de 

futuro; Sistema de Planejamento Integrado, baseado em macrodesafios e visão estratégica 

do negócio; Adesão formal a programas de qualidade, com parametrização e avaliação de 

performance; Cultura organizacional favorável à participação, meritocracia e resolutividade; 

Cultura de Aprendizagem com base em Gestão por Competências; Competências 

individuais e de grupos aplicadas, como propulsionadores do desempenho da organização; 

Bom uso e efetividade na mobilização de recursos, com a aplicação legal dos recursos e seu 

devido repartimento; Adequada gestão financeira, com ênfase no manutenção da capacidade 

instalada do órgão; direcionamento dos serviços ao bem estar público e social; Modelo de 

Gestão Participativa; Gestão comprometida, disposta a adotar boas práticas de gestão, 

capaz de fazer auto avaliação e compartilhar informações e práticas, privilegiando a 

gestão do conhecimento, e renovando-o através de Benchmarking e assemelhados; Gestão 

com pessoas estruturada, atualizada, instrumentalizada com Política de desenvolvimento de 

Pessoal; Governança eletrônica e desenvolvimento tecnológico, como meios de simplificar 

trâmites, aumentar a segurança de procedimentos e desburocratizar atividades; e Parcerias 

Público-Privadas (PPP), como extensão e parcerias com a sociedade civil, visando à 

continuidade das ações do estado.  
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3.3.2  TENDÊNCIAS SOBRE A ALTA PERFORMANCE PÚBLICA: 

 Os ambientes das organizações tendem a ser mais dinâmicos, exigindo maior 

eficiência e celeridade do serviço público. O usuário final tende a valorizar as organizações 

públicas com mais vantagens e maior sustentabilidade, e cobrará melhores resultados 

das mesmas, refletindo o aumento do controle social e a ampliação dos debates. Haverá 

maior demanda por gestão participativa e aumento das demandas originadas da 

população mais idosa, em consequência do prolongamento da longevidade dos usuários. As 

organizações tendem a promover o enxugamento estatal, na lógica da “fábrica magra”, 

redimensionando o número de servidores públicos; manterá o foco nas pessoas, nos grupos e 

na organização como um todo, promovendo a aprendizagem formal, informal e 

progressiva como meio de manter a performance, e as pessoas e grupos tenderão a explicitar 

os conhecimentos que anteriormente eram tácitos, em decorrência da valorização das 

competências.  

3.3.3– DESAFIOS À OBTENÇÃO DA ALTA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL: 

 Os desafios para a obtenção de alta performance organizacional são: 1)  Desenvolver 

gestão mais eficiente e eficaz, utilizando estilos, métodos e técnicas apropriadas; 2) Reduzir 

interferências políticas externas, especialmente aquelas que causem ingerência no sistema 

público, afrontando  o ordenamento e desviando a organização de sua missão; 3) Reduzir e 

eliminar excessos de burocracia, através da incorporação de tecnologias e 

revisão/simplificação de seus processos; 4) Reformular a Política de Gestão com pessoas, 

induzindo à criação de um modelo focado em meritocracia, valorização e desenvolvimento 

dos servidores; 5) Redesenhar os processos, reduzindo sua rigidez e promovendo a 

celeridade, evitando a itinerância do usuário pela falta de resolutividade e/ou articulação com 

outros órgãos públicos; 6) Desenvolver plano de riscos operacionais, relacionados ao 

processo e ao usuário do processo (interno e externo); 7) Pactuar metas realistas, 

efetivamente úteis e relevantes para o objetivo fim social; 8) Aplicar métricas e indicadores 

mais eficazes quanto ao resultado, para melhor subsidiar e retroalimentar as decisões de 

gestão; e 9) Consolidar a pesquisa de satisfação do usuário como métrica ideal para aferir o 

impacto do serviço público junto à sociedade. 

 Diante dos condicionantes, tendências e desafios pesquisados, é oportuno citar Orsi 

(2014) em seu manifesto pelo fim da cultura da inação no serviço público, fundada em 
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interpretações equivocadas sobre a estabilidade do servidor público, como argumento tácito 

para que a performance pública não fosse, ainda, excelente, carecendo perenemente de 

complementações e aditamentos. O autor aduz que gerir a coisa pública é mais fácil do que 

gerir a coisa privada, simplesmente pelo fato de que a administração pública possui limites 

públicos. As obrigações técnicas não são na sua integralidade regulamentadas, mas as éticas 

são, destacadamente, quatro: a dignidade do cargo (consciência da própria relevância), o 

zelo pela coisa pública (diligência e cuidado no trato), a honestidade (decência e seriedade) 

e a eficácia (produção de resultados). Sinteticamente, ao lado destas obrigações éticas, todo o 

arcabouço técnico, relacional e interpessoal em sinergia resultam na alta performance de 

pessoas, grupos e por conseguinte, organizações, configurando um modelo passível de 

mudanças, no grau exato das mudanças que só a sociedade constituída pode determinar.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alta performance requerida do serviço público sob a ótica da nova administração 

pública é tridimensional, pois considera o indivíduo, o grupo e a organizacionação. As 

influências, tendências e desafios ínsitos a cada dimensão são recorrentes e complementares 

na literatura. O conteúdo, sistematizado e analisado, aponta para uma transição onde o serviço 

público vai se moldando a novas perspectivas, nas quais tanto o servidor quanto o usuário 

mudam de papel, se reposicionando estrategicamente. Em um claro movimento de 

sistematização e busca por qualidade, celeridade, eficácia, relevância e função social dos 

serviços públicos, as pessoas e suas práticas podem atingir um status diferenciado e 

estratégico, consolidando um modelo de serviço público que atenda melhor à dinamicidade e 

diferenciação de contextos do usuário. 

 Ao elucidar os fatores de influência, tendência e desafios à obtenção e manutenção da 

alta performance pública, o presente artigo apontou para a complexidade e transcendência 

deste atributo, levando à conclusão de que há objetividade e discricionariedade no 

desempenho público. Objetividade, porque a alta performance é pano de fundo em todas as 

normas legais que orientam a condução do serviço público, pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato da res pública (coisa pública). 

Discricionariedade, porque os condicionantes positivos de alta performance são de decisão 

facultativa! Seria o serviço público – nas palavras de Orsi (2014) o “cemitério da motivação” 

dos servidores públicos?  
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             Ver sistemicamente as intersecções da performance pública no cenário brasileiro é 

crucial para conceber o sistema público em sua amplitude, e reconhecer que a exclusividade 

em segmentos indelegáveis de atividade requer o diagnóstico e compreensão das condições 

determinantes de sua eficácia e resolutividade. Os pilares da alta performance, uma vez 

descortinados, permitem aos gestores, grupos e servidores a ressignificação de papéis, a 

crítica dos gaps de competência, e a identificação da estratégia necessária para que, ainda no 

curso do agora, o padrão de performance seja elevado, a fim de que competências, habilidades 

e atitudes sejam reunidas em um torno da qualidade e excelência dirigidas ao usuário, 

configurando uma escolha de gestão, perante a discricionariedade do nível estratégico de 

gestão. As pessoas são, ao fim de tudo, os grandes stakeholders (parceiros) na proposta de 

fazer chegar ao usuário a alta performance em serviços e produtos que atendam às suas 

necessidades. 

 Revisitando a proposta da pesquisa, foram identificadas as influências sobre pessoas,  

grupos e organizações de alta performance, que na análise do presente artigo, são múltiplas, e 

apontam para uma conexão e interdependência que precisam ser melhor visualizadas pelos 

gestores públicos. As tendências foram elencadas, apotando para uma mudança cujo início já 

se pode verificar, considerando as mudanças trazidas pela pós-modernidade ao perfil do 

usuário e da própria sociedade, cujas necessidades devem ser atendidas pelos órgãos públicos.  

 No que tange aos desafios, postos de maneira preliminar neste estudo, não se 

pretendeu esgotar o assunto; antes, se pretende lançar a outros pesquisadores um elemento 

para subsidiar novas discussões, com a possibilidade de se chegar à proposição do “como” se 

operacionaliza, ou de “quais são as estratégias” para enfrentar os desafios com a visão do que 

é melhor e do que é viável, afastando o minimalismo de que se reveste a “reserva do 

possível”, onde o estado se limita a disponibilizar, ipsis letteris, apenas o que é possível. 

Neste sentido, o presente artigo oferece contribuições para trazer à baila o tema horizontal da 

alta performance, tendo sido essencial para elucidar os principais condicionantes do 

desempenho estatal, sem objetivo de torná-los taxativos. A aprendizagem fundamental 

decorreu da possibilidade de compreender as amplitudes públicas, no sentido de 

normatividade, operacionalidade e viabilidade de um modelo novo que converta a alta 

performance em regra, e não em exceção ínsita ao desempenho estatal. 

 Entendendo os servidores públicos como co-partícipes deste fenômeno, lança-se luz ao 

seu papel e à sua identidade como agentes públicos, detentores da fé social, investidos de 
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direitos e de força (ainda que sopesadas as mais elementares atividades até as mais 

estratégicas),  na efetivação do bem público, na entrega de valores sociais e na definição do 

alcance do braço estatal diante das inescapáveis mudanças e fatos da vida.  Na perspectiva da 

ampliação de direitos dos usuários, dos quais o próprio servidor é detentor, e na 

responsabilidade dos líderes, posição esta que pode vir a ocupar no exercício da função 

pública, é inegável o cabimento da reflexão seguinte: o Estado, em sua imperatividade, é 

suficiente para prover autocraticamente as soluções para problemas presumidos, mas não 

estudados em sua profundidade? Há possibilidade, interesse e segurança em manter a 

administração pública no status quo? Sendo crucial a liderança em todas as esferas públicas, 

nos três poderes, quais seriam as responsabilidades dos líderes perante a alta performance 

pública, atingida ou não atingida? Seria o serviço público não apenas o cemitério da 

motivação de seus servidores, mas o fim da linha onde restariam desamparados os direitos dos 

usuários?  

 A transitoriedade destas questões e sua proposta crítica são o tônus deste estudo, com 

a premissa de que novos questionamentos sejam levantados, ou que estratégias viáveis sejam 

propostas, em uma vertente que conjugue técnica, estilo de gestão, adequação de meios e a 

atenção integral aos servidores públicos como fatores indissociáveis ao sucesso da 

performance pública em sua essencialidade.   
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