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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar o uso da biometria no serviço público como forma de 

redução das oportunidades de fraudes e melhoria da gestão de pessoas na administração pública. 

Para isso, foi feita uma comparação semiestruturada da experiência internacional e um estudo de 

caso aprofundado do projeto Identidade Funcional, desenvolvido pelo governo do Estado do Rio 

de Janeiro. As lições mais importantes, derivadas destas experiências, estão refletidas em um 

modelo de projeto para formação de uma base biométrica capaz de garantir a integridade do 

cadastro de pagamento dos salários e benefícios de previdência da administração pública. O 

modelo tomou por referência a prefeitura de Duque de Caxias, porém foi estruturado de modo a 

ser viável em municípios do mesmo porte. 

Palavras-chave: Administração Pública; Biometria; Gestão de Pessoas; Gestão Pública; 

Identificação Biométrica; Identidade Funcional; Serviço Público. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the use of biometrics in the public service as a way of reducing 

opportunities for fraud and improving the management of public affairs. The current study uses a 

semi-structured comparison of international experiences and an in-depth case study of Functional 

Identity design undertaken by the state government of Rio de Janeiro. The most important lessons 

derived from these cases were then used to develop a project template for registering biometric 

data to ensure the integrity of salary and pension benefit within the public administration. The 

template took as a reference the municipality of Duque de Caxias, but was structured to be viable 

in cities of a similar size. 

Keywords: Public Administration; Biometrics; Human Resource Management; Public 

Management; Biometric Identification; Functional Identity; Public Service. 
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INTRODUÇÃO 

O problema de fraude no serviço público é um subtipo de corrupção que representa um 

sério desafio para o Brasil. O controle da corrupção, no entanto, é um fenômeno ainda mais 

complexo que a corrupção em si. Segundo Ashforth et. al. (2008, p. 679), “há vasta literatura 

sobre o controle de organizações, mas pouca pesquisa centrada no controle da corrupção”. Ele 

complementa afirmando que há “[...] ainda menos trabalhos com uma abrangente e sistemática 

abordagem para a compreensão de como as organizações e seus líderes podem limitar a 

corrupção através do controle de variados mecanismos à sua disposição”. Apesar de se constituir 

em problema muito amplo, com implicações de ordem cultural, jurídica, econômica, política, 

entre outras, o fenômeno da corrupção foi um fator motivador para o escopo deste trabalho. 

Ao mesmo tempo é possível observar, por notícias veiculadas pela imprensa, que existe 

uma expectativa difusa na sociedade de que a evolução do sistema de controle e combate à 

corrupção no Brasil possa reduzir o problema de desvios pelo exercício da punição. Este é um 

lado da moeda. O outro lado é que se faz necessário reforçar os mecanismos preventivos (Silva, 

Wagner 2009) para que o custo de perda de recursos públicos não se realize. Entretanto, a ação 

dos órgãos permanentes de controle no plano federal – Tribunal de Contas da União, Ministério 

Público e Controladoria Geral da União – e seus correspondentes nos estados e municípios, não 

tem sido suficiente para debelar o problema dos desvios, apesar dos avanços realizados. 

Um dos problemas urgentes neste contexto é o de fraude em folhas de pagamento para 

salários e benefícios no serviço público brasileiro. O desvio em folhas de pagamento, no estado 

do Rio de Janeiro, foi parcialmente mensurado por uma auditoria realizada em 2012 pelo 

Tribunal de Contas do Estado em 88 dos 92 municípios fluminenses. Os problemas encontrados 

foram classificados em: ocorrências de funcionários inexistentes, vínculos duplicados ou 

múltiplos, e remuneração acima do teto constitucional. Esta auditoria encontra-se ainda em fase 

de recursos, mas já é clara em apontar que vários destes governos municipais não são capazes de 

informar com precisão quantos funcionários realmente existem em sua estrutura administrativa e 

se eles são únicos. 

Ações de fiscalização deste tipo são importantes, porém, costumam esbarrar no problema 

de opacidade do Estado, um dos principais obstáculos para o combate eficaz à corrupção. O 
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acesso à informação confiável, considerado um input básico de qualquer atividade de controle e 

de transparência (Peruzzotti, 2008), é um direito que encontra várias barreiras objetivas para a 

sua realização. A realidade cultural de resistência dentro do corpo administrativo do serviço 

público transforma a informação em ameaça e se constitui em um obstáculo efetivo, e não 

declarado, para a transparência pública. Simultaneamente, a incapacidade do governo em 

produzir a informação precisa, em especial pela falta de qualidade em seus processos 

administrativos, é também uma barreira real que se observa diariamente nas editorias dos 

principais jornais do país. 

Não há dúvida de que os procedimentos de auditoria e controladoria são necessários para 

fortalecer os mecanismos de prestação de contas, entretanto, eles não substituem a necessidade de 

evoluir o padrão de gestão da administração pública. A qualidade dos processos de gestão é um 

elemento essencial para reduzir a opacidade do estado, combater a corrupção e melhorar o 

desempenho do serviço público. Isto é particularmente relevante na gestão da despesa de pessoal 

e benefícios das unidades federativas no Brasil. No caso do estado do Rio de Janeiro, por 

exemplo, esta despesa chegou a mais de R$ 25,7 bilhões em 20131. 

Neste ponto se situa a questão principal deste trabalho: o uso de tecnologia biométrica 

para reduzir as oportunidades de fraude e auxiliar na melhoria da gestão de pessoas no serviço 

público. A experiência do estado do Rio de Janeiro indica que o controle da despesa de pessoal é 

dependente de três elementos para obter efetividade: a) o conhecimento estruturado das leis e 

autorizações que permitem o estabelecimento do direito a receber dentro dos processos de 

pagamento; b) a implementação de um cadastro de pessoal único e com mecanismo não 

declaratório de verificação de integridade; e c) de um sistema de pagamento capaz de estabelecer 

e calcular para cada pessoa o valor correto e legal que ela deve receber como salário ou benefício. 

Neste sentido, um processo de recadastramento do tipo censo com apresentação de documentos, 

por exemplo, pode ser realizado como um evento em si (isolado) sem que qualquer um destes três 

elementos tenham que ser reformados. 

Os processos que fazem uso de tecnologia biométrica, por sua vez, também são 

dependentes dos mesmos fatores acima. Porém, para serem implementados, é necessário que a 

base biométrica seja usada para validar a integridade do cadastro de pessoal e, ao mesmo tempo, 

para assegurar que a pessoa que tem um valor a receber seja única, via a comunicação com o 
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sistema de pagamento. Caso este tipo de validação não ocorra, significa que a tecnologia 

biométrica não foi completamente implementada, pois não faz sentido investir em biometria para 

não validar nada. Nestes termos, a confirmação sistêmica de que a pessoa é única significa a 

materialização do “fator de integridade” elaborado neste trabalho, pois se constitui na garantia de 

que a despesa será feita para quem de direito. 

Além desta diferença, os processos de identificação com biometria permitem também a 

emissão de um documento de identificação integrado a um chip de dados. Este chip, mesmo com 

uma mínima capacidade de armazenamento, é capaz de registrar pelo menos duas representações 

matemáticas de impressão digital (templates). Esta representação matemática ocupa menos 

espaço de armazenamento do que uma imagem e é mais segura e rápida para comparações, 

viabilizando aplicações com biometria para um universo maior de pessoas. Isto significa que um 

processo biométrico pode ser diretamente usado para a construção de uma plataforma de 

autenticidade. Isto é possível porque, além da base de dados biométrica central construída pelo 

processo de identificação, uma carteira com chip de dados é uma base biométrica individual. Em 

outras palavras, uma pessoa biometricamente registrada, que receba uma carteira com esta 

tecnologia embutida, pode ser testada numa relação direta do tipo 1:1 (dedo : template). Esta 

possibilidade é uma condição para que se possa construir aplicações com validação biométrica 

para funções de controle de acesso, ponto eletrônico, prova de vida, entre outras. A confirmação 

por comparação, de que a pessoa possui um documento eletrônico com a representação 

matemática de sua própria digital, é a materialização do “fator de autenticidade” elaborado neste 

trabalho. Por estas razões, o uso de tecnologia biométrica apresenta vantagens sobre as iniciativas 

tradicionais de recadastramento por censo. 

A pesquisa realizada indica, na descrição das experiências internacionais e da análise de 

caso do governo estadual do Rio de Janeiro, que o uso de biometria deve ser acompanhado de 

processos administrativos afins para que a garantia de integridade não se disssipe em uma 

apologia tecnológica. São apontadas as experiências que pretenderam criar bases de dados 

biométricos para combater a fraude e melhorar o desempenho do serviço público, mas falharam 

por não conseguir estabelecer os processos de validação adequados e a devida integração entre 

estas bases biométricas e os sistemas que processam as despesas de pessoal. 
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Tendo em vista que não foi localizada na literatura nenhuma referência para avaliação de 

uso de biometria para gestão de pessoas na administração pública, o estudo da experiência do Rio 

de Janeiro foi realizado de modo a encontrar os conceitos estruturantes das ações empreendidas. 

Por esta razão, este trabalho pretende contribuir na avaliação acadêmica de experiências desta 

natureza com a  proposição de duas váriáveis de comparação: de “integridade” e de 

“autenticidade”. Elas foram formuladas a partir da análise de caso do governo estadual do Rio de 

Janeiro e, sempre que as informações disponíveis permitiram, foram usadas na descrição dos 

casos internacionais. A variável de integridade compreende a coordenação de processos técnicos 

e administrativos – de maneira contínua e segura – entre uma base biométrica, o sistema que 

processa o pagamento e os processos de nomeação de novos funcionários. A variável de 

integridade será um indicador da efetividade da biometria para reduzir as oportunidades de fraude, 

quando representar um nível de coordenação que expresse consistência e qualidade. A variável de 

autenticidade compreende a formação de uma plataforma de biometria, envolvendo uma carteira 

funcional com biometria, para apoiar o desenvolvimento de aplicações de gestão como controle 

de acesso, ponto eletrônico e prova de vida. A variável de autenticidade será um indicador do uso 

consistente desta tecnologia em aplicações e processos de melhoria da gestão administrativa do 

serviço público. 

Estas variáveis estão presentes no caso do projeto de identificação funcional do estado do 

Rio de Janeiro, o único exemplo nacional do uso de biometria no serviço público para a gestão de 

pessoas. Nesta experiência, a formação da base biométrica se realizou de modo integrado à 

implantação de um novo sistema de gestão de recursos humanos e modernizou o processo de 

nomeação incorporando tecnologia biométrica. Este arranjo foi a base para estabelecer que as 

pessoas que compõem o cadastro funcional existem e são únicas, e para garantir a integridade 

contínua desta base de dados para fim de gestão da despesa com salários e benefícios. Além disto, 

as carteiras funcionais com tecnologia biométrica são produzidas hoje como rotina administrativa, 

e estão em uso em vários prédios públicos como parte do procedimento da aplicação de controle 

de acesso. 

A descrição da experiência do estado do Rio de Janeiro não serve aqui ao propósito de 

uma análise teórica, mas sim como uma análise detalhada dos requisitos e dos processos 

envolvidos na construção de uma plataforma de biometria. Este é o principal argumento do 
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trabalho: um projeto de biometria aplicado ao serviço público, para ser efetivo em seus resultados, 

deve considerar as variáveis de “integridade” e de “autenticidade”. Basicamente, é necessário que 

ele se desenvolva para dar suporte à validação sistêmica da folha de pagamento, à modernização 

dos processos administrativos (integridade) e também para estimular as aplicações de governo 

que possam expandir a capacidade de gestão da administração pública (autenticidade), como as 

de controle de acesso e prova de vida para beneficiários da previdência estadual. Por esta razão, 

mesmo sem se constituir em um projeto de política pública finalística, pois não entrega bens ou 

serviços diretamente ao público, a identificação funcional por biometria entrega valor à sociedade. 

Para efeito de foco analítico, é pertinente esclarecer que as aplicações de tecnologia 

biométrica para fim de “vigilância”, em especial nas aplicações relacionadas à segurança, 

emissão de passaportes e controles de fronteiras, não são abordadas neste trabalho. As razões 

conceituais para este corte de escopo estão desenvolvidas na subseção “Tecnologia biométrica: 

classificação das experiências de uso”. 

Por fim, a questão central deste trabalho se desdobra na formulação de um modelo de 

identificação biométrica dimensionado para a realidade municipal. Esta trabalho evidencia que, 

no caso dos municípios fluminenses, há muito o que fazer para melhorar o padrão de gestão em 

relação ao cadastro funcional e a folha de pagamento. Os dados obtidos mostram também que o 

gasto de pessoal é administrado com procedimentos precários que não oferecem consistência para 

a realização desta despesa. Neste contexto, o objetivo principal ao propor um modelo de 

identificação biométrica para os municípios é apresentar como este processo deve ser estruturado 

para que sua implantação seja efetiva na diminuição das oportunidades de fraudes. 

Para que este modelo não fosse uma referência abstrata, a prefeitura de Duque de Caxias 

foi tomada como base para estabelecer os elementos constitutivos da proposição. A escolha de 

uma cidade não é universal, pois sempre haverá variações entre o peso quantitativo de ativos, 

aposentados e pensionistas, assim como na distribuição geográfica destes públicos. O modelo 

desenvolvido para Duque de Caxias, referência que pode ser aplicada com adequações em 

qualquer município interessado em melhorar seu controle sobre a gestão de pessoas, teve o 

propósito de desenhar procedimentos mais simples e adequados a orçamentos municipais, porém 

compatíveis com o amadurecimento dos processos testados pelo projeto Identidade Funcional do 

governo do estado do Rio de Janeiro. 



 

 

6 

Este trabalho está estruturado em cinco partes, organizadas de modo a permitir a 

fundamentação do papel que se atribui à tecnologia biométrica e à implantação de processos afins 

para garantir a integridade das informações de cadastro funcional ou de pagamento. Na primeira 

seção, são apresentadas as evidências empíricas que indicam que a fraude em folha de pagamento 

na administração pública é uma questão grave. Na segunda seção, as experiências com tecnologia 

biométrica são classificadas e descritas nos países onde ela é aplicada para combater fraudes e 

melhorar a gestão na administração pública. Nos limites das informações disponíveis, são 

apontadas as falhas que ocorrem quando a biometria é implantada de modo isolado dos outros 

fatores afins para a garantia de integridade. Na terceira seção, o projeto do governo estadual 

(subnacional) é detalhado de tal modo que se possa observar como ele contribui para a redução das 

oportunidades de desvio, para o controle da despesa em salários e benefícios e para a melhoria da 

gestão administrativa do serviço público. Na quarta seção, são descritos os elementos básicos para 

formar um modelo de identificação funcional para o âmbito municipal, tomando por referência a 

prefeitura de Duque de Caxias e a oportunidade de adequar os processos testados na experiência 

do estado do Rio de Janeiro. Por fim, na conclusão, é feita a análise dos pontos fortes e fracos 

observados na pesquisa e das oportunidades que os projetos desta natureza abrem para reduzir fraudes 

e melhorar o desempenho da administração pública. 
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COMBATE À CORRUPÇÃO E EXEMPLOS DE FRAUDES NO PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

A percepção da sociedade brasileira no debate político é de que o termo “corrupção” 

significa a sobreposição de interesses privados sobre o interesse público, desdobrada em atos que 

configuram uma apropriação ilegítima de recursos, bens e serviços. Esta seção apresenta três 

abordagens para entendermos os limites dos métodos geralmente empregados para tentar reduzir 

o problema. 

A primeira subseção descreve as evidências empíricas que mostram que a fraude em folha 

de pagamento na administração pública é uma questão grave e relevante para o uso correto dos 

recursos públicos e para a capacidade de gestão administrativa dos governos. A segunda aponta 

as limitações do sistema permanente de controle e combate à corrupção no Brasil. A terceira 

demonstra como o uso de recursos tradicionais do tipo recadastramento possui efeito limitado 

sobre o problema de fraude e melhoria da gestão de um cadastro de pessoas.  

FRAUDES EM FOLHAS DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO 

Em fevereiro de 2013, a imprensa divulgou os resultados parciais da auditoria promovida 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), realizada entre fevereiro e 

dezembro de 2012. A auditoria analisou informações das folhas de pagamento de 151 órgãos do 

poder executivo e legislativo, em 88 dos 92 municípios do Rio de Janeiro, o que representou o 

total de R$ 11 bilhões – correspondente aos salários de 297 mil servidores2. 

Os indícios de irregularidades apontados no relatório preliminar foram referentes 

principalmente a três categorias de fraude: 

• Funcionários inexistentes; 

• Vínculos duplicados ou múltiplos; e 

• Remunerações acima do teto constitucional. 

A ocorrência de funcionários fantasmas foi identificada por meio de comparação com o 

registro de óbitos. Em Duque de Caxias, 65 pessoas continuavam na folha de pagamento após a 
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data de falecimento. São Gonçalo foi a cidade com o segundo maior registro de mortos recebendo 

salários, com 36 casos registrados. Em Rio Bonito, 5 mortos também estavam ativos na folha de 

pagamento. No total foram identificados 144 mortos ativos nas folhas de pagamento3. 

A descoberta de vínculos duplicados, ou múltiplos, foi obtida pela comparação entre as 

próprias folhas de pagamento auditadas. Foram descobertos cerca de 5,3 mil funcionários 

recebendo por mais de uma fonte de pagamento, sendo que um determinado servidor possuía 

vínculos com 8 prefeituras4. Estes servidores somavam 8,7 mil vínculos e não constavam como 

parte do quadro de médicos e professores que podem legalmente acumular vínculos. Em Duque 

de Caxias, 809 servidores foram encontrados recebendo salários de fontes diferentes. Outros 

exemplos expressivos de cidades onde os servidores possuíam múltiplos vínculos foram: 

Araruama com 621 casos, Campos com 490 casos, e Belford Roxo com 439 casos5. 

Em relação às remunerações acima do teto constitucional de R$ 26,7 mil, na data da 

auditoria, foram encontrados 202 servidores em situação irregular. Em Duque de Caxias, 119 

servidores ultrapassavam o teto constitucional, em São Gonçalo 54, e em Itaguaí 17 servidores 

também estavam acima do teto6. 

Quando estas informações foram divulgadas, o relatório preliminar do TCE-RJ não tinha 

sido submetido à aprovação em plenário, encontrando-se em fase de defesa das partes 

envolvidas7. Pesquisa realizada por busca de documentos no sítio do TCE-RJ, até 23 de março de 

2014, não encontrou informação adicional sobre o processo ou sobre a sua conclusão. 

LIMITAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PERMANENTES DE CONTROLE E COMBATE À CORRUPÇÃO 

A Constituição brasileira de 1988 inovou ao alçar a moralidade administrativa a princípio 

constitucional, expresso e autônomo. Segundo Botelho (2010), com estas medidas, as autoridades 

e os servidores podem ser acionados judicial e administrativamente pela prática de atos contrários 

à moralidade administrativa. Para esta autora, “a falta de moralidade no trato da coisa pública 

leva à prática de violência implícita contra os cidadãos administrados” (Botelho, 2010, p. 141). 

A evolução das instituições públicas no regime democrático brasileiro permitiu o reforço 

do conceito de prestação de contas (accountability) como um aspecto central de bom governo. 

Segundo Peruzzotti, (2008, p. 478), à medida em que “a democracia representativa implica a 
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existência de uma distância entre representantes políticos e cidadãos – dado que o povo não 

exerce diretamente o poder, senão através de políticos e burocratas profissionais – supõe-se o 

estabelecimento de mecanismos institucionais que assegurem que esta separação não resulte em 

governos irresponsáveis [...]”. 

No contexto brasileiro, estes mecanismos podem ser caracterizados como um sistema 

institucional permanente de controle e combate à corrupção, e possui como atores principais no 

plano federal o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da 

União. Entretanto, apesar da estrutura e da abrangência destas organizações, os casos de 

corrupção não diminuem substancialmente no país. Uma evidência deste fato é o número de 

servidores afastados de suas funções explicitamente por desvios – corrupção em sua maioria. Em 

2011, a CGU divulgou que o registro de expulsões na administração federal bateu o recorde de 

564 casos. No ano seguinte, o número foi um pouco menor, 531 casos, mas se manteve no 

mesmo patamar8. A base de dados da CGU reúne as informações das penalidades que acarretam 

expulsão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, ou de função 

comissionada. 

A questão sobre se realmente aumentou a corrupção ou se aumentou a capacidade de 

detectar e punir os desvios de conduta, ainda que pertinente, é menos importante nesta análise. 

Independente de uma posição sobre este dilema, é fato que o aumento da punição não está 

impedindo a ocorrência disseminada de novos casos, como demonstra a auditoria do TCE-RJ 

apresentada anteriormente. 

Segundo Silva (2009, p.98) “as ações preventivas assumem papel de relevada importância 

pois quanto maior o resultado de sua atuação, pressupõe-se que menor será a necessidade de 

repressão”. Entretanto, podemos observar que as instituições do tipo TCU, MP, CGU e seus 

similares estaduais, são de caráter externo aos atos de gestão das políticas públicas e 

administrativas de governo em todos os níveis federativos. Mesmo no caso da CGU, que age 

como controle interno, este fator chamado “interno” é referente à abordagem de um “órgão 

central do Poder Executivo Federal” que trabalha em coordenação com o “controle interno” de 

cada órgão setorial e este, por sua vez, atua sobre os gestores de políticas de suas unidades. 
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Mesmo reconhecendo o sentido lógico desta estrutura, percebe-se que para o gestor de 

políticas – possuidor de recursos para alcançar resultados – estes mecanismos são, na prática, 

“externos” a sua ação executiva. Esta consideração é essencial para situar o valor de efetividade 

do uso de tecnologia biométrica e de processos inovadores no plano estrutural, ou seja, como 

parte da própria política, nas ações de combate à fraudes e a gestão precária da despesa de 

pessoal do serviço público. 

A questão de fundo aqui é: por mais atuante e presente que possam ser os mecanismos de 

controle “externo” ou “interno”, eles são objetivamente exógenos à gestão que se opera no plano 

de uma política pública ou de um projeto. Em contrapartida, se o gestor de uma política, ou de 

um projeto, incorpora tecnologia e processos inovadores em seus requisitos operacionais – como 

a validação biométrica do cadastro de pagamento – para garantia contra desvios em suas 

operações, esta é uma ação de fato endógena realizada por quem mais conhece e está mais 

próximo da realidade operacional da administração pública. A condição de conhecer e a 

capacidade de intervir são dois elementos essenciais para que os mecanismos de controle possam, 

de fato, ser mais efetivos. 

O projeto de identidade funcional do governo do estado do Rio de Janeiro é um exemplo 

bem sucedido desta abordagem do uso de tecnologia e processos inovadores, e será analisado em 

seção própria neste trabalho. O exemplo que será tratado a seguir, o caso da Previdência Social, 

enquadra-se na linha da ação própria do gestor de uma política pública para melhorar a qualidade 

de seu cadastro de benefícios e reduzir o desvio de recursos. Porém, esta ação usa como 

instrumento uma política de recadastramento do tipo “censo declaratório”. Serão vistos o alcance 

e limitações desta abordagem. 

DESCRIÇÃO DE CASO: RECADASTRAMENTO DO INSS NO GOVERNO FEDERAL 

Governos e órgãos públicos fazem uso de políticas de recadastramento para corrigir erros 

e distorções nos cadastros que formam a despesa de pagamento ou de benefícios previdenciários. 

Aqui será examinado o caso mais representativo na história recente do Brasil, o recadastramento 

dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), iniciado durante o primeiro 

governo Lula (2003 - 2006), comandado pelo então ministro da Previdência Ricardo Berzoini e 

ainda não concluído. O INSS é o caixa da Previdência Social, responsável pelos pagamentos das 
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aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros, com exceção dos servidores 

públicos. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante 

aposentadoria por idade e invalidez; pensão por morte; auxílios doença, acidente e doença por 

acidente de trabalho; salário-maternidade e família, reabilitação profissional e 13º salário. 

Conforme declaração do ministro, durante audiência pública na Comissão de Seguridade 

Social da Câmara de Deputados em 2003, o número de beneficiários do INSS com idade acima 

de 70 anos superava o número de pessoas nessa faixa etária, conforme os dados do IBGE. Este 

fato foi amplamente divulgado na época como justificativa para a necessidade de 

recadastramento dos aposentados: 

Segundo os dados apresentados pelo ministro, o total de idosos beneficiários do INSS na 
faixa etária de 70 a 74 anos supera a população registrada pelo IBGE em 8,1%, ou seja, 
existem 2,965 milhões de beneficiários do INSS, mas somente 2,742 milhões de idosos 
segundo o IBGE9. 

Em 2010, o Tribunal de Contas da União publicou o resultado da auditoria no Sistema de 

Controle de Óbitos do governo em seu sumário executivo, onde se constatou que o Ministério da 

Previdência depositou R$ 1,67 bilhão em contas bancárias de pessoas já falecidas10. Em números 

precisos, encontrou-se o montante de R$ 1.678.280.505,50, correspondentes a créditos indevidos 

emitidos para 503.564 benefícios. Uma das razões apontadas foi a fragilidade dos mecanismos de 

controle na renovação da senha dos cartões, que permitia saque por terceiros, conforme auditoria 

do TCU noticiada no Correio Brasiliense: 

A maioria das fraudes corresponde ao pagamento de benefícios a titulares que já estavam 
mortos, conforme registro do próprio SISOBI. De posse do cartão magnético do titular e 
da sua senha, outras pessoas continuavam fazendo saque. A fragilidade dos mecanismos 
de controle na renovação da senha do cartão também possibilita que alguns falecimentos 
não sejam detectados11. 

Apesar da dimensão econômica do problema de cadastro do INSS, o processo de 

recadastramento não seguiu adiante. Uma avaliação publicada pelo IPEA (Wolffenbüttel, 2005)12, 

indica que: 

a tentativa de recadastramento de aposentados com mais de 90 anos no final de 2003, 
que redundou em estrondoso fracasso diante das inúmeras reclamações de idosos que 
não conseguiam se deslocar até os postos do INSS. [...] Passados dois anos, o Ministério 
da Previdência retoma a ideia, agora de forma aperfeiçoada. Os aposentados e 
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pensionistas receberão um aviso no terminal bancário quando forem sacar os benefícios 
e farão o recadastramento nas próprias agências. A revalidação também poderá ser feita 
por meio de procuradores, desde que preencham todos os requisitos legais exigidos e 
estejam devidamente cadastrados no INSS. Quem não confirmar seus dados ou 
apresentar alguma irregularidade receberá a visita pessoal de um agente previdenciário. 
O processo será feito em duas etapas. A primeira, ainda em 2005, deve atingir cerca de 
2,6 milhões de beneficiados cujos cadastros, aparentemente, apresentam alguma 
inconsistência. Em 2006, o levantamento será estendido a um grupo maior, englobando 
13 milhões de pessoas”. [...] Na avaliação do Ministério da Previdência, o 
recenseamento virtual, como está sendo chamado o novo processo de recadastramento, 
traz uma vantagem paralela: a atualização da base de dados do INSS. Partindo de um 
cadastro 100% confiável poderemos fazer projeções mais precisas, fundamentais para 
uma boa gestão, afirma Helmut Schwarzer, secretário da Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social. 

A previsão de que este recadastramento se estenderia acabou se confirmando. Em agosto 

de 2013, a imprensa noticiou que o INSS estendeu o prazo para a renovação de senha e 

comprovação de vida de aposentados e pensionistas até o final de fevereiro de 2014. Segundo o 

Ministério da Previdência, a prorrogação se fez necessária porque, dos 30,8 milhões de 

beneficiários que recebem o dinheiro por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético, 

cerca de 9,4 milhões ainda não haviam atendido à convocação para fazer a renovação da senha 

naquela data13. Desde 2012, o processo de recadastramento se realiza pela rede bancária. Em 

janeiro de 2014, 26,1 milhões já haviam atendido a convocação, e para os 4,7 milhões restantes a 

Previdência Social prorrogou mais uma vez o prazo até 31 de dezembro de 2014. Há relatos na 

imprensa de que os documentos necessários para o recadastramento variam de acordo com o 

banco14 e que, opcionalmente, um banco pode fazer o recadastramento com o uso de biometria; 

além disso, se o beneficiário não puder se deslocar até uma agência, o procedimento pode ser 

realizado por um procurador previamente cadastrado no INSS.  

Mesmo não se tratando de um caso de gestão do serviço público em si, a experiência do 

INSS é uma demonstração inequívoca da relevância e complexidade dos procedimentos para 

garantir a qualidade do cadastro de pagamento em uma instituição pública. Em razão do impacto 

financeiro que pode provocar, a qualidade do cadastro da Previdência é importante tanto para a 

melhoria da gestão administrativa quanto para a melhoria das políticas públicas, neste caso, no 

que tange a inibir ao desvio de recursos públicos e a melhorar equilíbrio entre receita e despesa 

da previdência social no país. 
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Entretanto, há neste processo três limitações que devem ser apontadas. Em primeiro lugar, 

se o recadastramento depende dos sistemas de cada instituição bancária, que depois repassam os 

dados para a Previdência, não há como agir em relação a possibilidade de fraude em cada unidade 

do sistema bancário. Em segundo lugar, processos não padronizados de documentação, como 

comprovante de residência não obrigatório, ou CPF solicitados apenas em alguns bancos, não 

geram um cadastro 100% confiável como mencionou acima o secretário da Previdência Social. 

Em terceiro lugar, o uso opcional de biometria permite que uma pessoa com intenção de fraude 

mude de banco para evitar o procedimento com maior rigor de identificação pois, uma vez 

identificada por biometria, ela não poderá se passar por outra, mesmo com documentos falsos. 

Adicionalmente, as informações sobre o recadastramento disponíveis no sítio da 

Previdência na Internet, esclarecem que “em caso de impossibilidade do beneficiário, o 

procedimento poderá ser realizado por procurador devidamente cadastrado no INSS ou 

representante legal”15. É importante notar que os processos declaratórios, onde uma pessoa se 

recadastra portando uma identidade e afirmando ser a proprietária legal do documento 

apresentado, ou de uma procuração, são parte dos procedimentos que favoreceram o indício de 

fraude apresentado acima pelo Ministro da Previdência em 2003. Este é o mesmo ponto de 

vulnerabilidade do cenário que se quer superar. Segundo Wolffenbüttel (2005), citando a 

informação de um sindicalista, há denúncia de que “uma só procuração recebe mais de 1,9 mil 

aposentadorias”. Esta declaração reforça um dos elementos da auditoria do TCU sobre o SISOBI, 

citado acima, onde se afirma que a maioria das fraudes no pagamento de benefícios ocorre em 

relação a titulares mortos, pois “de posse do cartão magnético do titular e da sua senha, outras 

pessoas continuavam fazendo saque”. 

O procedimento de recadastrar uma pessoa por procuração é uma diferença qualitativa em 

relação ao processo de identificação biométrica realizada pelo projeto do governo fluminense, e 

será analisado na seção “Análise de Caso: Identidade Funcional do Estado do Rio de Janeiro”. 

Em termos comparativos, por não se tratar de um processo de recadastramento que faça 

uso de tecnologia biométrica como padrão, e também pelas três limitações acima analisadas, não 

é possível avaliar a variável de “integridade” proposta neste trabalho. Do mesmo modo, por não 

haver um sistema de biometria envolvido, não se aplica a variável de “autenticidade” para avaliar 

uma plataforma de aplicações derivadas desta tecnologia. Entretanto, mesmo sem se aplicar as 
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variáveis formuladas, a análise deste caso tem o valor de constituir num exemplo relevante das 

limitações do processo de recadastramento por apresentação de documentos.  

A próxima seção continua a análise das formas de abordagem do problema de 

confiabilidade de cadastros de pagamento, classifica as experiências internacionais de uso da 

biometria e discute os casos internacionais que aplicam esta tecnologia no serviço público. 
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USO DE BIOMETRIA NA GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO: CASOS 

INTERNACIONAIS 

Esta seção tem por objetivo analisar os diferentes casos de uso da tecnologia biométrica, e 

classificá-los, para permitir um levantamento das experiências internacionais afins ao tema “uso 

de biometria para o combate à fraude e melhoria da gestão de pessoas no serviço público”. Ela 

demostra que a identificação biométrica possui vantagens consistentes para reduzir as 

oportunidades de fraude, em relação as políticas de recadastramento com características de 

“censo declaratório”. Os casos de uso de biometria no serviço público encontrados – Índia 

(subnacional), Burundi, Guiné-Bissau, Libéria, Nigéria e Iêmen – possuem pouquíssima 

referência na literatura acadêmica e as fontes de dados, na maioria das vezes, foram os relatórios 

de organismos internacionais de fomento e os artigos de imprensa. Esta limitação prejudica um 

esforço analítico maior. Entretanto, as apresentações evidenciam que não basta fazer uso de 

tecnologia biométrica para ser efetivo no combate à fraude, na melhoria da gestão administrativa 

e no controle sobre a despesa com o serviço público. Estas evidências serão indicadas, quando 

pertinente, em cada caso e no resumo analítico ao final. 

PRINCIPAIS SOLUÇÕES APLICADAS NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: ALCANCE E LIMITAÇÕES 

Este trabalho identificou, em linhas gerais, três formas de abordagem do problema de 

confiabilidade do cadastro funcional que serve de base para uma folha de pagamento na 

administração pública: 

1) O pagamento via agências bancárias; 

2) O recadastramento de beneficiários; e 

3) A utilização de tecnologia biométrica em experiências nacionais e subnacionais: em 

países como a Libéria, por exemplo, e no cadastro de pagamento do Poder 

Executivo do estado do Rio de Janeiro (Brasil). 

Entre estes exemplos há uma linha divisória básica: os dois primeiros tem por base um 

processo declaratório, o último tem por base o registro biométrico. Estes elementos são tratados a 

seguir. 
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Exemplos de Abordagem Declaratória 

O pagamento por meio de agências bancárias foi o recurso usado em Malaui na África 

Oriental. Em 2011, o governo daquele país ordenou que os 120 mil servidores públicos abrissem 

contas bancárias para o pagamento de salários e benefícios, com o objetivo de erradicar os 

“fantasmas” de sua folha de pagamento. Segundo o Secretário de Tesouro Joseph Mwanamvekha 

“[...] é a expectativa do governo que uma vez implementado este sistema os funcionários 

fantasmas irão desaparecer do serviço público”16. De acordo com o governo Malaui cerca de US$ 

13 milhões eram pagos por ano a funcionários fantasmas em vários ministérios, especialmente os 

de Educação e Saúde17. 

O processo de recadastramento foi usado pelo governo brasileiro em 2003 para validar o 

pagamento de benefícios do INSS pelo governo federal e excluir titulares falecidos, pois o 

número de beneficiários com idade acima de 70 anos superava o número de pessoas nessa faixa 

etária, de acordo com os dados do IBGE, conforme descrito na subseção anterior. 

Exemplo de Abordagem Biométrica 

A tecnologia de biometria foi utilizada, entre outros, pelo governo da Libéria. A Agência 

do Serviço Público (CSA), daquele país, iniciou em 2008 um projeto para realizar o registro 

biométrico de todos os funcionários do governo, e criar o primeiro banco de dados nacional dos 

empregados do serviço público, a meta foi eliminar os funcionários fantasmas existentes. Esta 

iniciativa incluiu a realização de um levantamento em âmbito nacional para determinar a situação 

de emprego e as informações funcionais das pessoas que foram listadas como servidores públicos, 

e também para organizar os dados biométricos em um sistema específico. A limpeza da folha de 

pagamento, além de eliminar aqueles que receberam pagamento de modo indevido, teve por 

objetivo facilitar futuras reformas da função pública e novas iniciativas de formação profissional 

para a melhoria dos serviços (Friedman, 2010)18. 

Análise do processo com base em declaração 
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O pagamento por via bancária, um grande avanço em países africanos que pagavam seus 

funcionários diretamente em papel moeda, e mesmo o recadastramento de funcionários com 

contas preexistentes, são processos que produzem instantaneamente uma depuração nas folhas de 

pagamentos que fazem uso deste tipo de expediente. Estes procedimentos de depuração com a 

característica de censo, analisados isoladamente, possuem uma limitação intrínseca: são 

declaratórios. Aqueles que comparecem, apresentam uma identidade legal ou procuração e 

afirmam que são os legítimos proprietários do documento; se esta alegação for falsa permitirá que 

abram uma ou mais contas, ou que continuem habilitados numa conta já existente. 

Os processos que funcionam apenas com a característica de “censo declaratório”, e por 

apresentação de documento, são mais simples em sua operação produzindo resultados rápidos. 

Entretanto, eles não criam mecanismos que impeçam a reinserção fraudulenta de novos 

funcionários com o passar do tempo, seja pela ausência de controle contínuo dos que ingressam 

após o evento de recadastramento, ou de abertura de contas bancárias, seja pelo fato de que uma 

única pessoa com intenção criminosa pode falsificar documentos e criar novos fantasmas usando 

as mesmas brechas que permitiram a geração daqueles que foram depurados pelos métodos 

mencionados. 

Análise do processo baseado em biometria 

O uso de tecnologia biométrica é um procedimento mais complexo, exige uma logística 

operacional própria que envolve equipamento, comunicação e pessoas treinadas, consumindo em 

tese um período operacional mais longo. Em contrapartida, ele gera uma base de dados 

biométrica do cadastro de pessoas indicando quem essas pessoas são por suas características 

físicas. Este procedimento, visto isoladamente, não é capaz de garantir que uma pessoa com um 

documento de identidade seja quem ela declara ser, porém, uma vez identificada por biometria, 

ela não poderá se passar por outra pessoa (não poderá ser duplicada no cadastro). Adicionalmente, 

o fato dela ter as suas características físicas registradas impede que, em caso de descoberta de 

fraude, ela venha alegar que desconhecia o seu envolvimento. Esta característica objetiva, 

independente de declaração, é uma diferença qualitativa entre o processo biométrico e os dois 

anteriormente apontados. Em outras palavras, uma pessoa excluída por fraude após a sua 

identificação biométrica não consegue retornar ao cadastro mesmo com uma falsa identidade, 

pois este evento pode ser apontado por comparações dentro do sistema biométrico.  
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Numa perspectiva de combate à fraude e de melhoria da gestão pública, a clareza sobre o 

alcance e os limites de cada processo acima descrito é importante para a análise dos casos a 

seguir. Isto é particularmente relevante para entender que a tecnologia biométrica é, neste ponto, 

parte de um processo que será mais ou menos eficaz para gerar resultados dependendo de como 

ela vier a articular os fatores de “integridade” e de “autenticidade”. 

TECNOLOGIA BIOMÉTRICA: CLASSIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE USO 

Há registros de centenas de aplicações no mundo que fazem uso de biometria. Tendo por 

referência o escopo deste trabalho, o uso de tecnologia biométrica para o combate à fraude e 

melhoria da gestão de pessoas no serviço público, esta subseção analisa as categorias e 

classificações analíticas do uso de tecnologia biométrica para que se possa olhar com mais 

atenção aquelas com maior potencial de contribuição. 

Para efeito analítico, o primeiro corte que deve ser feito é entre as experiências registradas 

em países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Há evidência empírica de que os 

países desenvolvidos implementam projetos que fazem uso de tecnologia biométrica para fim de 

“vigilância”, em especial nas aplicações relacionadas à segurança, emissão de passaportes e 

controles de fronteiras. Ao mesmo tempo, observa-se que os países em desenvolvimento 

implementam projetos para fim de “autenticação”, em especial nas aplicações relacionadas ao 

registro civil da população, a carteira de identidade nacional, a identificação de eleitores, a 

transferência de renda para os mais pobres, para o cadastro dos servidores públicos ou setores 

específicos como saúde e educação, para transações bancárias, entre outros (Gelb, 2012)19. 

Por sua vez, as aplicações classificadas como de “autenticação” podem ser subdivididas 

em duas categorias: 

1) As “fundacionais” que englobam o registro civil, a identidade nacional e qualquer 

outra que formalize e legitime as relações entre a população socialmente excluída e 

as instituições de Estado;  

2) As “funcionais” que englobam as aplicações específicas de identificação eleitoral, 

transferência de renda, carteira de habilitação, fortalecimento da prestação de 
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serviços públicos, transações financeiras, entre outras, que viabilizam o acesso a 

direitos e serviços públicos e privados (Gelb e Clark, 2013)20. 

Nesta visão, o foco deste trabalho se situa na classificação das aplicações de “autenticação” 

com caráter “funcional”, na medida em que se aplica a um setor específico com a finalidade de 

fortalecer a prestação de serviços públicos. 

Até o ano de 2013, o Centro para o Desenvolvimento Global (Center for Global 

Development - CGD) foi a única organização conhecida que realizou um trabalho abrangente de 

análise das iniciativas internacionais do uso de tecnologia biométrica. Este trabalho consolidou o 

seguinte levantamento: 

... no total, foram identificados mais de 230 casos relevantes de identificação biométrica 
distribuídos por mais de 80 países em desenvolvimento. Entre estes, foi possível 
confirmar com razoável segurança cerca de 160 casos em 73 países... isto não inclui as 
aplicações de base de dados usada com a finalidade de controle de fronteira, segurança 
ou controle de acesso a instalações públicas ou privadas. (CGD, 2013, p. 19) 

Figura 1 

 

Fonte: Center for Global Development - Working Paper 315, p. 20. 

 

No estudo acima citado as aplicações da categoria “funcional” foram divididas em: 

eleitorais; transferência de renda; saúde; serviços financeiros, administração do serviço público; e 

outros casos. Esta última divisão incluiu os casos de monitoramento de refugiados, habilitação de 
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direção de veículos, entre outros. O item afim ao escopo deste trabalho, administração do serviço 

público, identificou oito países com experiência de biometria, dos quais seis serão abordados a 

seguir conforme os critérios definidos abaixo21. 

É preciso destacar que estas abordagens possuem por limitação: a ausência de análises 

acadêmicas na literatura, com exceção do caso da Libéria; a predominância de informações 

colhidas em relatórios de suporte financeiros das agências de fomento (Banco Mundial, FMI e 

USAID); e a pouca cobertura jornalística da imprensa de língua inglesa e portuguesa. No limite 

imposto por estas restrições, os casos foram estruturados de modo descritivo. Sempre que foi 

possível dispor de informação, a abordagem do uso “funcional” da tecnologia biométrica no 

serviço público tomou por base os seguintes itens: 

1) A articulação com um programa de reforma da administração; 

2) Os objetivos e o dimensionamento do projeto; 

3) Os problemas, desvios, ou fraudes encontradas; 

4) A integração entre a tecnologia biométrica e a base de dados para a despesa de 

pessoal; e 

5) O grau de completude do projeto. 

A experiência da Índia será a única abordada de forma diferente pois os casos de uso de 

tecnologia biométrica no serviço público foram pouco relevantes e restritos a apenas dois 

exemplos subnacionais. Ao mesmo tempo, por ser o país que mais avançou no uso de tecnologia 

biométrica em aplicações “fundacionais” no mundo, a Índia tende a ser uma referência 

importante para qualquer projeto que envolva biometria. 

 ÍNDIA: MAGNITUDE E LIMITAÇÕES NO USO DE BIOMETRIA 

Entre as experiências de âmbito nacional a Índia é o país que mais avançou no uso de 

tecnologia biométrica, formando hoje a maior e a mais complexa base de dados deste tipo que se 

tem conhecimento para aplicações de autenticação de pessoas. Tanto em processos que 

formalizam e legitimam as relações entre a população socialmente excluída e as instituições de 

Estado (fundacional), como também entre aqueles que viabilizam o acesso a direitos e serviços 

públicos e privados (funcional): 
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A base de dados de identificação da Índia será em ordem de grandeza superior a maior 
base biométrica existente hoje no mundo, a US-Visit Program for VISAS (programa de 
visto de viagem do governo norte-americano), que possui dados de cerca de 100 milhões 
de pessoas. Para registrar todos os 1,2 bilhões de indianos, o sistema irá coletar 12 
bilhões de impressões digitais e escanear 2,4 bilhões de íris22. 

O projeto do governo indiano foi lançado em 2010 com o objetivo de criar um sistema de 

identidade única capaz de gerar números de identidades confiáveis com base em dados 

biométricos e outros complementares. Em janeiro de 2012 o programa havia atingido mais de 110 

milhões de pessoas. Em um país com tradição de paradigmas de identidade baseado em aldeias e 

conceitos de grupo como castas, família e religião, está em construção um modelo de identidade 

que individualiza as pessoas e permitirá aos mais de 400 milhões de pobres abrir uma conta 

bancária e receber benefícios de programas sociais do governo, que antes não teriam acesso por 

falta de documento que comprovasse sua identidade23. 

Mesmo com toda sua amplitude como política pública, o programa de tecnologia 

biométrica indiano está fortemente concentrado nas aplicações de caráter “fundacional”, 

financeiras e de transferência de renda. A quantidade escassa de aplicações documentadas para 

administração do serviço público tornam a experiência da Índia pouco relevante para o escopo 

específico deste trabalho. Ademais, os dois exemplos de aplicação no serviço público indiano que 

podem ser encontrados na literatura – Brihanmumbai Municipal Corporation-BMC employee 

attendance (Mumbai) e Teacher attendance (Maharashtra, Delhi) –, lançados em 2011, foram 

apenas parcialmente implantados até o ano de 2012 (Gelb e Clark, 2013)24. 

O sistema de controle de ponto biométrico da BMC, responsável pela infraestrutura e a 

administração de Mumbai na Índia, foi lançado em maio de 2011 para substituir o cartão de ponto 

tradicional e garantir que os funcionários permanecessem nos escritórios durante o horário de 

trabalho: isto ocorreu 3 anos depois de ter sido aprovado pelo Comissário Municipal. Após uma 

consulta interposta por um cidadão, usando o mecanismo de Direito à Informação Pública, a 

BMC informou que “...das 1.081 máquinas de atendimento biométricos instalados em escritórios 

do corpo administrativo em toda Mumbai, apenas cerca de 300 são funcionais, e das 1.000 

unidades de ponto biométrico necessárias para cobrir todo o quadro de pessoal apenas 300 

estavam disponíveis”25. 
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Cenário semelhante ocorreu com o projeto de controle de ponto biométrico dos 

professores de Maharashtra, Delhi (“Teacher attendance”). Em janeiro de 2011, o governo do 

estado de Maharashtra emitiu uma resolução tornando obrigatória que todas as universidades e 

faculdades iniciassem a instalação de ponto eletrônico para coibir a ausência de professores 

durante seu período de trabalho. Entretanto, o Secretário para o Ensino Superior e Educação 

Técnica reconheceu naquela data que o plano estava em um estágio muito incipiente e que levaria 

tempo para ser implementado26. 

Independente dos obstáculos técnicos e de adesão que estas iniciativas enfrentaram, há 

uma fragilidade intrínseca aos sistemas de ponto eletrônico biométrico quando adotados 

isoladamente para controle efetivo da frequência de funcionários, como ocorreu com funcionários 

públicos em Mumbai e professores em Maharashtra. 

Houve um exemplo ilustrativo desta limitação no Brasil. Em 2001, quando um sistema de 

ponto biométrico semelhante foi lançado pela Comissão Diretora do Senado Federal, a imprensa 

flagrou uma funcionária registrando o ponto e voltando imediatamente para a casa27. Isto foi 

possível pois a mudança de tecnologia do ponto tradicional para o ponto com biometria não foi 

feita de modo integrado com um sistema e uma logística de controle de acesso às instalações 

públicas que ele busca controlar, resultando em uma experiência com as mesmas brechas de 

ineficiência do ponto manual ou do registro de presença por folha de ponto. 

As duas experiências realizadas na Índia e a do Senado Federal, possuem em comum a 

adoção de um sistema de ponto eletrônico biométrico sem qualquer integração com processos 

operacionais que possam inibir de modo eficiente a fraude e melhorar a qualidade da gestão da 

administração pública. Estes processos operacionais possuem requisitos de tipo físico e tipo 

lógico, presentes na experiência do governo do estado do Rio de Janeiro e tratados adiante. 

No requisito de tipo físico, a aplicação de ponto eletrônico deve vir ao mesmo tempo, ou 

após estabelecido um procedimento de controle físico de acesso. Deve haver um processo bem 

desenhado para que o controle de acesso registre que uma pessoa entrou na repartição e 

posteriormente usou o ponto eletrônico para marcar sua presença; saiu e entrou para almoço, ou 

compromissos de trabalho, e no final do expediente “bateu o seu ponto eletrônico”. Se não há um 
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controle de acesso sistêmico, o ponto eletrônico cumpre a mesma função do cartão ou do livro de 

ponto tradicional, em outras palavras, não acrescenta valor ao processo. 

No requisito de tipo lógico, a aplicação de ponto eletrônico deve usar a mesma base de 

dados biométrica central utilizada pelo sistema que processa o pagamento. Caso não exista a 

integração com os mecanismos de segurança possíveis da tecnologia biométrica, sempre será 

necessário que a informação eletrônica do ponto seja transferida como um “nome” ou um 

“número” a ser “carregado” no sistema de pagamento. Desta maneira, o sistema de pagamento 

receberia os dados de forma eletrônica mas sem a segurança de uma solução biométrica. Em 

termos práticos, quando não se realiza a integração lógica, ou sistêmica, não há diferença de 

efetividade entre um ponto eletrônico comum e um ponto eletrônico biométrico. 

Esta análise permite afirmar que a experiência de ponto eletrônico com biometria da BMC 

em Mumbai e dos professores em Maharashtra, Índia, são pouco relevantes. Em ambos os casos, 

foram implantadas parcialmente e não há indícios de que tenham estruturado processos físicos e 

lógicos para garantir a efetividade da política de combate à fraude e melhoria administrativa. 

Pelas evidências, é válido concluir que eles não possuem conformidade com o fator de 

“integridade”, que indica a existência de processos para garantir que a pessoa é única no sistema 

de pagamento destes estados da Índia. Não possuem também conformidade com o fator de 

“autenticidade”, pois foram criados como aplicações isoladas e sem coordenação com um 

processo de controle de acesso capaz de atribuir efetividade ao ponto biométrico.  

SOLUÇÕES BIOMÉTRICAS APLICADAS NA GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO DE PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO 

Burundi 

A República do Burundi, país africano com população estimada em 8,303 milhões de 

habitantes, realizou em 2008 um censo biométrico do funcionalismo público, da polícia e das 

forças armadas. Este censo biométrico foi tratado como evento relevante pelo Banco Mundial, 

que concedeu ajuda econômica ao governo do Burundi com o objetivo de proteger e consolidar a 
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transição do país para uma economia mais estável. Este programa se estruturou em três 

componentes: 

1) Fortalecer a Gestão das Finanças Públicas e da Transparência Orçamentária; 

2) Promover o desenvolvimento do setor privado e a diversificação econômica; e 

3) Melhorar a proteção de grupos vulneráveis28. 

Em relatório o Banco propõe, a título indicativo, que o governo de Burundi depure e 

valide a base de dados do sistema de recursos humanos (HRMIS) usando os dados registrados 

pelo censo biométrico dos servidores públicos, em atividade a se desenvolver de 2013 até 2015. 

O objetivo deste indicador é assegurar a eliminação de funcionários fantasmas e a unicidade do 

servidor na folha de pagamento; em complemento, pede-se o compromisso do governo em 

coletar informações biométricas dos novos funcionários a serem recrutados, com a finalidade de 

garantir a sustentabilidade desta medida. Este é um indicador dentro do componente 

“fortalecimento da Gestão das Finanças Públicas e da Transparência Orçamentária” pois o Banco 

entende este evento como uma ação para a melhoria da gestão de um item relevante da despesa 

pública. 

Apesar da escassez de informação sobre esta experiência, foi possível identificar pelas 

informações do Banco Mundial que o governo nomeou uma Comissão de Coordenação de Pós-

Censo pelo Decreto n º 570/876/CAB/2013 do Ministro da Função Pública, Trabalho e Segurança 

Social. Essa comissão possui a missão de, entre outras, fornecer orientação estratégica para a 

atualização dos dados do censo dos funcionários do governo e garantir sua integração com o 

HRMIS. A formação desta comissão é um indicativo de que o governo de Burundi passou a 

enxergar o uso de tecnologia biométrica como parte de uma política contínua de combate à fraude 

e melhoria da gestão de pessoas na administração pública. 

Esta informação indica que a experiência de identificação biométrica, em Burundi, 

estabeleceu o compromisso de vir a realizar a variável de “integridade”, proposta neste trabalho. 

A materialização deste fator é tratado pelo governo como necessário, para garantir a efetividade 

de todo o investimento realizado. Em relação ao fator de “autenticidade”, para construir uma 

plataforma de aplicações com o objetivo de melhorar os processos de gestão administrativa, não 

há informação. 
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Guiné-Bissau 

A República da Guiné Bissau, país africano com população estimada em 1,610 milhões de 

habitantes, concluiu em agosto de 2009 o censo biométrico dos funcionários da administração 

pública. Segundo informações de relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI), este país 

deu início a um amplo programa de reforma do serviço público e dos setores de defesa e 

segurança. Conforme esta fonte, o governo implementa uma reforma do serviço público para 

torná-lo mais ágil e eficiente. É um programa que envolveu e envolve metas anuais específicas 

para a redução do funcionalismo público, melhoria da qualificação e iniciativas para modernizar 

a administração e controlar a massa salarial: introdução de uma folha de pagamento 

informatizada e unificada e sistema de gestão de pessoal nos ministérios das finanças e do 

trabalho e da administração pública29. 

Os avanços deste programa de reforma da administração pública foram descritos da 

seguinte forma: 

Em 2009, o governo lançou o seu programa de reforma administrativa de longo alcance, 
apoiado pelo Projeto de Apoio à Reforma na Administração Pública (PARAP), 
financiado por recursos da UE (PARAP) e implementado sob a liderança conjunta dos 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública. O governo está ciente de que a 
função pública, por seu tamanho e custo, não é financeiramente sustentável nem 
contribui para o desenvolvimento de um setor público eficiente e eficaz. O programa tem 
como objetivos fortalecer o controlo sobre a massa salarial, reduzir o tamanho da função 
pública e racionalizar a gestão dos recursos humanos. Um censo biométrico dos 
funcionários da administração pública foi concluído no fim de Agosto de 2009. Os 
resultados revelaram o número exato de pessoas no quadro ativo da administração 
pública, identificaram centenas de pessoas com mais de um cargo e funcionários 
fantasmas (que recebiam salários indevidos) e permitiram ao governo acelerar o 
processo de exclusão daqueles que não deveriam constar da folha salarial. Para 
consolidar a regularização das despesas com pessoal, o governo deu início à instalação 
de um novo sistema para a folha de pagamento que entrará em operação em 2011. Para 
além disso, uma série de iniciativas destinadas a aumentar a capacidade administrativa 
do governo estão em curso, e o Centro de Formação Administrativa (CENFA) foi 
reorganizado, dando lugar à Escola Nacional de Administração (ENA), dedicada a 
oferecer formação mais bem direcionada e especializada à função pública.  
(Relatório FMI nº. 10/380, 2010, p. 15 e 16) 

Anteriormente, em 2008, o governo havia concluído o censo biométrico das forças 

armadas como parte do programa de desmobilização e reinserção de combatentes a vida civil, o 

que permitiu identificar e eliminar gastos excessivos ou inconsistentes com a folha salarial dos 

militares. Esta iniciativa do programa de Reforma dos Setores da Defesa e Segurança de Guiné 

Bissau reduziram o efetivo das forças para 4458 militares e 3450 paramilitares30. 
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A razão pela qual os censos biométricos de 2008 e 2009 de todos os funcionários públicos 

foram caracterizados como progresso nas reformas estruturais para melhorar a gestão das 

finanças públicas, deve-se ao fato de que as despesas com pessoal representavam naquela data 

70% das receitas correntes do país: 

Foram também realizados progressos na reforma da administração pública e na gestão 
dos recursos humanos... com o objetivo de reduzir as despesas com o pessoal, que 
atualmente ainda representam mais de 70% das receitas correntes (embora longe do pico 
de 120% registado há três anos), e racionalizar a colocação dos funcionários públicos. 
Os resultados forneceram uma descrição rigorosa dos trabalhadores do setor público, 
tendo igualmente identificado funcionários que acumulam vários postos de trabalho e os 
“trabalhadores fantasma” (indivíduos que auferem vencimentos que não correspondem a 
trabalho efetuado). O governo está a prosseguir com iniciativas destinadas a aumentar a 
sua capacidade administrativa.  
(Relatório FMI nº. 10/381, 2010, p. 05) 

Segundo esta fonte, foi a primeira vez que Guiné-Bissau realizou em tempos recentes uma 

contabilidade exata de todos os funcionários que trabalham na administração pública. Os 

resultados foram analisados e validados por uma comissão, e os controles da folha de pagamento 

foram utilizados para detectar os trabalhadores "fantasmas" e aqueles com duplicidade salarial: 

cerca de 3.919 dos 22.360 funcionários não puderam ser confirmados e foram excluídos. A base 

de dados do cadastro de funcionários públicos, certificada biometricamente, será incorporada ao 

Sistema Integrado de Gestão de Pessoal da Administração Pública (IPMSPA). Para o FMI, “este 

sistema será uma ferramenta importante para a gestão adequada e transparente da massa 

salarial...”31. 

Pelo relato acima, o governo de Guiné-Bissau teve a intenção de tratar o uso de tecnologia 

biométrica como parte de uma política contínua de combate à fraude, melhoria da gestão de 

pessoas e modernização da administração pública, tentando integrar a base biométrica com o 

sistema de pessoal da administração, para permitir o controle desta despesa pública. 

Porém, em outubro de 2012, Carlos Joaquim Vamain, ministro da Função Pública, do 

Trabalho e da Reforma do Estado, do Governo de Transição, concedeu uma entrevista onde 

afirmou que a reforma e modernização do Estado – que foi objeto de um projeto de três anos 

financiado pela União Europeia – produziu resultados que “estão aquém das expectativas”. 

Segundo ele, “não obstante esta tentativa louvável de recenseamento biométrico que se fez, mas 

carece profundamente de cruzamento dos dados para se ter uma ideia exata dos números e se 
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poder-se-á falar de fantasmas”. O ministro afirmou ainda que “não se pode falar em números 

exatos na medida em que estivemos a ler o relatório final do Projeto de Apoio a Reforma na 

Administração Pública que conclui taxativamente que o projeto foi mal desenhado e mal 

concebido e que os resultados estão aquém das expectativas.” Por último ele declarou: “fez-se o 

recenseamento biométrico mas ninguém tem cartão biométrico... foi pago a uma empresa para 

fazer o software, não se fez o software para que a outra empresa pudesse proceder à impressão 

dos cartões” 32. 

Podemos concluir, com aval do ministro acima citado, que a experiência de identificação 

biométrica em Guiné-Bissau não realizou a variável de “integridade”, proposta neste trabalho. 

Por falha de projeto, o investimento obtido foi subutilizado e obrigará o ministério responsável a 

realizar um retrabalho para que o processo biométrico alcance as metas planejadas. Em relação ao 

fator de “autenticidade”, para construir uma plataforma de aplicações com o objetivo de melhorar 

os processos de gestão administrativa, a conclusão é idêntica. 

Libéria 

A República da Libéria, país africano com população estimada em 3,955 milhões de 

habitantes, iniciou em 2008 o projeto de registro biométrico dos funcionários da administração 

pública. Esta iniciativa foi tomada no contexto de um programa de reforma do serviço público, 

um dos pilares da estratégia de reconstrução do país, após uma guerra civil encerrada em 2003 

com a constituição de um governo provisório, e seguida por eleições em novembro de 2005 e 

2011.  

[...] estima-se que 250 mil pessoas morreram durante o conflito e 800.000 pessoas foram 
classificadas como refugiadas, ou como “deslocados internos”. Cerca de 1,3 milhão de 
pessoas estavam vivendo na capital Monrovia, ou em seu entorno, e os serviços públicos 
e de infraestrutura em todo o país estavam em colapso. (DeGroot, Antti e Uktirdjan, 
2011, p.1) 

Mesmo após 14 anos de guerra civil, que destruiu a infraestrutura do país e desorganizou 

o serviço público, a folha de pagamento da Libéria paradoxalmente saltou de cerca de 20.000 

pessoas em 1980, para 44.000 depois do conflito em 2003, além das 5.000 pessoas que estavam 

recebendo pensão do Estado. Um número desconhecido de servidores públicos haviam morrido 

ou deixado o país como refugiados, mas continuavam presentes na folha de pagamento do 
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governo. Simultaneamente, grupos que controlaram o Ministério das Finanças, em diferentes 

períodos durante a guerra, recompensavam combatentes de suas fileiras com cargos no serviço 

público, mas não os contratavam por meio dos canais oficiais, gerando um quadro de total 

descontrole: tanto sobre quem realmente trabalhava nas repartições, quanto sobre quem recebia 

os pagamentos. Neste cenário, sanear o cadastro de pagamento era um pré-requisito para 

encaminhar a reforma do serviço público e melhorar as entregas de política pública (serviços) na 

Libéria. Sucessivas iniciativas da Agência do Serviço Público (CSA) e do Ministério das 

Finanças foram feitas para eliminar os funcionários fantasmas da folha de pagamento. Estes 

projetos, entretanto, eram executados em “estado de crise” e possuíam falhas metodológicas. Em 

2008, a CSA estabeleceu um programa para depurar servidores fantasmas da folha de pagamento, 

estabelecer uma base de dados centralizada de gestão de pessoas e emitir cartões de identificação 

biométrica para todos os funcionários públicos (Friedman, 2010). 

O ponto de partida para a construção da base biométrica foi um processo chamado de 

“enumeração” dos 35.000 funcionários públicos, excluindo os funcionários dos serviços de 

segurança e aqueles demitidos nas iniciativas parciais de saneamento da folha de pagamento, 

entre os anos de 2003 e 2008. Em uma descrição sumária, o processo consistiu em: 

1) Enviar aos responsáveis de recursos humanos em cada órgão um formulário de três 

vias, em cores diferentes, e com campos de informações pessoais, educacionais e 

funcionais; 

2) Solicitar que os funcionários preenchessem os três formulários de forma idêntica e 

apresentassem três fotos assinadas no verso; 

3) Entregar os formulários e as fotos aos supervisores imediatos para que eles também 

assinassem os formulários para confirmar que de fato estes funcionários trabalham 

para eles; 

4) Devolver o mesmo material ao responsável de recursos humanos para verificação 

quanto ao preenchimento idêntico e a precisão das informações; 

5) Na sequência, os responsáveis de recursos humanos enviaram os documentos 

verificados para o centro de biometria; 

6) Os “enumeradores” receberam todos os documentos e realizam dois procedimentos 

administrativos: devolver aos funcionários os formulários marcados com a cor preta 
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e devolver aos responsáveis de recursos humanos os formulários de cor verde para 

formar um arquivo manual em cada órgão; 

7) Os formulários de cor azul que permanecem no centro biométrico são então 

analisados quanto a consistência e habilitação de cada pessoa para a ocupação 

indicada; 

8) Após esta verificação, os funcionários foram convocados a comparecer com as suas 

vias de cor preta; 

9) Os “enumeradores” a seguir, após nova checagem para confirmar se os formulários 

azuis e pretos de cada funcionário são iguais, entram com os dados biométricos dos 

servidores no sistema de biometria EBIRS (Employee Biometric Identification 

Registration System); 

10) Os formulários pretos são por fim armazenados nas instalações da CSA como cópia 

de segurança. 

Para a primeira fase do projeto, que incluía a capital e as localidades ao redor, este foi 

basicamente o processo utilizado. Para a segunda fase pelo interior da Libéria, o processo e os 

prazos foram adaptados para comportar todas as dificuldades de logística e comunicação num 

país com a infraestrutura destruída ou precária (Friedman, 2010). 

Após a entrada de dados no EBIRS, o sistema de biometria atua como a última barreira 

para descoberta de duplicidades: se ele apontar impressões digitais similares entre funcionários 

diferentes, então as fotos de cada registro serão comparadas e os “enumeradores” serão 

notificados. Ao final do processo, apenas as informações únicas e verificadas são usadas para 

criar os cartões de identificação com biometria de cada funcionário. Os “enumeradores” reúnem 

também as informações daqueles que não participaram deste processo e notificam os ministros 

sobre cada funcionário que terá o pagamento suspenso. Cada ministro notificado tem um tempo 

determinado para protestar contra a medida se for o caso (Friedman, 2010). 

Na imprensa africana o resultado deste processo foi assim apresentado em dezembro de 

2013: 

No início do ano, a CSA estabeleceu as informações de biometria como chave para a 
matrícula no sistema para os indivíduos das folhas de pagamento regulares e 
complementares. Hoje, os funcionários em 24 Ministérios e Agências possuem cartões 
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de identificação biométricos. O processo biométrico também conseguiu capturar 
informações de quase todos os pensionistas e aposentados (não pertencentes as Forças 
Armadas da Libéria ) e mais de 2.055 pessoas foram removidas da folha de pagamento, 
o que resultou em economia de 1,6 milhões de dólares (USD). Mais importante ainda, de 
acordo com a CSA, 25.000 arquivos de funcionários estão no sistema, enquanto 7.829 
formulários ainda precisam ser processados. Estima-se que neste momento o processo 
biométrico conseguiu captar 75% da força de trabalho nos Ministérios e Agências. 
Existem duas iniciativas agendadas em Monróvia e nos municípios, para um esforço em 
se registrar e identificar biometricamente 98% da força de trabalho até 31 de dezembro 
de 2013... Folha de pagamento suplementar: A biometria e outras informações relevantes 
de 6.800 indivíduos em folha de pagamento suplementar foram capturados. Esta é uma 
conquista significativa, dado que existem 8.000 na folha de pagamento complementar. 
Cartões de identificação: carteiras de identidade biométricas foram impressos e 
entregues aos 24 Ministérios e Agências33. 

Há três aspectos a se destacar na experiência da Libéria. Em primeiro lugar, que o uso de 

tecnologia biométrica com o objetivo de combater a fraude e recuperar a capacidade de gestão do 

serviço público ocorreu no contexto de uma reforma da administração, que envolveu: 

• a reestruturação dos Ministérios e Agências; 

• a redução do número de funcionário para viabilizar a reestruturação dos salários pagos e 

atrair pessoas com maior capacidade; e 

• o esforço para despolitizar, profissionalizar e capacitar os funcionários para uma melhor 

prestação de serviços.34 

Em segundo lugar, o processo de “enumeração” que culminou na identificação com uso 

de tecnologia biométrica foi estruturado de modo a verificar e registrar as informações do modo 

mais confiável possível e com múltiplos pontos de validação. Em terceiro lugar, a base de dados 

biométrica e as informações pessoais, educacionais e funcionais dos servidores alimentaram o 

sistema de recursos humanos da CSA (denominado Human Resource Management Information 

System – HRMIS) e, simultaneamente, o Ministério de Finanças e a CSA cooperaram para que 

estas informações fossem replicadas em um módulo denominado CSMS (Civil Service 

Management System) integrado ao sistema de pagamento do governo IFMIS (Integrated 

Financial Management Information System).35 

O resultado desta cooperação para a gestão é que o processo biométrico criou um cadastro 

íntegro e consistente para gestão de recursos humanos e este cadastro por sua vez se reflete na 

folha de pagamento de modo a garantir a legitimidade da despesa com a manutenção de pessoal 
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da administração pública. Apesar da fragilidade institucional, econômica e social da Libéria, esta 

experiência é altamente relevante para compreender o uso de tecnologia biométrica como parte 

de uma política contínua de combate à fraude, melhoria da gestão de pessoas e modernização da 

administração pública. Em complemento, as informações disponíveis revelam que também 

avançou a entrega de cartões biométricos em 24 ministérios e Agências. 

Podemos concluir que a experiência de identificação biométrica, na Libéria, realizou a 

variável de “integridade” com um processo rigoroso de validação das informações pessoais e 

funcionais. Este fato, além de garantir a consistência do cadastro funcional, foi refletido no 

sistema de pagamento do governo. Em relação ao fator de “autenticidade”, houve avanço na 

produção e entrega de cartões biométricos, indicando a possibilidade de construção de aplicações 

com o objetivo de melhorar os processos de gestão administrativa. Entretanto, não foram 

anunciadas iniciativas específicas nesta direção. 

Nigéria 

A República Federal da Nigéria, país africano com população estimada em 154,7 milhões 

de habitantes, a maior densidade populacional do continente, desenvolveu uma experiência com 

tecnologia biométrica como parte de uma estratégia nacional para eliminar os fantasmas de sua 

folha de pagamento. Na Nigéria, a existência de trabalhadores fantasmas no setor público e 

privado é considerado como um problema disseminado na sociedade. Em 2004, a Comissão 

Nacional de Planejamento da Nigéria lançou o plano denominado NEEDS (National Economic 

Empowerment and Develop Strategy), nele está definido: 

A agenda de reformas do NEEDS para o segmento da administração pública envolve 
sete objetivos principais: 1) Redimensionamento da administração pública e eliminação 
dos funcionários fantasmas; 2) Recuperação do profissionalismo na administração 
pública; 3) Racionalizar, reestruturar e fortalecer as instituições públicas; 4) Privatizar e 
liberalizar o setor público; 5) Atacar a corrupção e melhorar a transparência nas 
instituições de governo e empresas com participação governamental; 6) Reduzir o 
desperdício e melhorar a eficiência das despesas de governo; e 7) Ampliar a coordenação 
econômica. (NEEDS, 2005, p. 87) 

Este amplo programa de reforma teve início em seis dos principais Ministérios, 

Departamentos e Agências. Nesta fase piloto, foi realizada a implantação do sistema integrado de 

folha de pagamento e informação de pessoal (Integrated Payroll and Personnel Information 
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System - IPPIS) e conduzido o registro biométrico em instalações distribuídas por 35 estados do 

país, com o objetivo de eliminar os funcionários fantasmas e pagar uma folha de salários 

verificada, e não somente estimada. Os resultados alcançados nesta fase foram: 

a) Mais de 30.000 funcionários validados com biometria e informações pessoais na base 

de pagamento do IPPIS; 

b) Os salários passaram a ser remetidos eletronicamente para contas bancárias pessoais; e 

c) A despesa de pessoal foi reduzida em 500 milhões de Naira (US$ 5 milhões)36 nos 

primeiros nove meses do projeto. 

Nos anos seguintes o FMI, em seus relatórios para políticas de suporte, registrou a 

evolução do indicador “extensão da reforma da administração pública” da Nigéria acompanhando 

passo a passo a implantação do IPPIS. Em 2011, após o governo divulgar que cerca de 43.000 

servidores fantasmas foram identificados na folha de pagamento de Ministérios, Departamentos e 

Agências que totalizava 112.000 funcionários, o Banco Mundial relatou que: 

...o objetivo de sistema integrado de folha de pagamento e informação de pessoal (IPPIS) 
é consolidar a transparência a prestação de contas nos registros de Recursos Humanos do 
Serviço Público e da administração da folha de pagamento. Este sistema lançado na 
Nigéria, em 2007, reduziu a massa salarial em cerca de N12 bilhões (US$ 120 milhões)37 
anuais em dezesseis Ministérios, Departamentos e Agências (MDA), eliminando os 
trabalhadores "fantasmas" e permitindo uma melhor gestão da folha de pagamento. O 
IPPIS agora precisa ser implantado nos MDA restantes para permitir uma maior 
poupança aos cofres públicos. (World Bank, 2011, p. 27) 

Em 23 de julho de 2013, a Ministra de Finanças Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, que possui 

reputação internacional pois trabalhou como diretora-gerente do Banco Mundial, declarou que 

cerca de 46.000 funcionários fantasmas foram descobertos no sistema integrado de folha de 

pagamento e informação de pessoal (IPPIS), do governo nigeriano. Ela informou que o governo - 

em consequência da descoberta de funcionários fantasmas - havia economizado cerca de N119 

bilhões (aproximadamente US$ 793 milhões), destacando que "a implementação completa do 

IPPIS deve ser um objetivo a ser perseguido com vigor para melhorar o planejamento e a gestão 

orçamentária dos custos de pessoal, pois o custo com pessoal será baseado em números reais 

verificados e não em estimativas"38. 
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Segundo a ministra, com o uso do IPPIS, os salários passam a ser pagos centralmente a 

partir do Gabinete do Tesoureiro-Geral da Federação, AGF, em contas individuais dos 

trabalhadores nos bancos, ao contrário da prática anterior em que os salários estimados dos 

funcionários eram liberados para os Ministérios, Departamentos e Agências (MDA), e as próprias 

organizações via “oficiais de remuneração” pagavam os trabalhadores individualmente. Okonjo-

Iewala revelou que um contingente total de 153.019 pessoas de 215 MDAs haviam sido 

capturados e registrados na IPPIS39. 

A ministra explicou ainda que, no novo sistema, os dados biométricos de cada pessoa do 

governo federal são capturados para permitir aos oficiais de implementação determinar quem 

realmente faz parte da equipe de trabalho, enquanto aqueles nomes de detentores de um cargo 

que não conseguem apresentar-se para a verificação são considerados como sendo usados por 

“oficiais de remuneração” para fraudar o governo. De acordo com a ministra, é preciso ser ágil 

com o processo para incluir os restantes 321 MDAs federais no sistema, com a esperança de que 

o problema de funcionários fantasmas possa ser resolvido efetivamente no governo federal.40 

Dois pontos merecem destaque na experiência da Nigéria com o uso de tecnologia 

biométrica para combate à fraude e melhoria da gestão pública. Em primeiro lugar, esta iniciativa 

foi criada a partir de um plano estratégico do governo iniciado em 2004, e que só apresentou seus 

resultados mais expressivos em 2013, o que mostra a complexidade e a resistência a 

implementação de políticas efetivas para diminuir as oportunidades de fraude e corrupção. Em 

segundo lugar, a efetividade desta iniciativa como um programa de governo para melhorar a 

gestão, e os serviços prestados, foi possível graças a coordenação das iniciativas para melhorar o 

planejamento e a gestão orçamentária do custos de pessoal da administração pública. Podemos 

concluir que, apesar de ter levado mais de nove anos para atingir 215 dos 536 MDAs, esta 

experiência é relevante para compreender o uso de tecnologia biométrica como parte de uma 

política contínua de combate à fraude, melhoria da gestão de pessoas e modernização da 

administração pública. 

Podemos concluir, com base nas fontes citadas, que a experiência de identificação 

biométrica na Nigéria começou a avançar na realização da variável de “integridade”. 

Aproximadamente 40% Ministérios, Departamentos e Agências estão inclusos na base biométrica. 
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Este fato indica que o sistema de pagamento do governo reflete apenas parcialmente a integridade 

do cadastro funcional. Em relação ao fator de “autenticidade”, não há informação disponível. 

Iêmen 

O governo da República do Iêmen, país do Oriente Médio com população estimada em 

23,580 milhões de habitantes, anunciou em 2005 um programa de 4 milhões de euros financiado 

pelo Banco Mundial para um Projeto de Modernização da Função Pública, que incluía o registro 

biométrico de funcionários da administração pública. O objetivo principal foi identificar e 

eliminar os servidores fantasmas e os funcionários com múltiplas posições na administração 

pública. Nesta data, o presidente Ali Abdullah Saleh estimava que os funcionários com acúmulo 

de posições eram cerca de 60 mil41. 

Segundo o Ministro da Função Pública e Seguros Hamoud al-Sufi, este problema existe 

porque diversas instituições governamentais eram elegíveis para empregar e, portanto, era 

possível para uma pessoa obter dois ou três empregos em lugares diferentes. Não havia no 

governo uma base de dados central informatizada, o que impedia a descoberta destas ocorrências: 

"... há pessoas que possuem vários postos de trabalho na função pública e as forças armadas ou de 

segurança, e há outros que ainda possuem mais de um trabalho em dois setores dentro do próprio 

serviço público. Há pessoas que recebem salários sem a realização de qualquer trabalho, como 

empresários, expatriados e outros"42. Há registro de que a folha de pagamento do governo chegou 

a 470 mil, mais de 15% do PIB em 2005. 

Apesar do apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o programa 

de reformas, a instabilidade política do país e as crises institucionais produziram impacto 

negativo no desenvolvimento do programa. Podemos observar este impacto em dois relatórios 

produzidos em 2006 e 2013 respectivamente. 

Em setembro de 2006, um ano após a declaração do Ministro da Função Pública, o 

relatório USAID|Yemen descrevia em seu sumário executivo: 

Serviço Civil. O ministério que administra os assuntos do empregado para a maioria das 
agências do governo, o Ministério da Função Pública, foi particularmente suscetível a 
combater a corrupção administrativa baseada em fraudes no emprego. A recente 
investigação deste ministério revelou que até 30 mil funcionários (de 473 mil) eram 
"funcionários fantasmas", que nunca apareceram para trabalhar, ou "duplos” que 



 

 

35 

estavam em mais de uma folha de pagamento. Com a ajuda do Banco Mundial, o 
governo tem realizado o Programa de Modernização da Administração Pública. 
Incluídos neste projeto estão um novo sistema de informação de gestão (MIS), as 
identificações biométricas para prevenir funcionários fantasmas e “duplos”, a reforma da 
folha de pagamento e de um programa de demissão voluntária, como medida de 
economia de recursos. São feitas recomendações sobre capacitação, implementação de 
avaliações baseadas no desempenho e a racionalização dos sistemas de avaliação e de 
promoção no serviço público. (Robinson et al, 2006, p.vii) 

Em dezembro de 2013, o United Nations Development Programme (UNDP) elaborou um 

trabalho denominado “Plano de Ação para Implementar o Programa de Remoção de 

Trabalhadores Fantasmas e com Duplo Vínculo no Sistema de Serviço Público, Incluindo 

Militares e Força de Segurança”. Neste plano o seguinte contexto foi definido: 

A Lei nº 43 de 2005 sobre ‘sistema de emprego, diárias e salários’ introduziu a exigência 
de criação de um sistema de impressão digital biométrica da função pública, bem como 
estabeleceu a consolidação de uma base de dados central na sede do Ministério da 
Função Pública. Até o momento, cerca de 485.818 funcionários públicos de um total 
estimado de 1,2 milhões foram registrados no sistema. No entanto, as limitações de 
hardware e software do banco de dados biométricos, bem como os danos à infraestrutura 
técnica e os atrasos causados pelos distúrbios de 201143, têm dificultado a conclusão do 
processo de registro. (UNDP, 2013, p. 01) 

O Plano de Ação do UNDP avaliou a capacidade do Ministério da Função Pública para 

concluir o registro biométrico de todos os funcionários e elaborou um novo projeto para retomar 

o processo de eliminação dos funcionários fantasmas e com duplo vínculo. Foi estabelecido um 

prazo de 100 dias para iniciar as ações emergenciais do plano com o objetivo de restaurar as 

mesmas capacidades e funcionalidades do sistema de biometria existente em 2010 e, a médio 

prazo (2014-2016), para avançar em direção a uma plataforma Web de gestão integrada da força 

de trabalho da administração pública e evoluir a capacidade do sistema de biometria para permitir 

a conclusão do registro de todos os funcionários do governo, incluindo o pessoal dos Ministérios 

da Defesa e do Interior. A avaliação que fundamentou estes marcos foi a seguinte: 

Os equipamentos e programas do sistema biométrico adquiridos em 2005, foram 
dimensionados para permitir o registro de aproximadamente 500.000 funcionários 
públicos. Em 2008, o Ministério do Serviço Público foi abordado pelo Ministério da 
Defesa e pelo Ministério do Interior com o pedido de inclusão de seu pessoal no sistema 
biométrico, conforme a previsão da Lei 43/2005. Entretanto, como havia um limite de 
500.000 funcionários no sistema, não era possível atender ao pedido dos dois ministérios. 
Apesar desta restrição o Ministério do Serviço Público iniciou o processo de registro 
com a expectativa de receber recursos financeiros para expandir o limite da base de 
dados... sem investimento o sistema biométrico não teve capacidade operacional para 
registrar a força de trabalho da administração pública estimada em 1.200.000 
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empregados em 2013... o sistema biométrico existente chegou a detectar até agora 5.857 
vínculos duplos, no contingente de 485.818 empregados... porém, e mais importante, o 
sistema biométrico existente não é capaz de identificar funcionários fantasmas, já que ele 
não está integrado a um software de ponto eletrônico em todas as instituições do governo. 
Além disso, essas bases de dados não são integradas a um sistema de folha de 
pagamento. (UNDP, 2013, p. 02) 

Ao analisar os dois relatórios reproduzidos acima, percebe-se que o uso de tecnologia 

biométrica não alcançou os resultados pretendidos, até o momento, por falhas de projeto. Estas 

falhas são caracterizadas pelos três pontos desenvolvidos a seguir. 

Em primeiro lugar, a cooperação entre as instituições públicas envolvidas para o correto 

dimensionamento do projeto era um requisito essencial para que ele pudesse ser estruturado de 

modo compatível com os resultados pretendidos. O relatório da UNDP aponta que se todos os 

funcionários públicos do governo fossem registrados seria necessário mais do que o dobro da 

capacidade do sistema adquirido em 2005, apesar das previsões de redução do número de 

servidores após a eliminação de fantasmas vínculos duplos. Este relatório indica ainda que os 

funcionários dos Ministérios da Defesa e do Interior não tinham sido anteriormente contemplados 

no projeto original. 

Em segundo lugar, há uma clara discrepância entre os números: estimativa de 60 mil com 

múltiplos vínculos em 2005, e estimativa de 30 mil fantasmas e com múltiplos vínculos em 2006. 

No Plano de Ação do UNDP, em 2013, a estimativa é reduzida para 5.857 pois toma-se por base 

apenas o números de funcionários com duplo vínculo. Além da inconsistência de critérios, a 

diferença entre os dados de 2005 e 2006 é muito relevante. Mesmo sem informação suficiente, é 

possível especular que os funcionários que inicialmente não apareceram para o registro 

biométrico tenham se apresentado após o seu pagamento ser suspenso, dada a diferença de tempo 

entre os números anunciados. Caso seja esta a explicação, podemos afirmar que se o governo não 

possuir mecanismos administrativos eficientes de inquérito ou apuração este tipo de 

comportamento, os potenciais fraudadores acabam explorando uma falha administrativa que o 

processo de registro biométrico em si não tem condições de resolver. 

Em terceiro lugar, o Plano de Ação do UNDP indica que é preciso que a base de dados 

biométrica esteja integrada com outros processos de governo para materializar sua eficácia no 

combate à fraude e a melhoria da gestão da administração pública. Em especial deve-se destacar 
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a integração da base biométrica com a folha de pagamento, pois sem esse vínculo sistêmico não 

se realiza de modo contínuo o primeiro benefício gerado pela biometria: a garantia de que o 

funcionário existe e é único na folha de pagamento. A importância desta integração será abordada 

com maior detalhe na próxima seção que trata o caso do Rio de Janeiro. Benefícios adicionais 

como, por exemplo, se o funcionário comparece ao trabalho e cumpre o seu horário de expediente 

também exigem aplicações adicionais, como um controle integrado de frequência apontado no 

Plano de Ação da UNDP. 

A experiência do Iêmen é relevante para deixar claro que o uso de tecnologia biométrica 

como parte de uma política contínua de combate à fraude, melhoria da gestão de pessoas e 

modernização da administração pública, exige um nível adequado de capacidade burocrática para 

realizar a governança institucional, de critério metodológico na implantação44, e de integração 

entre base de dados dos sistemas de governo para materializar os resultados planejados. 

Podemos concluir, com base no Plano de Ação da UNDP para o Iêmen, que a experiência 

de identificação biométrica sofreu descontinuidade por falha de projeto e distúrbios políticos. 

Nestas condições não é possível avaliar a materialização das variáveis de “integridade” e de 

“autenticidade”, pois o esforço imediato do novo programa está centrado na recuperação do 

sistema instalado para o mesmo nível de funcionalidade existente antes dos distúrbios 

mencionados. 

Resumo 

Foram descritas as experiências com o uso de tecnologia biométrica na administração 

pública de um país na Ásia (Índia), de quatro países na África (Burundi, Guiné-Bissau, Libéria, 

Nigéria) e de um país no Oriente Médio (Iêmen). O traço comum a todos eles foi o objetivo de 

combater a fraude e melhorar o desempenho do serviço público. 

Os casos da Índia, o país com a maior base de dados biométrica do mundo e a política de 

governo mais extensiva para o uso deste tipo de tecnologia, apresentaram um resultado parcial e 

pouco consistente para uso de biometria no serviço público. Um elemento que auxilia a 

compreensão deste fato é que os casos descritos na literatura são de governos no nível 

subnacional. Em nível nacional, a política de uso de tecnologia biométrica está fortemente 
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direcionada para uma aplicação de caráter “fundacional”: criar o sistema de identidade única com 

validação biométrica. O esforço do governo indiano é atingir esta meta para sustentar aplicações 

do tipo “funcional” que abriram acesso à rede bancária e aos programas sociais de transferência 

de renda. Por esta evidência, percebe-se que o uso de biometria em aplicações no serviço público 

não foi uma prioridade para o governo nacional da Índia nesta fase. 

Na experiência de Burundi, há indício de baixa conectividade entre as ações fomentadas 

pelo Banco Mundial. Um dos pilares do programa de financiamento foi o fortalecimento da 

gestão das finanças públicas. Porém, após realizar um censo biométrico para identificar 

funcionários fantasmas, o Banco propôs a título indicativo que até 2015 o governo depure e 

valide a base de dados do sistema de recursos humanos (HRMIS). Este “indicativo” é uma 

evidência de que, o plano de investir em um censo biométrico dos servidores e num sistema 

integrado de recursos humanos, foram projetos que ocorreram como produtos separados. Agora 

eles devem ser integrados para assegurar que um funcionário descoberto como fantasma, e 

eliminado do cadastro biométrico, seja também eliminado do cadastro de pagamento. 

Adicionalmente, o Banco Mundial pede ao governo um compromisso de que os novos 

funcionários nomeados sejam identificados por biometria para garantir a sustentabilidade do 

sistema, em mais um indício de que o cadastramento biométrico foi realizado como um produto 

separado destes processos de gestão de recursos humanos. 

Em Guiné-Bissau, o censo biométrico dos funcionários da administração pública foi 

realizado em 2009, no mesmo ano em que se lançou uma reforma administrativa. Apesar dos 

relatórios oficiais, o Ministro da Função Pública considerou que o projeto estava mal concebido. 

Segundo o ministro, foi constituída em 2010 uma comissão interministerial para a verificação e 

confirmação dos dados do recenseamento biométrico em diferentes ministérios. Ao mesmo 

tempo, este trabalho foi conjugado com o cruzamento de dados de folhas de pagamento das 

finanças e do cadastro das folhas setoriais existentes no Ministério da Função Pública. Estas 

informações são suficientes para afirmar que os projetos de censo biométrico e de implantação do 

Sistema Integrado de Gestão de Pessoal da Administração Pública foram conduzidos de forma 

desarticulada, sem nenhuma conformidade com o critério de “integridade” das informações de 

cadastro. 
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A experiência da Libéria de adoção de tecnologia biométrica, apesar do colapso 

administrativo provocado pela guerra civil, foi a que contou com a melhor estruturação entre 

todos os casos descritos. O elemento principal que fundamenta esta percepção foi que, antes da 

realização do processo de registro biométrico em si, a Agência do Serviço Civil investiu tempo e 

recursos para preparar um levantamento do registro funcional de cada funcionário. Esta iniciativa 

denominada “enumeração” foi um processo organizado entre a agência central e toda a estrutura 

de recursos humanos até chegar ao funcionário. O resultado foi submetido a verificações por este 

fluxo hierárquico e, ao fim, o registro biométrico era realizado. Na sequência, estas informações 

alimentaram o sistema de recursos humanos da Agência e foram também integrados ao módulo 

de gestão de pessoas do sistema de pagamento do Ministério da Fazenda. Percebe-se, pela 

descrição deste caso, que o governo da Libéria organizou um processo consistente de validações 

de informações e implementou a efetiva integração entre a base biométrica, o cadastro de pessoas 

e o sistema de pagamento, estabelecendo um padrão de integridade das informações não 

percebido em nenhum dos casos internacionais abordados. Apesar de não ter havido 

conhecimento prévio entre as experiências da Libéria e a do governo do estado do Rio de Janeiro, 

ambos adotaram procedimentos – adequados às realidades específicas – para garantir a 

integridade das informações, conforme será visto adiante no caso subnacional do Rio de Janeiro. 

No caso da Nigéria, os relatórios das agências de fomento indicam que se procurou 

estabelecer um alinhamento entre a reforma administrativa que previa o “redimensionamento da 

administração pública e eliminação dos funcionários fantasmas”, a implantação do sistema 

integrado de folha de pagamento e informação de pessoal, e a captura do registro biométrico dos 

funcionários. Entretanto, nove anos após o lançamento do projeto, apenas cerca de 40% dos 

Ministérios, Departamentos e Agências de governo, estavam inclusos no programa. Para um país 

que pagava seus funcionários por estimativas, saber o valor real de sua despesa de pessoal em 

uma parte das suas organizações é até aqui uma melhora substancial. Ao mesmo tempo, levar 

nove anos para chegar a menos da metade do contingente é, também, um indicativo de que 

podem ter ocorrido problemas de projeto. Porém, não estão disponíveis informações adicionais 

que permitam uma análise mais profunda dos fatores que determinaram esta situação. 

Por último, no caso descrito do Iêmen, não havia no país sequer uma base de dados 

centralizada para a despesa de pessoal no serviço público. Mesmo com esta situação de grave 
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fragilidade o Projeto de Modernização da Função Pública, que incluía o registro biométrico de 

funcionários da administração pública, não se concluiu satisfatoriamente em razão de 

instabilidade política. Com o contingente de funcionários públicos estimado em 1,200 milhões de 

pessoas e com uma base biométrica que já registrou 485 mil funcionários, este é até o momento o 

maior projeto de uso de biometria no serviço público em curso no mundo. Por razão de 

descontinuidade, os critérios de “integridade” e de “autenticidade” não se realizaram e estão 

dependentes da unificação das várias bases de dados pagamento existentes, da padronização dos 

equipamentos e de programa para a aplicação de controle de ponto biométrico. Estes fatores são 

uma condição para que o uso de biometria no serviço público possa produzir um resultado efetivo 

no combate à fraude e de modernização da função pública, conforme o projeto original. 

A próxima seção aprofundará a análise do processo de identificação com biometria para 

garantir a confiabilidade do cadastro de pagamento e criar aplicações para a melhoria da gestão 

administrativa. A experiência do projeto do governo do Rio de Janeiro será desenvolvida com o 

propósito de detalhar os requisitos e os processos envolvidos na construção de uma plataforma de 

biometria no serviço público. 
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ANÁLISE DE CASO: IDENTIDADE FUNCIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O objetivo desta seção é apresentar como o projeto Identidade Funcional do governo estadual 

do Rio de Janeiro contribuiu para a redução das oportunidades de desvio, para o controle da despesa 

em salários e benefícios e para a melhoria da gestão administrativa do serviço público. A descrição 

desta experiência não tem o propósito de uma análise teórica. O que se busca aqui é uma análise 

detalhada dos requisitos e dos processos envolvidos na construção de uma plataforma de 

biometria para aplicações de governo. 

A informação utilizada nesta seção é resultado da experiência do próprio autor deste 

trabalho que, durante o período de 2007-2014, exerceu a função de Superintendente de 

Governança Eletrônica na Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro. Por se tratar de 

uma plataforma tecnológica para o desenvolvimento de aplicações de governo, este departamento 

foi escolhida como gestor do projeto. Esta escolha teve como premissa o alinhamento com os 

processos da área de recursos humanos. 

Destaca-se nesta seção que este projeto se desenvolveu de modo coordenado com a 

implantação de um novo sistema de gestão de recursos humanos que modernizou o processo de 

nomeação do governo, incorporando a tecnologia biométrica. O projeto criou também uma 

plataforma para aplicações de governo com base em uma carteira funcional com biometria. Estes 

arranjos formam a estrutura que estabelece a efetividade dos fatores de “integridade” contínua do 

cadastro funcional e da despesa de pessoal, e de “autenticidade” das pessoas para dar suporte à 

aplicações de gestão administrativa, como será tratado a seguir. 

HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

Em 2007, no quadro formado pelo resultado das eleições para a presidência da República 

e para os governos estaduais, o governador eleito assumiu o conceito de gestão como parte 

integrante do seu programa e das ações de governo. A criação da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG-RJ, no primeiro ano de sua administração foi expressão desta 

visão. 
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No Rio de Janeiro, a SEPLAG foi formada pela fusão das antigas secretarias de 

“Administração e Reforma do Estado”, de “Planejamento e Integração Governamental” e de 

“Controle Interno”. Ela herdou estruturas arcaicas, especialmente nas áreas de recursos humanos, 

patrimônio e logística, caracterizadas por falta de compreensão do papel de órgão central destes 

segmentos no governo, por processos burocratizados e mal definidos. 

Durante o ano de sua fundação, a SEPLAG-RJ promoveu um processo interno no Poder 

Executivo que resultou na publicação do Plano Estratégico do Estado do Rio de Janeiro 2007-

2010. Neste documento, o centro da estratégia do governo foi ancorada em três pontos: a 

reconstrução da capacidade de gestão do Estado, a reconquista da segurança pública e da 

cidadania e a articulação de investimentos para o Rio de Janeiro. 

NATUREZA DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO EM 2007 

A reconstrução da capacidade de gestão do Estado foi uma diretriz central para a 

SEPLAG. Para recuperar esta capacidade na área de recursos humanos, a Secretaria contratou 

uma auditoria de conformidade legal da folha de pagamento, um projeto de identificação 

funcional das pessoas ativas no cadastro da folha e um sistema integrado de recursos humanos 

com apoio financeiro do PNAGE. Estas três ações foram articuladas com o objetivo de qualificar 

o controle sobre os principais aspectos que compõe o gasto de pessoal e previdenciário: 

• A base legal dos direitos de pagamento (análise de conformidade); 

• A integridade do cadastro das pessoas beneficiadas (identidade funcional); e 

• A correção da “máquina de calcular” (sistema integrado de recursos humanos e folha de 

pagamento). 

A equipe de análise de conformidade desenvolveu sua ação em duas frentes de trabalho: 

a) Realização de um extensivo levantamento da correspondência entre as rubricas de 

pagamento e sua base legal; e 

b) Teste de consistência das informações do sistema de folha de pagamento e do cadastro. 
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A primeira ação resultou em anulações ou correções de várias rubricas no sistema, e estas 

informações sobre a base legal da folha de pagamento foram armazenadas em uma base de dados 

publicada na Internet45. A segunda ação resultou no registro de diversas inconformidades, 

inconsistências e erros no cadastro de pagamento. Os problemas variavam desde 18.597 pessoas 

com CPF duplicado, inválido ou inexistente, até pagamento sendo efetuado para pessoas sem 

matrícula no cadastro de pessoal. 

Para agravar esta situação, constatou-se que havia um cadastro central dos ativos, 

aposentados e pensionistas presentes na folha de pagamento mas, a cada vez que a folha “rodava”, 

era gerado pelos órgãos um “cadastro específico” para a folha de cada mês. Entretanto, estes 

cadastros para pagamento não eram integrados ao cadastro central, e a sua consolidação por 

cargas de dados gerava distorções com o passar do tempo. 

Em administrações anteriores, o governo do Estado já havia realizado censo para 

recadastramento de pessoas na folha de pagamento. Segundo depoimentos de funcionários a 

época, ocorreu uma depuração daqueles que não compareciam, porém, com o passar do tempo os 

problemas voltavam a se acumular por falhas no processo de nomeação, como a inserção de 

CPFs inválidos no sistema de pagamento por exemplo. Naquela data, não era incomum denúncia 

anônima informando, por exemplo, que um pensionista havia falecido e o seu benefício estava 

sendo recebido irregularmente por outra pessoa da família. Mesmo não sendo um problema 

generalizado, estas denúncias indicavam a vulnerabilidade existente naqueles cadastros. 

Diante dos fatos reconhecidos pela auditoria de conformidade, que comprovavam a 

existência de um cadastro com falhas e inconsistências e um sistema de dados que não permitia a 

gestão integrada da folha de pagamento e dos eventos de administração de recursos humanos, a 

SEPLAG tomou três iniciativas estruturantes: 

1) Adquiriu um sistema integrado de gestão e folha, denominado Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos – SIGRH; 

2) Lançou o projeto de identificação funcional para todos os ativos e aposentados do 

Poder Executivo e pensionistas do Rioprevidência; e 

3) Reestruturou os processos de recursos humanos para fortalecer o papel da SEPLAG 

como órgão central nesta área. 
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Em relação ao primeiro tópico, que está indiretamente relacionado ao escopo deste 

trabalho, é válido destacar que o projeto de identificação biométrica colaborou para a 

implantação do novo sistema de gestão, estabelecendo os elementos necessários à integração 

entre o cadastro funcional de pagamento e o cadastro biométrico, para fim de validação. Em 

relação ao terceiro tópico, na mesma linha de raciocínio, o projeto de identificação especificou as 

condições técnicas para incorporar o procedimento de identificação biométrica ao processo de 

nomeação e posse do servidor, de modo a permitir sua execução como rotina nos órgãos de 

recursos humanos. 

O segundo tópico, o projeto de identificação propriamente dito, está diretamente 

relacionado ao escopo deste trabalho e será desenvolvido a seguir. 

PREMISSAS, METAS E A ESTRUTURA DO PROJETO – A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 

Premissas  

Em sua fase de planejamento, o projeto fez opções para estabelecer simplificação 

operacional e efetividade aos resultados. A busca por efetividade foi pautada em investir recursos 

suficientes para criar o controle contínuo e duradouro da integridade do cadastro funcional e, 

também, em garantir que a pessoa ativa na folha de pagamento existe e é única. A busca por 

simplicidade foi desenvolvida para obter condições logísticas de implantação ágil do projeto e 

redução de custos operacionais, tendo em vista o dimensionamento do público alvo do projeto e a 

redução de risco de descontinuidade. Estes elementos são detalhados a seguir. 

Elementos de Efetividade 

Em relação a questão “criar o controle contínuo e duradouro da integridade do cadastro 

funcional”, se fazia necessário superar a lógica de censos de recadastramento que geram 

resultados parciais e não garantem a consistência do cadastro com o passar do tempo, conforme a 

própria experiência anterior do governo. Esta questão demandou uma decisão de tecnologia e 

uma decisão de processo. 

A decisão de tecnologia considerou que, apesar de existir no mercado vários tipos de 

tecnologia biométrica (impressão digital, íris, palma da mão, assinatura, etc.), a identificação por 
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impressão digital e foto era a mais adequada ao projeto. Isto ocorreu ao se verificar que a 

tecnologia de captura da impressão digital é suficiente para garantir precisão e capacidade para 

detectar duplicidades, e que também representava um custo menor de investimento no momento 

da decisão. 

A escolha tecnológica não era suficiente, em si, para garantir um cadastro duradouro em 

termos de integridade. Era necessário que, na fase final do projeto, os processos de nomeação 

fizessem uso de biometria para assegurar a consistência do cadastro. Isto significava a 

necessidade de investimento adicional em equipamentos que pudessem ser instalados nos 

departamentos de recursos humanos dos órgãos para que, concluído o projeto, o processo de 

identificação biométrica fosse executado como um procedimento administrativo padrão dos 

órgãos do Poder Executivo. 

Em relação a questão “garantir que a pessoa ativa na folha de pagamento existe e é única”, 

a tecnologia de biometria por impressão digital e foto poderia ser implementada de várias formas 

diferentes. Em aplicações de identidade civil e passaporte, por exemplo, o padrão é capturar o 

registro dos “dez dedos rolados” e, em alguns casos, também a assinatura cursiva da pessoa 

identificada. A SEPLAG avaliou que o uso de todos esses recursos agregaria custo ao projeto 

sem acrescentar valor. A decisão de governo foi criar uma base biométrica de identificação 

funcional e, para isto, não era requisito o padrão legal de identificação civil – onde o critério de 

“dez dedos rolados” é utilizado mesmo no processo analógico. Neste contexto, foi feita a opção 

por captura de apenas “quatro dedos chapados” e fotografia, suficientes para identificar se a 

pessoa é única no cadastro funcional. 

Elemento de Simplificação 

A escolha acima tem relação direta com a questão de “obter condições logísticas de 

implantação ágil do projeto e redução de custos operacionais”. Esta premissa foi uma das mais 

importantes em termos operacionais. Ela teve impacto substancial no custo operacional, na 

logística de identificação e na implantação do processo de nomeação nos órgãos de recursos 

humanos. Esta definição, por exemplo, subtraiu a necessidade de um scanner adicional para 

captura de assinatura cursiva, permitiu a projeção de uma média de tempo menor para o evento 
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de captura das digitais - pois apenas quatro dedos foram utilizados - e simplificou o processo 

implantado nos órgãos como rotina administrativa de nomeação. 

Estas premissas foram consideradas suficientes para que o projeto superasse as restrições 

de temporalidade inerentes às políticas de gestão baseadas em recadastramento por censo. 

Adicionalmente, com a identificação biométrica por foto e impressão digital, o governo do 

Estado teve as condições objetivas para formar uma base de dados digital com as informações 

que efetivamente individualizavam cada servidor no cadastro funcional. Em outras palavras, esta 

ação teve um caráter estruturante pois, uma vez estabelecida a base de dados biométrica do 

cadastro e implantados os processos de nomeação com biometria, foi colocada em prática uma 

solução para garantir a atualização contínua do cadastro funcional. Nestas condições, o governo 

do estado do Rio de Janeiro não precisará realizar novo recadastramento para garantir a 

integridade destas informações no futuro. 

Metas do Projeto 

Para atender as premissas estabelecidas acima, foram desenhadas as metas do projeto. A 

primeira foi de dimensionamento: identificar biometricamente cerca de 430 mil servidores ativos, 

inativos e pensionistas, que residem e trabalham no estado do Rio de Janeiro, por foto e 

impressões digitais. A segunda foi de integridade: garantir que uma pessoa ativa na folha do 

estado seja única no cadastro funcional do SIGRH. A terceira foi de autenticidade: entregar uma 

carteira de identidade funcional com um chip de dados aos servidores ativos e aposentados e 

pensionistas, de modo a comprovar a autenticidade do portador e construir uma plataforma para 

as aplicações de controle de acesso e prova de vida. 

Dimensionamento 

A meta de dimensionamento, por razão de custo, excluía os ativos que trabalhavam fora 

do estado do Rio de Janeiro e os aposentados e pensionistas com moradia em outros estados, ou 

no exterior. Conforme as informações mais recentes fornecidas pelo projeto, de fevereiro de 2014, 

das pessoas ativas em folha, apenas 1,69% estavam nesta situação. 

É válido destacar que a meta de dimensionamento não se constitui em uma variável 

comparativa deste trabalho porque, na experiência do Rio de Janeiro, o ponto de partida foi um 
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cadastro que, apesar das falhas, refletiu a realidade de composição da administração pública do 

Poder Executivo Estadual. Em “Resultados alcançados – avaliação”, o número de pessoas 

suspensas confirmam esta avaliação. No casos dos cinco países com projetos de biometria no 

serviço público, analisados anteriormente, o nível de desestruturação administrativa era tão 

grande que não se sabia exatamente qual o contingente real de funcionários na administração. Em 

Guiné-Bissau, por exemplo, com a realização do registro biométrico fez-se pela primeira vez uma 

contagem nacional. 

Variável de Integridade 

A meta de integridade foi implementada pela correspondência unívoca entre uma pessoa 

identificada biometricamente e um número de identidade funcional criado exclusivamente para 

esta pessoa. O requisito para o funcionamento desta meta foi a integração entre a base de dados 

biométrica e o cadastro funcional do SIGRH. Nesta lógica, o sistema de recursos humanos insere 

uma pessoa em sua base e atribui a ela um número único de identidade funcional. Este número é 

usado pelo sistema de biometria como chave para a captura de uma fotografia e quatro 

impressões digitais, em seguida, estes dados são encapsulados e o número único acompanhará a 

pessoa enquanto ela for ativa na folha de pagamento, desde a sua nomeação até o fim de sua 

aposentadoria. Neste ID são registradas e associadas todas as matrículas que o servidor possuir e, 

na sequência natural, o futuro pensionista terá o seu número de identificação derivado do ID 

gerador da pensão. 

A premissa desta meta de integridade é que somente a pessoa ativa na folha de pagamento 

pode realizar uma identificação biométrica. Caso alguém não possa comparecer por uma 

impossibilidade permanente, será solicitada uma documentação que comprove a situação. 

Entretanto, um procurador autorizado pela pessoa impossibilitada não será identificado no lugar 

desta pessoa, de modo que ela ficará marcada como “sem biometria” e será tratada como exceção 

pelo SIGRH. Esta decisão de processo reforça uma característica própria do registro biométrico: 

se um indivíduo faz parte da base biométrica, então ele existe e compareceu para ser identificado. 

Temos aqui uma diferença qualitativa com o processo de recadastramento do INSS. No 

caso da previdência social, o recadastramento pôde ser feito por procuração ou representante 

legal. Isto significa uma autorização para que um terceiro, devidamente credenciado, realize a 
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prova de vida representando o beneficiado. No caso da previdência estadual, é possível receber 

um benefício por procuração, entretanto, não é possível se identificar por procuração. As duas 

situações comparadas geram resultados diferentes a longo prazo. 

No projeto Identidade Funcional, apenas a própria pessoa que consta na folha de 

pagamento recebe um registro biométrico. Após a implantação do processo obrigatório de 

nomeação com biometria, todo o servidor que ingressa no serviço público possuirá um registro 

biométrico. Isto significa que, quando ele se aposentar, a sua identificação já existirá no cadastro. 

Feito desta forma, a existência de aposentados e pensionistas sem identificação por 

impossibilidade de locomoção vai se extinguir com o passar do tempo. 

É necessário destacar que a meta de integridade é garantida tanto pela tecnologia 

biométrica quanto pelo processo administrativo. O investimento em uma estrutura tecnológica e 

nas ações de projeto para realizar a identificação biométrica são um passos fundamentais. 

Entretanto, é a implantação do processo de nomeação com biometria nos órgãos de recursos 

humanos, e o seu correto funcionamento, que garante que a base de dados manterá sua 

integridade com o passar do tempo. Caso contrário, novas pessoas entrariam no sistema de 

pagamento sem biometria e, mais tarde, um projeto de recadastramento teria que ser realizado 

para corrigir a situação. Com a integração entre a tecnologia biométrica e os processos 

administrativos de nomeação não haverá necessidade futura de eventos de recadastramento. Este 

fato permitirá que a garantia de integridade do cadastro seja contínua: o banco de dados 

biométrico certificará, por comparação, que a pessoa é única no SIGRH, controlando a 

integridade entre o numero único de identificação do servidor e as suas impressões digitais. 

Variável de Autenticidade 

Por último, a meta de autenticidade teve como objetivo criar uma plataforma com maiores 

possibilidades para o desenvolvimento de aplicações com uso de biometria para a gestão de 

pessoas no governo. Do ponto de vista tecnológico, a impressão digital armazenada em uma base 

de dados central seria suficiente para permitir as comparações de autenticidade. Porém, se 

considerarmos que a capacidade de comunicação e processamento são limitadas por custo, e que 

nem todas as instalações do governo possuem canais de comunicação de dados disponíveis ou 



 

 

49 

estáveis, haveria o risco de que um evento de comparação biométrica com a base de dados central 

não pudesse ocorrer ou fosse interrompido. 

Com base nesta avaliação, foi definida a produção de uma carteira de identidade funcional 

com as informações básicas do servidor em um chip de 4k, capaz de armazenar duas 

representações matemáticas (templates) de sua impressão digital. Esta carteira foi o primeiro 

documento unificado de todos os servidores do poder executivo do estado do Rio de Janeiro. A 

existência deste documento viabiliza, por exemplo, que as aplicações do tipo controle de acesso 

possam ser operadas por comparação local entre a impressão digital de quem quer entrar em uma 

repartição estadual e a carteira desta pessoa. Esta solução permite que a checagem possa ser 

resolvida com rapidez, pois a comparação é do tipo 1:1, e não depende de acesso a uma base 

central remota onde a ela seria de 1:N registros.  

As variáveis de “integridade” e de “autenticidade” podem ser consideradas estruturantes, 

pois com base nelas poderão ser desenvolvidas várias aplicações para gestão de pessoas com o 

uso de biometria, tais como: controle de acesso a instalações do governo, ponto eletrônico 

coorporativo do poder executivo, autenticação em login de sistemas de dados, perícia médica, 

prova de vida para aposentados e pensionistas, etc. Entre elas, a aplicação de controle de acesso 

integrado a estrutura biométrica de identidade funcional já é realidade em várias instalações 

administrativas do governo estadual. 

Estrutura 

A estrutura operacional do projeto foi montada com base na primeira meta: “identificar 

biometricamente cerca de 430 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, que residem e 

trabalham no estado do Rio de Janeiro[...]”. Além do número de pessoas a identificar, ela diz que 

o alvo da ação é composto por três públicos diferentes (ativos, aposentados e pensionistas) 

distribuídos pelos municípios do estado do Rio de Janeiro. Neste contexto, a estruturação do 

projeto foi dividida em vários contratos e acordos operacionais de modo a aproveitar a 

especialização de fornecedores e parceiros institucionais. 

Estabelecido um termo de referência, que procurou definir o escopo e as principais 

diretivas para o planejamento logístico, a estrutura técnica e as especificações tecnológicas, a 
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Fundação Padre Leonel Franca (PUC-RJ) foi contratada como fundação de notório conhecimento 

em tecnologia da informação e gestão de processos ligados a tecnologia. A fundação trabalhou 

nos três primeiros meses do projeto estabelecendo o planejamento geral que se desdobrou no 

plano logístico e de comunicação, no desenvolvimento da aplicação de captura de impressões 

digitais e na implantação do Biometric Server Provider (BSP) no Data Center da empresa de TI 

do Estado. 

Em relação ao plano logístico optou-se por fazer uso dos recursos do governo, sempre que 

possível, como base operacional para o projeto. Nesta direção, foi estabelecido um convênio com 

a Secretaria de Educação para que as escolas e coordenadorias regionais pudessem abrigar os 

postos de atendimento, e as estações de identificação, nos municípios com melhor localização em 

relação a dispersão do público alvo nas cidades do Rio de Janeiro. Com o mesmo propósito, um 

acordo operacional foi realizado com a Secretaria de Saúde, a Policia Militar e o Corpo de 

Bombeiros para utilização das suas instalações para operação dos postos de identificação junto a 

cada público específico. 

Foi estabelecido também com o Rioprevidência, o fundo único de previdência social do 

estado do Rio de Janeiro, um acordo operacional para comunicação com os aposentados e 

pensionistas, através de um número de telefone 0800. 

O Centro de Produção da UERJ, órgão de prestação de serviços da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, foi contratado para oferecer aos estudantes desta universidade a 

possibilidade de participar do projeto nas funções de operadores da tecnologia de identificação, 

atendimento ao público e supervisão operacional dos postos, por meio de um programa de bolsa 

de estudo, respeitando os horários acadêmicos por turno, as determinações legais e melhorando a 

capacidade de auto-sustentação dos alunos participantes. 

Uma empresa de prestação de serviços foi contratada para operar os postos de 

atendimento nas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, locais onde era mais difícil 

prover as condições de mobilidade, estadia, alimentação, suporte técnico, substituição de 

operadores e outras condições necessárias para não interromper o fluxo de atendimento. Uma 

peculiaridade desta contratação foi o uso dos equipamentos e programas fornecidos pelo próprio 



 

 

51 

projeto, de modo que as equipes do contratado eram monitoradas por indicadores de qualidade 

para garantir um melhor desempenho dos serviços. 

Por último, para atender a meta de “entregar uma carteira de identidade funcional com um 

chip de dados” foi contratada uma empresa especializada em impressão de documentos com 

requisitos de segurança e circuito eletrônico de dados. 

LOGÍSTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS – O PROCESSO DE ADOÇÃO 

Alcançar cerca de 430 mil pessoas, majoritariamente distribuídas pelos 92 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, dividida por segmentos bastante diferenciados (ativos, aposentados e 

pensionistas), foi uma tarefa de grande complexidade logística que obrigou a criação de uma 

estrutura qualificada para planejar, analisar os obstáculos, e tomar decisões logístico-operacionais 

para cada fase do projeto. Esta etapa foi desenvolvida no último bimestre de 2008. No primeiro 

bimestre de 2009, foram adquiridos os equipamentos, montada a infraestrutura tecnológica, e 

homologada a aplicação de captura de dados e o servidor de comparações biométricas (AFIS). 

Elementos Operacionais Básicos 

O plano logístico padrão foi construído em quatro dimensões operacionais: o método de 

convocação individual, a segmentação do público, a distribuição do processo em três áreas 

geográficas do estado, e a realização de três chamadas por pessoa. Estas dimensões foram 

consideradas requisitos operacionais para as ações de identificação do público alvo. 

A primeira dimensão operacional foi a abordagem de convocação: não houve anúncio 

para comparecimento aos postos de atendimento, ao invés disto, os servidores foram convocados 

individualmente (com data, hora e local) para realizar sua identificação biométrica. Este critério 

foi fundamental para evitar fila, corrida aos pontos de atendimento e desconfortos típicos deste 

tipo de operação. 

A segunda dimensão foi de segmentação do público: a comunicação com os servidores 

ativos foi feita pelos órgãos de recursos humanos, e a comunicação com os aposentados e 

pensionistas por carta individual distribuída pelos correios. Os servidores ativos foram 
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convocados para os pontos de atendimento conforme a proximidade ao local de trabalho e os 

aposentados e pensionistas por proximidade ao local de moradia. 

A terceira dimensão foi a distribuição do processo de identificação por região do estado: 

primeiro na cidade do Rio de Janeiro, depois nos municípios do Grande Rio (região 

metropolitana) e por último nas cidades do interior do estado. Estes passos permitiram a 

correspondência entre o gradual amadurecimento do processo operacional e o distanciamento dos 

eventos em relação a capital do estado, de modo que os eventos mais distantes fossem operados 

com processos testados nas fases anteriores. 

A quarta dimensão operacional foi a realização de três chamadas individuais antes de 

classificar a pessoa na categoria de não comparecimento, o que implicava no corte de pagamento. 

Este último critério foi um complemento necessário da convocação individual, dado que ela 

poderia conflitar com um compromisso relevante previamente assumido pelo convocado. Ao 

mesmo tempo, este também foi um fator importante para argumentar, diante de possíveis 

questionamentos jurídicos ou administrativos, que de fato acabaram ocorrendo, que o projeto foi 

estruturado para dar às pessoas várias oportunidades de comparecimento. 

Este plano logístico foi materializado em duas estruturas básicas: um posto de 

atendimento com transmissão de dados e uma central de operações. O posto de atendimento era 

formado por estações de identificação, cada estação era composta pelo conjunto: um computador 

portátil, um scanner de impressão digital, uma câmera fotográfica, uma luminária e um fundo 

branco. Ela foi configurada para ser facilmente transportável. Esta estrutura de captação 

transmitia os dados colhidos em campo para o servidor de comparações biométricas localizado no 

Data Center do governo. Foram montadas 80 estações de identificação distribuídas 

simultaneamente em vários postos itinerantes, e no posto permanente instalado no prédio da 

SEPLAG-RJ. 

A central de operações, localizada na SEPLAG, atuou esclarecendo os supervisores dos 

postos sobre problemas e dúvidas relacionadas ao agendamento ou aos procedimentos de 

identificação, fornecendo suporte remoto à operação em campo ou enviando suporte técnico ao 

local. Eles também verificavam a produtividade dos operadores e a qualidade das informações 
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biométricas enviadas no dia anterior. No ponto de pico das operações de identificação cerca de 

200 pessoas estiveram envolvidas na operação do projeto. 

Fases do Projeto 

Em março de 2009, com a estrutura operacional montada, o projeto foi lançado numa 

solenidade pública pelo governador do Rio de Janeiro, presentes representantes de todos os 

órgãos de recursos humanos do Poder Executivo. Em seguida, 48 horas depois, foi publicado o 

portal do projeto (www.idfuncional.rj.gov.br) para divulgação dos agendamentos individuais por 

órgão e, na sequência, teve início a experiência piloto na própria Secretaria de Planejamento e 

Gestão. 

Homologada a aplicação de captura de dados, neste teste de campo, e também todo o 

sistema de identificação biométrica (Fig. 2), teve início em abril de 2009 a primeira fase do 

projeto (servidores ativos da capital) com a identificação biométrica dos servidores da Secretaria 

Estadual de Educação, uma das maiores do poder executivo. Em seguida foi criado um plano 

logístico especial para a Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria Estadual de Saúde e Defesa 

Civil, respeitando as especificidades de serviço destes segmentos e utilizando os próprios quartéis, 

batalhões e hospitais da rede pública estadual como ponto de identificação. 

 

Figura 2 

 

Fonte: Relatório de projeto apresentado à SEPLAG. Maio de 2013. 
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As ações de comunicação foram tratadas com a devida importância para projetos desta 

natureza. O portal na Internet divulgava a data de agendamento individual conforme o número de 

matrícula e colocava a disposição uma justificativa para impossibilidade de comparecimento à 

primeira chamada. O projeto gerava ainda mídia permanente, em especial nos jornais Extra, O 

Dia e O Fluminense, que produziram regularmente matérias voltadas aos servidores públicos. O 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sérgio Ruy Barbosa, também divulgou o 

processo de identificação em entrevistas coletivas e programas de rádio e televisão. 

A segunda fase do projeto teve início com a convocação dos aposentados e pensionistas 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, ainda em 2009. Para este público, além da convocação 

individual por carta e agendamento na Internet, foi montado um canal exclusivo de atendimento46. 

A terceira fase do projeto, no início de 2010, começou nos municípios do Grande Rio com 

a operação de identificação na cidade de Nilópolis, a primeira fora da capital do estado. 

Posteriormente a operação foi desdobrada nas cidades de Niterói, São Gonçalo e outros 

municípios da Baixada Fluminense. 

A quarta fase do projeto teve início no 2º trimestre de 2010, com os postos de 

identificação itinerantes nas principais cidades do interior do Estado. 

RESULTADOS ALCANÇADOS – AVALIAÇÃO 

Em maio de 2013, foram identificados 186.864 servidores ativos, 126.678 aposentados e 

80.602 pensionistas, totalizando 394.144 pessoas cadastradas biometricamente no estado do Rio 

de Janeiro. Estes números indicam que aproximadamente 92,21% do cadastro funcional, com 

pagamento ativo, está validado por identificação biométrica. 

O custo do projeto foi calculado em R$ 30,8 milhões em termos de valor orçamentário. 

Este valor foi distribuído em cinco anos e três meses pelos seguintes itens: consultoria; 

desenvolvimento de aplicações; aquisição de equipamentos; licenças do software biométrico; 

gerenciamento logístico, central de operações e suporte técnico; serviço de identificação 

biométrica na capital, grande Rio e interior; infraestrutura tecnológica de hardware e software no 

Data Center do governo; aquisição, personalização e distribuição de carteira de identidade 
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funcional, etc. Isto representou um investimento médio anual de R$ 5,869 milhões e um valor por 

pessoa identificada de aproximadamente R$ 71,7847. 

O cálculo do retorno financeiro do projeto tem por referência o mês de maio de 2013. 

Nesta data foram suspensos os pagamentos de 2.667 pessoas, o que representou uma economia 

mensal direta de R$ 4,06 milhões e a correspondente projeção de R$ 48,6 milhões por ano. 

Entretanto, há de se destacar o ganho efetivo de gestão que atendeu ao objetivo publicado 

no Plano Estratégico do Estado do Rio de Janeiro 2007-2010 de “reconstrução da capacidade de 

gestão do Estado”. Este fator estratégico foi o motivador principal do projeto, até porque a 

inexistência de experiências similares no Brasil impedia a elaboração de uma expectativa de 

resultados a priori. 

No que tange a lições aprendidas, a experiência demostrou que a realização de três 

chamadas para registro biométrico de ativos, aposentados e pensionistas foi um elemento 

importante para mitigar as resistências ao projeto, porém ao custo de estender sua operação por 

um tempo maior do que os quatro anos regulares de um governo eleito. Esta extensão de tempo, 

mais de cinco anos, eleva o valor investido e aumenta o risco de execução (cronograma) pela 

possibilidade de mudança de governo. Este elemento é considerado no modelo proposto à 

munícipios na próxima seção. 

Os resultados em termos de gestão podem ser consolidados em cinco avanços 

estruturantes: 

• Número de identificação único. A gestão de pessoal e a folha de pagamento passam a ter por 

base um número único, confiável e intransferível, associado a impressão digital e a fotografia 

de cada indivíduo. Este número consolida todas as matrículas que o indivíduo pode possuir e 

acompanha a pessoa durante a sua vida ativa no sistema de pagamento do Poder Executivo. 

• Nomeação com biometria. Tornou-se obrigatória em 2014, implantada em todos os órgãos da 

administração direta e indireta, e representa a materialização administrativa do principal 

processo criado pelo projeto. Este é um avanço inédito na administração pública brasileira. 
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• Formação da base de dados biométrica. A biometria passa a ser uma plataforma de validação 

sistêmica, não declaratória, de informação de autenticidade para qualquer aplicação, ou 

processo de governo, que exija a confirmação da identidade de um servidor, aposentado ou 

pensionista. 

• Cadastro com atualização contínua. O cadastro de pagamento do SIGRH passa a ser 

atualizado diariamente pelo processo de nomeação com biometria, garantindo que não haverá 

necessidade de eventos de recadastramento no futuro. 

• Aplicações integradas. As primeiras aplicações de governo, construídas de modo integrado a 

base de dados biométrica, estão em uso no Poder Executivo do estado. São elas: a produção 

de carteiras de identificação funcional e o controle de acesso a vários prédios e repartições 

estaduais. 

Entre as aplicações que estão em desenvolvimento, com previsão de operação até o final 

de 2014, está o uso da base biométrica para o processo de prova de vida dos aposentados e 

pensionistas do Rioprevidência, contribuindo para uma gestão mais eficiente na concessão de 

benefícios pela previdência estadual. 

A possibilidade de adoção de um ponto eletrônico com biometria foi tratado como um 

projeto de futuro, pois a implantação do controle de acesso e da integração com o SIGRH foram 

considerados requisitos para a efetividade de um ponto eletrônico. 

Por estes exemplos, observa-se que o desenvolvimento de aplicações futuras pode vir a 

expandir o retorno financeiro do projeto, ou ampliar a capacidade de gestão, utilizando um 

investimento já realizado e mantido com os processos administrativos que se incorporam a rotina 

do governo.  

REFLEXÕES: VALOR DESTA EXPERIÊNCIA PARA A SOCIEDADE 

O projeto Identidade Funcional fez parte integrante do Programa de Modernização da 

Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro. A coordenação estratégica entre o banco de 

dados biométrico e a implantação do SIGRH permitiu o controle efetivo da integridade do 

cadastro de recursos humanos do Poder Executivo estadual. Esta integração é a base para que a 
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gestão de recursos humanos entregue à sociedade uma garantia sistêmica de que o governo 

conhece seus servidores e de que eles são únicos na folha de pagamento. 

Apesar de não se constituir em um projeto de política pública finalística, pois não entrega 

bens ou serviços diretamente ao público48, a identificação funcional por biometria entrega valor à 

sociedade. O primeiro valor relevante para a sociedade é a redução da opacidade do estado. 

Sendo a informação confiável um elemento básico para as ações de controle e transparência 

(Peruzzotti, 2008), o projeto de identificação biométrica permitiu ao governo do estado conhecer 

cada pessoa ativa em sua folha de pagamento e afirmar, com garantia sistêmica, que ela é única 

neste cadastro. Como o número de identidade funcional é único e intransferível, todas as 

matrículas de um servidor foram consolidadas em uma chave exclusiva, de tal modo que é 

possível saber o número exato de servidores em qualquer unidade administrativa do Poder 

Executivo. 

O segundo valor relevante para a sociedade é relativo ao controle e à qualidade da despesa 

pública. Em números atuais, a folha de pagamento do estado do Rio de Janeiro possui o valor 

mensal de R$ 1,6 bilhão, o que representa um gasto anual de R$19,2 bilhões, excluindo o 13º 

salário. Por se tratar de umas das maiores despesas públicas do governo, o processo de depuração 

realizado, o controle contínuo da integridade do cadastro e o desenvolvimento de novas 

aplicações de biometria, como a de prova de vida dos beneficiários da previdência estadual, são 

avanços estruturais para auxiliar no controle do crescimento e da qualidade da despesa com 

salários e benefícios na administração pública estadual. Não se trata aqui de afirmar este seja um 

fator exclusivo49, mas se constitui um fator essencial pois garante a confiabilidade do cadastro de 

pagamento. 

Por último, a redução das oportunidades de fraude é também um elemento valioso para a 

sociedade. Conforme a Resolução SEPLAG nº 1.04750, a identificação biométrica torna-se 

obrigatória para o ingresso de novos servidores e pensionistas da administração direta e indireta 

do Poder Executivo. Com esta medida, as tentativas de fraude pela implantação de servidores 

fictícios se torna mais difícil pois, neste caso, o suposto beneficiário não pode alegar 

desconhecimento da fraude já que seu comparecimento ao setor de recursos humanos e o registro 

de suas informações biométricas são um requisito para a continuidade de seu pagamento51. 
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COMPARAÇÃO COM AS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Entre todos os casos internacionais descritos, é possível destacar pontos comuns entre as 

experiências da Libéria e do projeto de Identidade Funcional tratado nesta seção. 

Na Libéria, a Agência do Serviço Civil investiu tempo e recursos para preparar um 

levantamento do registro funcional de cada funcionário antes da captura das informações 

biométricas. Este levantamento foi denominado “enumeração” e encontra-se detalhado na seção 

anterior. Esta foi uma etapa necessária no projeto daquele país, tendo em vista a grave situação de 

desestruturação da administração pública, após o encerramento de uma guerra civil. Mesmo 

sendo um país com a situação social muito frágil, o governo local entendeu que o investimento no 

registro biométrico era um pilar do processo de reconstrução do serviço público nacional. 

Estabelecida uma base de dados íntegra e refletida no sistema de pagamento do governo, estavam 

reunidas as informações confiáveis para as ações de capacitação e reestruturação de salários dos 

servidores públicos, entre outros pontos relevantes, para a formação de uma burocracia 

profissional capaz de entregar melhores serviços públicos. Trata-se de uma realidade 

completamente diferente da que se encontra o Rio de Janeiro, porém, se percebe com clareza que 

o projeto teve um sentido estratégico para a administração pública da Libéria. 

No caso do projeto do Rio de Janeiro, o uso de tecnologia biométrica foi parte integrante 

do Programa de Modernização da Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro, uma diretriz da 

SEPLAG dentro das iniciativas para reconstrução da capacidade de gestão do Estado. Esta 

orientação estava alinhada ao Plano Estratégico de 2007-2010 e, portanto, estimulava os gestores 

do projeto a ter uma abordagem centrada na efetividade dos resultados, em especial, nas 

premissas de integridade do cadastro funcional e de autenticidade das pessoas ativas na folha de 

pagamento, ambos detalhados acima. 

Nesta direção, o processo de identificação biométrica foi realizado em um contexto onde 

foi considerado: 

a) A auditoria da base legal dos direitos de pagamento; 

b) A aquisição do sistema integrado de gestão de pessoas que cria e mantém um número 

de identidade funcional único e vinculado à base biométrica; e 
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c) A implantação do processo de nomeação e posse do servidor, de modo a permitir sua 

execução como rotina nos órgãos de recursos humanos. 

O resultado prático destas ações coordenadas é a alta confiabilidade da gestão da despesa 

de salários e benefícios no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

É adequado destacar que, apesar de não ter havido conhecimento prévio entre as 

experiências da Libéria e a do governo do estado do Rio de Janeiro, ambos adotaram 

procedimentos – adequados às realidades específicas – para garantir a integridade do cadastro 

refletindo as informações em seus sistemas de pagamento. De modo similar, adotaram a 

biometria como uma plataforma para desenvolver aplicações de autenticação de pessoas como, 

por exemplo, a produção de carteiras funcionais com esta tecnologia embutida. Em resumo, os 

dois exemplos criaram as condições objetivas para o uso da biometria como uma plataforma 

tecnológica de combate às fraudes em folha de pagamento e de aplicações para melhorar a 

administração pública. 

A experiência e os processos testados no projeto Identidade Funcional do Rio de Janeiro 

serão desdobrados, a seguir, em um modelo de projeto que permita a uma prefeitura criar e 

manter um processo estruturante para formar uma base de dados biométrica que seja o elemento 

de validação da folha de pagamento municipal. Este modelo terá por referência o município de 

Duque de Caxias, mas será estruturado de modo que possa ser aplicado a outros municípios de 

porte semelhante. 
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MODELO DE PROJETO PARA O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

A prefeitura de Duque de Caxias (PMDC) foi a que apresentou pior resultado na auditoria 

realizada pelo TCE-RJ, conforme detalhado na subseção “Fraudes em folhas de pagamento do 

serviço público nos municípios do Rio de Janeiro”. Foram encontrados pagamentos a pessoas 

inexistentes, remuneração ilegal para múltiplos vínculos e a ocorrência de valores acima dos tetos 

permitidos por lei.  

O objetivo desta seção é apresentar um modelo de projeto que permita a um município 

criar e manter um processo estruturante para formar uma base de dados biométrica que seja o 

elemento de validação da folha de pagamento. O modelo apresentado desdobrou a experiência e 

os processos testados no projeto Identidade Funcional do estado do Rio de Janeiro. A PMDC foi 

escolhida a título de exemplo para que os elementos constitutivos deste modelo fossem mais 

aderentes a uma realidade municipal. 

CONTEXTO DO MUNICÍPIO E DA PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS 

O município de Duque de Caxias pertence a região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro. De acordo com as informações do Censo 2010 do IBGE, a cidade tinha uma população 

de 855 mil habitantes, sendo a terceira mais populosa do Rio de Janeiro. O PIB de Duque de 

Caxias é o segundo maior do estado, assim como a sua arrecadação sobre o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, ficando atrás apenas da capital, em ambos os casos. A 

cidade ocupa também 10º posição de arrecadação entre todos os 5.655 municípios brasileiros, 

superando várias capitais de estado. 

Em janeiro de 2013, ao tomar posse, o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, 

declarou que a folha de pagamento totalizava cerca de 70 milhões mensais, o que representava 

um valor anual de R$ 840 milhões, sem incluir 13º salário. No ano anterior, entre fevereiro e 

dezembro de 2012, a prefeitura foi alvo de auditoria por parte do TCE-RJ, onde foram 

constatados vários problemas em sua folha de pagamento: 65 pessoas continuavam recebendo 

após a data de falecimento; 809 servidores foram encontrados com salários de fontes diferentes; e 

119 servidores ultrapassavam o teto constitucional. 
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Diante das denúncias de irregularidades, a Secretaria de Administração e o Instituto de 

Previdência de Duque de Caxias realizaram um recadastramento para formar uma base de dados 

digital atualizada para a folha de pagamentos e benefícios. Estas iniciativas foram concluídas em 

setembro e outubro de 2013, respectivamente. 

A descrição desta situação é suficiente para apontar que a Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias (PMDC) possui uma gestão precária sobre a sua despesa de pessoal e também possui 

pouco conhecimento sobre a sua força de trabalho. A prefeitura reúne várias caraterísticas que 

configuram este fato: denúncias de irregularidades, cadastro atualizado por processo de 

recadastramento mas sem integração com a folha de pagamento, e a ausência de um sistema 

integrado de recursos humanos e pagamento. Em outubro de 2013, a PMDC assinou um convênio 

com a Fundação Getúlio Vargas para realizar uma auditoria na folha de pagamento. 

O objetivo da subseção a seguir é descrever e estruturar referências para indicar como um 

projeto de identidade funcional pode auxiliar a formação de bases de dados integradas, com 

informações pessoais, funcionais e biométricas, para estabelecer de modo contínuo e consistente 

mecanismos de confiabilidade e diminuição de oportunidades de fraude na despesa de pessoal da 

prefeitura. 

DIRETRIZES BÁSICAS DO MODELO DE PROJETO 

A Prefeitura de Duque de Caxias possuía, em setembro de 2013, uma folha de pagamento 

com 12.885 servidores ativos lotados na administração direta e indireta, e cerca de 4.500 

aposentados e pensionistas no cadastro do Instituto de Previdência.  

Estas informações balizam a meta de dimensionamento deste modelo, com o desafio para 

identificar 17.385 pessoas, majoritariamente distribuídas em locais de trabalho e moradia, dentro 

dos quatro distritos e quarenta bairros que compõem o município. 

A meta de integridade será a de garantir que uma pessoa que receba salário, aposentadoria 

ou pensão seja única no cadastro da folha de pagamento da prefeitura. Considerando que a 

PMDC não possui um sistema integrado, a base biométrica deverá possuir dois recursos 

importantes: 
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1) A capacidade de criar e manter o número único de identidade funcional, 

consolidando as matrículas de cada servidor; e  

2) A comunicação segura de dados para validar, a cada mês, o cadastro da folha de 

pagamento existente. 

Ao mesmo tempo, deverá estabelecer as especificações de integração para comportar a 

passagem para um sistema unificado de gestão de pessoas e folha de pagamento no futuro. Entre 

estas especificações, é necessário que o futuro sistema associe o número único de identificação 

com as várias matrículas que uma pessoa pode acumular legalmente. Para este modelo de projeto, 

é recomendado que o número de identificação seja o CPF que o indivíduo apresentará no 

processo de captura das informações biométricas. 

A meta de autenticidade deverá prever a produção e distribuição de uma carteira de 

identidade funcional de modo a comportar futuras aplicações de controle de acesso, ponto 

eletrônico e prova de vida para aposentados e pensionistas. 

Tomando este universo de pessoas como público alvo, e considerando que ele está 

concentrado dentro do município de Duque de Caxias, o modelo de projeto deverá contemplar 

uma logística operacional de apenas uma convocação para os servidores ativos e de duas 

convocações para os aposentados e pensionistas. Um número menor de convocações, em relação 

a experiência do Rio de Janeiro, se justifica para reduzir o tempo de execução do projeto e 

reduzir os custos operacionais. Os procedimentos de convocação para identificação e de 

suspensão de pagamento deverão prever publicação de aviso no Boletim Oficial do Município, e 

um posto central permanente para identificação de pessoas que perderem os prazos originais. 

Para os aposentados e pensionistas com residência fora do estado do Rio de Janeiro, 

deverá ser aceita uma declaração de prova de vida e documento de identidade com fotografia 

autenticados em cartório, por razão de custo/ benefício. Na mesma lógica, para os servidores 

ativos que estejam em programa de treinamento ou especialização fora do Brasil, ou aposentados 

e pensionistas com residência no exterior, deverá ser exigido o documento “atestado de vida”, 

disponível nos consulados brasileiros conforme as normas do Itamaraty. 

ETAPAS DO MODELO DE PROJETO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES 
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Etapas do Modelo 

O modelo de projeto proposto será organizado em seis etapas, com base na experiência do 

Rio de Janeiro, definidas na tabela abaixo: 

Tabela 1. Etapas do modelo de projeto 

Etapas Descrição 

1 Planejamento Elaboração do Plano de Trabalho a partir das metas (de escopo e 

qualidade), do cronograma operacional (tempo) e dos planos 

subsidiários de comunicação, recursos humanos, risco, mudanças e 

integração. 

Especificação dos indicadores de gestão para acompanhamento e 

avaliação das ações de cada etapa do projeto. 

Definição dos processos que serão transformados em rotina 

operacional para institucionalização e continuidade do serviço. 

2 Plano Logístico Realização de diagnóstico da situação atual e análises que subsidiem: 

a) a especificação, desenvolvimento, instalação e parametrização de 

componentes da solução de TI; 

b) os requisitos e processos para o agendamento de pessoas e a 

execução* da identificação biométrica; 

c) os requisitos e processos para determinação do contingente 

passível de suspenção de pagamentos, ausentes sem justificativa de 

impedimento, a ser informado à PMDC. 

* Atividade a ser fornecida pela PMDC. 

3 Implantação dos processos 

de identificação 

Execução das ações planejadas para implantar, operar* e manter os 

processos de identificação biométrica. 

* Atividade a ser fornecida pela PMDC. 

4 Implantação dos processos 

da Central de Operações 

Execução das ações planejadas para implantar, operar e monitorar os 

processos sob supervisão da Central de Operações, entre eles: 

a) execução da identificação funcional por biometria*; 
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Etapas Descrição 

b) execução do serviço de validação dos dados cadastrais 

(biográficos e biométricos); 

c) execução do serviço de atendimento telefônico ao público alvo do 

projeto; 

d) realização do suporte técnico para a manutenção e a melhoria dos 

componentes tecnológicos que forem colocados em produção; 

e) fornecimento à PMDC de informações gerenciais que subsidiem o 

monitoramento dos indicadores de gestão para avaliação das metas. 

* Atividade a ser fornecida pela PMDC e monitorada pela Central. 

5 Especificação e distribuição 

da carteira de identidade 

funcional 

Especificação das características técnicas da carteira funcional.  

Estruturação, operação e gestão das atividades relacionadas à 

distribuição das carteiras de identidade funcional aos órgãos setoriais 

da PMDC. 

6 Suporte a institucionalização 

administrativa dos processos 

de identificação biométrica e 

afins 

Especificação e suporte técnico aos processos e marcos institucionais 

que deverão ser implantados pelo órgão central de recursos humanos e 

nos órgãos setoriais para atualização contínua da base biométrica da 

PMDC. 

Fonte: Elaboração própria, com referência no projeto Identidade Funcional 

 

Descrição das Equipes de Projeto 

A PMDC deverá compor uma estrutura de gestão composta, minimamente, por quatro 

instâncias: o patrocinador, o comitê de governança, o comitê gestor e o coordenador do projeto. 

A equipe própria da prefeitura, pertencente à secretaria responsável pela gestão da folha de 

pagamento, deverá estar subordinada ao coordenador do projeto. Estas estruturas de coordenação 

e controle serão detalhadas abaixo na matriz de responsabilidade da administração municipal.  

A equipe de consultoria a ser contratada para executar o modelo de projeto deverá ser 

composta, minimamente, pela seguinte estrutura: 
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   Figura 3. Estrutura operacional para equipe de consultoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com referência no projeto Identidade Funcional 

 

Descrição dos Componentes Tecnológicos 

A infraestrutura tecnológica do modelo deve considerar um processo de identificação 

biométrica para a captura de fotografia e o registro das minúcias de quatro “dedos chapados”, de 

modo a reduzir os custos de investimento, os custos operacionais, e o tempo necessário para 

alcançar os resultados planejados.  

A plataforma de biometria deverá contar com os seguintes componentes: 

a) Licenças de software com tecnologia AFIS para identificação e comparação das 

impressões biométricas52. 

b) Sistema de Identificação Biométrica composto por: 

− Módulo de Cadastramento 

Responsável pela confirmação dos dados pessoais básicos, coleta de fotografia, 

coleta de impressões digitais, e pela verificação e/ou validação do cadastro 

biométrico de cada pessoa. Este módulo será instalado e operado nas estações que 
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compõem os postos de atendimento na etapa de identificação do público alvo 

durante o projeto. Posteriormente, será também instalado nos órgãos setoriais de 

recursos humanos e operados por pessoal da PMDC. 

− Módulo de Solicitação para Alteração de Dados 

Permite ao servidor validar os seus dados, registrados no sistema de pagamento da 

PMDC, propondo alterações necessárias para mantê-lo atualizado. Este módulo 

estará disponível na Internet para acesso restrito, por usuário e senha, ao público 

alvo. 

− Módulo de Atualização de Dados 

Permite que o agente dos órgãos de recursos humanos verifique as alterações 

indicadas pelo Módulo Solicitação de Alteração de Dados, para efetuá-las 

conforme as normas existentes no sistema de pagamento, mantendo o cadastro de 

informações pessoais dos servidores e pensionistas continuamente atualizado. Este 

módulo deve ser capaz de exportar os dados alterados em um padrão compatível 

com o sistema de pagamento existente. 

− Módulo de Informação Gerencial 

Responsável por fornecer relatórios gerenciais referentes a atualização do 

cadastro, o agendamento e o progresso da identificação biométrica do público 

alvo, e a solicitação de emissão, distribuição e entrega das carteiras de identidade 

funcional. Este módulo deverá possuir as características de uma aplicação de 

inteligência de negócios, de modo a permitir o acompanhamento dos indicadores 

de qualidade do modelo de projeto e futuras customizações, além da visualização 

em computadores e plataformas móveis. 

c) Estações de cadastramento para o registro de dados biográficos, digitalização de 

documentos pessoais e captura de fotografia e impressões digitais. 

d) Servidores de dados, equipamentos de comunicação, mídias de armazenamento e backup, 

para montagem da infraestrutura tecnológica da central de processamento do servidor de 

biometria e dos componentes centrais do Sistema de Identificação Biométrica. 
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e) Carteira de identidade funcional inteligente (smartcard) com fotografia e o registro 

biométrico de duas impressões digitais, de modo a estabelecer um documento único dos 

servidores ativos, aposentados, ou pensionistas como plataforma para futuras aplicações 

de controle de acesso e prova de vida. 

Descrição dos Produtos “Entregáveis” 

Uma questão difícil no serviço público brasileiro, tendo em vista as restrições legais, é 

dimensionar de modo adequado os produtos que deverão ser entregues para aceitação de cada 

etapa de um projeto complexo. Neste caso específico, sendo o serviço de identificação biométrica 

pouco conhecido pelos administradores públicos, é recomendável definir em linhas gerais cada 

produto para acompanhamento da prefeitura. Com base na experiência do RJ, propõe-se a 

seguinte definição de produtos: 

Tabela 2. Produtos “entregáveis” do projeto 

Produto Descrição Sumária 

Relatório “Plano Básico do 

Projeto”*.  

* Plano de Trabalho. 

Documento que descreve o plano de gerenciamento do projeto. Este 

documento será composto por planos subsidiários alinhados às práticas 

propostas pelo Project Management Institute relativas, minimamente, 

à gerência de escopo, qualidade, tempo, comunicação, recursos 

humanos, riscos, mudanças e integração. 

Relatório “Diagnóstico da  

Situação Atual”. 

Documento analítico sobre o estado das estruturas dos dados 

disponíveis e dos procedimentos de gestão de cadastro adotados pela 

PMDC, relacionados com o escopo do projeto. 

Relatório “Especificação dos 

Processos para Institucionalização 

do Cadastro Biométrico”. 

Documento contendo o detalhamento dos componentes do novo 

modelo operacional que ficará sob responsabilidade da PMDC, e que 

darão suporte para a institucionalização do procedimento de 

atualização contínua do cadastro biométrico. 
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Produto Descrição Sumária 

Relatório “Especificação de 

Requisitos para Institucionalização 

do Cadastro Biométrico”. 

Documento com o detalhamento das características técnicas dos 

componentes de tecnologia da informação e das customizações 

realizadas para o contexto do modelo da PMDC. 

Documento “Plano de 

Institucionalização”. 

Documento consolidado do plano de atividades para a 

institucionalização do novo modelo de trabalho, abrangendo as ações 

sob responsabilidade da equipe de consultoria e da PMDC, além dos 

manuais de operação dos sistemas de TI, de configuração da 

infraestrutura de TI e de operação do cadastramento biométrico. 

Relatório “Progresso da 

Identificação Biométrica”. 

Documento apresentando informações executivas e gerenciais sobre a 

evolução da operação e institucionalização do cadastro biométrico. 

Este relatório conterá, no mínimo, os seguintes itens: 

‒ Situação da identificação de pessoas.  

‒ Situação da atualização cadastral. 

‒ Situação qualitativa da coleta de dados relativos à identificação 

funcional. 

‒ Situação da impressão*, distribuição e entrega** de identidades 

funcionais. 

* Atividade a ser fornecida pela PMDC. 

** Atividade sob responsabilidade dos setoriais de RH da prefeitura. 

Relatório de Conclusão. 

Documento apresentando pontualmente as principais ações realizadas 

ao longo do projeto, o desempenho dos indicadores de gestão, e as 

perspectivas e desafios para a continuação do serviço pela PMDC. 

Fonte: Elaboração própria, com referência no projeto Identidade Funcional 

 

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO INICIAL DA VIABILIDADE ECONÔMICA 
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O contexto social de Duque de Caxias, e também da maioria dos municípios brasileiros, 

recomenda a projeção precisa do investimento a ser realizado para controlar de modo efetivo a 

qualidade da despesa com a força de trabalho e os benefícios previdenciários da administração 

municipal. Os recursos financeiros para a melhoria da gestão muitas vezes concorrem com o 

esforço de melhoria das condições sociais. Por esta razão, o modelo de projeto deve considerar 

uma metodologia para avaliação de custos e benefícios. 

Avaliação de Custo 

A metodologia para a avaliação de custo deste modelo deve considerar os insumos de 

tecnologia, os insumos logísticos e de contratos que a prefeitura poderá licitar para prover o 

núcleo de consultoria que conduzirá o planejamento e a gestão das seis etapas do projeto, e outros 

serviços. 

A avaliação de custo dos insumos de tecnologia deve considerar o dimensionamento do 

público alvo, a quantidade e o tipo de informação que será digitalizada e o tempo de execução do 

processo de identificação, para estimar as capacidades de processamento, de comunicação, de 

armazenamento, de backup, e das unidades completas de cadastramento. 

Em relação aos insumos logísticos, deverão ser detalhados e avaliados os seguintes itens: 

1. Relação quantitativa de servidores ativos, aposentados, pensionistas e temporários (se 

houver), presentes na folha de pagamento. 

2. Relação de todas as “unidades de alocação de pessoal” alcançadas pelo projeto, com 

endereço completo (incluindo CEP). 

3. Relação quantitativa por tipo de pessoal (ativo, aposentado e pensionista) em cada 

“unidade de alocação de pessoal”. 

4. Lista dos centros de atendimento de pessoal da prefeitura, incluindo as agências e postos 

de atendimento da previdência municipal, com endereço completo. 
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5. Avaliação da disponibilidade dos centros de atendimento de pessoal para a realização da 

identificação biométrica; e informação sobre se possuem conexão à Internet para uso do 

projeto. 

6. Avaliação da disponibilidade das unidades escolares municipais para a realização da 

identificação biométrica; e informação sobre se possuem conexão à Internet para uso do 

projeto. 

7. Relação das unidades municipais de saúde (hospitais, clínicas e postos), de segurança, 

defesa civil e centros de formação, com endereço completo. 

8. Informação sobre a existência de sistema de dados para pagamento e se ele é integrado 

com os eventos de gestão de recursos humanos; e se existe uma única base de dados 

cadastral para “todos” os tipos de pessoal. 

9. Informação sobre a localização para hospedagem da central de processamento de dados 

do sistema biométrico. 

10. Descrição dos processos de nomeação e posse, com a relação dos locais onde são 

realizados em cada órgão. 

11. Informação sobre a existência de número único de identificação das pessoas que 

compõem o cadastro, como ele é formado, e quando ele é gerado e atribuído às pessoas. 

12. Distribuição quantitativa de servidores ativos e temporários por órgão. 

13. Distribuição quantitativa de aposentados e pensionistas por local de residência nos bairros 

em Duque de Caxias e por municípios no Rio de Janeiro, ambos com informação de CEP. 

Em relação aos custos de contrato, a prefeitura deve considerar a preparação simultânea 

de processos licitatórios, de modo a prover em tempo hábil: a equipe de consultoria para executar 

o modelo de projeto, as licenças de software biométrico, os equipamentos de tecnologia da 

informação, as impressões das carteiras de identidade funcional, e a mão de obra para operar o 

processo de identificação – se for do interesse da administração.  
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Estimativa de benefícios 

A prefeitura de Duque de Caxias, em razão da auditoria realizada pelo TCE-RJ em sua 

folha de pagamento, deve considerar a formação de um cadastro biométrico como um fator 

relevante para combater a fraude e melhorar sua capacidade de gestão sobre a despesa anual 

estimada em R$ 840 milhões. 

Entre os benefícios que um projeto desta natureza permite, devem ser listados: 

− A formação de uma base biométrica com atualização contínua, que dispensa 

recadastramentos futuros; 

− Garantia de que a pessoa ativa na folha de pagamento da prefeitura é única, 

independente de fonte declaratória; 

− Integração tecnológica entre a base biométrica e o sistema de pagamento, junto com a 

modernização de processos de gestão de folha, para reduzir as inconsistências e as 

possibilidades de fraudes; 

− Padronização da identidade funcional, transformando os antigos crachás em um 

documento moderno e com uma única identidade visual;  

− Estruturação de uma plataforma tecnológica de autenticidade, com a carteira funcional 

e a base biométrica, para futuras aplicações de controle de acesso, ponto eletrônico e 

prova de vida. 

Análise da Relação Custo x Benefício 

O desenvolvimento desta análise em relação à economia para a despesa de pessoal da 

prefeitura, a partir da eliminação de irregularidades na folha de pagamento, é um cálculo 

praticamente impossível de ser realizado. Com base na experiência do Rio de Janeiro e nos dados 

divulgados pela auditoria do TCE-RJ, podemos inferir apenas que o resultado deste quesito 

dependerá substantivamente de fatores como: 

a) Cultura de informalidade e impunidade na administração municipal; 

b) Força ou fragilidade do controle interno ou dos mecanismos de auditoria da folha; e a 
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c) Realização anterior de iniciativas momentâneas, do tipo recadastramento, para coibir 

pagamento a pessoas inexistentes. 

Os fatores acima podem influenciar os resultados do projeto pelo fato de que o modo e a 

qualidade da implementação dos procedimentos subsequentes ao registro biométrico, processos 

de nomeação e prova de vida, por exemplo, poderão ser mais ou menos rigorosos dependendo da 

vontade política e da capacidade burocrática da administração.  

Por outro lado, é possível verificar o valor de projetos desta natureza para a melhoria da 

capacidade de gestão da prefeitura. O potencial para a entrega de valores relevantes para a 

sociedade, nos mesmos moldes do caso descrito do governo do Estado do Rio de Janeiro, é o 

principal elemento de justificativa de projetos desta natureza, pois a decisão é tomada sem 

parâmetros anteriores de mensuração. É necessário destacar que, independente do porte do 

município, o uso de tecnologia biométrica neste modelo será mais vantajoso a medida que a 

administração souber integrar processos e desenvolver aplicações de gestão de pessoas. O 

horizonte de construção de aplicações para controle de acesso, ponto eletrônico, prova de vida (já 

citadas) e também o monitoramento de frequência e autenticidade de servidores que prestam 

serviço ao público (nas áreas de saúde, educação e segurança, etc.), são fatores reforçam a adoção 

de um modelo de projeto com estas características estruturantes. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A matriz de responsabilidade da equipe de consultoria é referente às dimensões de 

planejamento, logística, implantação da infraestrutura técnica, especificação da carteira funcional 

e suporte à institucionalização do modelo de projeto. Para que essa matriz não se limite a sua 

implementação quantitativa e formal, é necessário que a gestão da conformidade de qualidade 

seja planejada e monitorada. Esta conformidade deve ser obtida com a identificação dos 

indicadores relevantes para as seis etapas do modelo de projeto proposto e a descrição objetiva de 

como estes indicadores serão atendidos no produto Plano Básico do Projeto. O Módulo de 

Informação Gerencial deve ser também configurado para suportar a gestão de qualidade, de tal 

maneira que a PMDC possa conhecer e agir preventivamente em relação aos problemas de 

desempenho dos processos em cada etapa do modelo. Em ambos os casos, definir indicadores 

para acompanhamento da qualidade de implementação e a correspondente adequação do Módulo 
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de Informação Gerencial são recomendações evolutivas em relação a experiência do estado do 

Rio de Janeiro. 

A matriz de responsabilidade da administração municipal, por sua vez, possui um papel 

determinante nas funções de coordenação e controle do modelo de projeto. Por mais qualificado 

que seja um fornecedor de serviço, é a capacidade do contratante em dominar os dados, as 

informações e conhecer os resultados produzidos no tempo previsto, que define a gestão de 

qualidade do projeto. Por esta razão, como um elemento relevante do modelo, esta matriz de 

responsabilidade é detalhada a seguir com base na experiência do RJ: 

Tabela 3. Matriz de Responsabilidades da Prefeitura 

Função Responsabilidades 

 

Patrocinador 

(Secretário 

responsável pela 

folha de pagamento) 

Definir a orientação estratégica do projeto. 

Alocar os representantes da prefeitura conforme o Plano Básico de Projeto preparado 

pela equipe de consultoria no início dos trabalhos. 

Facilitar a resolução de problemas ou tomar decisões sob responsabilidade da 

prefeitura. 

Apoiar a disseminação do projeto nas áreas envolvidas direta ou indiretamente. 

Facilitar a escolha dos representantes das áreas da PMDC, abrangidas pelo projeto, que 

interagirão com a equipe de consultoria para fornecimento de informações. 

Participar em reuniões do Comitê de Governança. 

Comitê de 

Governança 

Acompanhar os marcos de controle do projeto. 

Propor soluções e decidir sobre as alternativas para os problemas gerenciais relevantes. 

Convocar o gerente da equipe de consultoria, sempre que necessário. 

Deve ser composta pelo Secretário responsável pela folha de pagamento, pelo 

coordenador do projeto e pelo gerente da equipe de consultoria sempre que necessário, 

além de outros participantes que o patrocinador julgar conveniente. 
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Função Responsabilidades 

Comitê Gestor Acompanhar a execução do projeto, facilitando o alcance de seus objetivos e 
aprovando os produtos previstos em contrato. 

Deve ser composta pelo coordenador do projeto e pelo gerente da equipe de 
consultoria, além dos membros de suas respectivas equipes em caráter de assessoria. 

Coordenador Principal contato da prefeitura para qualquer demanda do projeto, tais como 
convocação de reunião, encaminhamento de relatórios, questionamentos e facilitações 
diversas. 

Receber, registrar e analisar solicitações de mudanças, identificar impactos oriundos 
delas e aprovar, ou não, sua adoção durante o projeto. 

Coordenar as atividades sob responsabilidade dos representantes dos órgãos da PMDC 
abrangidos pelo projeto. 

Interagir com o gerente de projeto da equipe de consultoria para acompanhamento da 
adequação das atividades executadas e dos produtos gerados. 

Receber, analisar e aprovar os produtos do contrato, identificando e notificando 
eventuais inadequações e necessidades de ajustes.  

Facilitar as decisões operacionais sob a responsabilidade da PMDC. 

Outros 
Representantes da 
PMDC 

Órgãos setoriais de RH da prefeitura e o Instituto de Previdência municipal 

Fornecer as informações solicitadas pelo Comitê Gestor no decorrer do trabalho e 
dentro do escopo do projeto. 

Participar em reuniões de levantamento de informações com representantes da equipe 
de consultoria. 

Fornecer os recursos humanos para atuar na entrega das carteiras de identidade 
funcional, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

Secretaria responsável pela folha de pagamento 

Fornecer ou definir a localização das instalações onde serão realizados os trabalhos, 
incluindo a Central de Operações, o Centro de Processamento, o atendimento ao 
público, e os eventos de treinamento. 

Coordenadoria de Folha de Pagamento da Secretaria  
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Função Responsabilidades 

Interagir com a equipe de consultoria, com os setoriais de recursos humanos dos órgãos 
e as entidades abrangidas pelo projeto para: planejar, orientar, acompanhar e controlar 
as atividades administrativas internas da prefeitura relacionadas ao projeto. 

Apoiar e cooperar com o levantamento de informações e a aprovação dos novos 
procedimentos que virão a ser institucionalizados durante a execução dos trabalhos. 

Proporcionar acesso aos sistemas e dados relacionados ao projeto. 

Responsabilizar-se pela publicação e divulgação do agendamento do público alvo. 

Responsabilizar-se pela produção e envio das cartas individuais endereçadas às 
residências dos aposentados e pensionistas convocados.  

Agir para orientar e acompanhar resolução das alterações cadastrais solicitadas e a sua 
posterior consolidação no sistema de pagamento. 

ASCOM – Assessoria de Comunicação da PMDC 

Interagir com a equipe de consultoria para definir as ações de comunicação pertinentes.  

Atuar na divulgação das ações do projeto junto aos canais de comunicação. 

Coordenadoria de Gestão Previdenciária do Instituto de Previdência 

Cooperar com o levantamento de informações e na institucionalização de novos 
processos. 

Fornecer os recursos humanos para atuar na entrega das carteiras de identidade 
funcional aos aposentados e pensionistas. 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PMDC 

Responsabilizar-se pela integração da folha de pagamento, e outros sistemas afins, com 
o sistema de identificação biométrica. 

Prover acesso para a equipe de consultoria aos sistemas e dados necessários à execução 
do serviço, conforme Plano Básico do Projeto. 

Prover o sítio do projeto, na página da PMDC publicando as informações definidas 
pelo Comitê Gestor. 

Coordenadoria de Modernização da Gestão da PMDC 
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Função Responsabilidades 

Apoiar a institucionalização de novos processos decorrentes da execução do projeto. 

Fonte: Elaboração própria, com referência no projeto Identidade Funcional 

 

Esta matriz de responsabilidade não pode ser entendida como uma referência formal de 

projeto. Ela deve ser adotada como um balizador para a estrutura operacional, onde estão 

definidas as instâncias que resolverão problemas específicos e não previstos a cada passo do 

modelo. Neste sentido, seu funcionamento regular é um elemento importante para que um 

município realize com efetividade os benefícios planejados. 

O objetivo desta seção foi apresentar um modelo de projeto que permita a qualquer 

município criar e manter um processo para formar uma base de dados biométrica que seja o 

elemento de validação de sua folha de pagamento. Este não é o único caminho possível para obter 

resultados em termos de redução de fraudes e melhorias da gestão de pessoas na administração 

pública. A experiência da Previdência Social, para melhoria da gestão do cadastro de 

beneficiários, foi apresentada como um exemplo de esforço para uma gestão melhor da despesa 

previdenciária sem o uso de tecnologia biométrica. Entretanto, o modelo proposto neste trabalho 

possui um sentido estruturante considerando que o uso de biometria pode ser implementado como 

um fator sistêmico que permita a validação de uma folha de pagamento com base em informações 

não declaratórias. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou o uso da biometria no serviço público como uma ferramenta 

possível e eficaz no combate à fraude e melhoria da gestão de pessoas na administração pública. 

Inicialmente, foram analisadas as limitação das ações preventivas feitas pelas instituições de 

controle e combate à corrupção no Brasil. Esta análise mostrou que, embora muitos avanços 

tenham sido feitos, essas ações preventivas não conseguiram prevenir os desvios apontados, 

como é o caso dos problemas de desvios em folhas de pagamento no Brasil. Para auxiliar a ação 

preventiva do poder público, foi proposto o uso de tecnologia biométrica. Para esta proposição 

ganhar densidade, foram abordadas as soluções aplicadas nos países em desenvolvimento e foram 

tratadas as categorias e classificações analíticas do uso de tecnologia biométrica. Com base nesta 

análise, concluiu-se que o foco deste trabalho situa-se no campo das aplicações classificadas 

como de “autenticação” com caráter “funcional”, na medida em que se aplica a um setor 

específico com a finalidade de melhorar a gestão de pessoas para fortalecer a prestação de 

serviços públicos. 

Com fundamento nesta classificação, foram selecionadas as experiências internacionais 

que fazem uso de biometria para o combate à fraude e à melhoria da gestão de pessoas no serviço 

público, evitando perda de homogeneidade nas comparações do trabalho. A pesquisa da 

experiência internacional mostrou que a obtenção de melhores resultados no uso da biometria 

para combater fraudes e melhorar a gestão de pessoas dependem, em geral, de dois tipos de 

capacidade: a) capacidade burocrática adequada para reunir informações confiáveis da gestão 

administrativa com a finalidade de dimensionar corretamente o registro biométrico e modificar os 

processos anteriores afins; e b) capacidade técnica adequada para interligar os processos de 

cadastro biométrico com a base de dados que processa a folha de pagamento. 

Estes elementos se revelaram como pontos fracos nas experiências de Guiné-Bissau e 

Iêmen. No primeiro caso, o Ministro da Função pública reconheceu que o projeto foi mal 

concebido e os resultados aquém das expectativas. No segundo, a UNDP reestruturou o projeto 

de biometria para ele que fosse capaz de incluir todo o serviço público do país e estabelecer uma 

base de autenticação para a folha de pagamento. Em ambos os casos isto significou retrabalho e 

perda de energia e recursos no processo de modernização da gestão da administração pública.  
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Em contrapartida, pontos fortes se revelaram na experiência da Libéria. Neste país, a 

Agência do Serviço Civil investiu tempo e recursos para preparar um levantamento do registro 

funcional de cada funcionário antes da captura das informações biométricas. As informações 

colhidas neste processo formaram a base do cadastro funcional e foram refletidas no sistema de 

pagamento do governo, estabelecendo um padrão elevado de integridade para a realização da 

despesa com pagamento da administração pública. 

Na sequência do trabalho, o projeto Identidade Funcional do estado do Rio de Janeiro foi 

objeto de análise detalhada dos requisitos e dos processos envolvidos na construção de uma 

plataforma de biometria no serviço público. Neste caso, o processo de identificação biométrica 

foi realizado em um contexto onde foi auditada a base legal dos direitos de pagamento e 

implantado um sistema integrado de gestão de pessoas que cria e mantém um número de 

identidade funcional único e vinculado à base biométrica. Este arranjo permitiu a conformidade 

com a meta de integridade contínua do cadastro funcional e garantiu que a pessoa que recebe 

salário ou benefício na folha de pagamento do estado é única. Adicionalmente, este projeto 

especificou as condições técnicas para incorporar o procedimento de identificação biométrica ao 

processo de nomeação e posse do servidor, de modo a permitir sua execução como rotina nos 

órgãos de recursos humanos. 

As variáveis de “integridade” e de “autenticidade” foram desenvolvidas originalmente 

neste trabalho a partir do estudo do projeto Identidade Funcional do Rio de Janeiro e utilizadas 

como elementos para analisar as experiências internacionais  e o caso paradigmático do governo 

estadual do RJ. Foi apontado que os exemplos da Libéria e do Rio de Janeiro são semelhantes em 

atender com qualidade as variáveis de “integridade” e de “autenticidade”. Ambos conseguiram 

organizar um processo confiável para formar a base biométrica e interligá-la com o sistema de 

pagamento de seus respectivos governos. Criaram também as condições para desdobrar o registro 

biométrico em aplicações para melhor gestão de recursos humanos. Produziram e avançaram na 

entrega de carteiras de identidade funcional aos seus servidores e poderão vir a desenvolver 

processos de gestão da despesa previdenciária com procedimentos mais seguros para prova de 

vida para aposentados e pensionistas. 

Por terem sido implementadas há pouco tempo, o maior risco destas experiências é o de 

paralização ou retrocesso, causados por instabilidade política no caso africano, ou mudanças de 



 

 

79 

governo no caso brasileiro. Guardada as devidas proporções, a Libéria e o Brasil são países que 

enfrentam um vasto déficit social e, nestas condições, os governos devem ter a capacidade de 

comunicar que projetos desta natureza são estruturantes para ajudar a administração a ser menos 

dispendiosa e para melhorar o desempenho do serviço ao público. 

A experiência e os processos testados no projeto Identidade Funcional do Rio foram 

desdobrados em um modelo de projeto para validação de uma folha de pagamento municipal. 

Este modelo teve por referência o município de Duque de Caxias, por ter sido a prefeitura que 

apresentou pior resultado na auditoria realizada pelo TCE-RJ. Foram constatados que os desvios 

incluíam o pagamento a pessoas inexistentes, a remuneração ilegal para múltiplos vínculos e a 

ocorrência de valores acima dos tetos permitidos por lei. Por esta razão, o objetivo primário do 

modelo aqui apresentado é permitir que uma prefeitura crie e mantenha um processo estruturante 

para que sua base de dados biométrica única seja o elemento de validação da folha de pagamento 

municipal. Deste modo, o projeto também foi estruturado para que possa ser aplicado em outros 

municípios de porte semelhante. 

Com base nos dados apresentados neste trabalho é possível afirmar que a tecnologia 

biométrica é uma plataforma promissora para estruturar processos na administração pública que 

reduzam as oportunidades de fraudes e, simultaneamente, permitam um padrão mais elevado de 

gestão de pessoas e de controle da despesa de pessoal da administração. Esta ideia foi 

desenvolvida com o reconhecimento de que o uso de um recurso tecnológico de forma isolada 

pode não resultar nos benefícios esperados. Com fundamento nas análises desenvolvidas foi 

demostrado que, mesmo sem se constituir em uma política pública finalística, pois não entrega 

bens ou serviços diretamente ao público, a identificação funcional por biometria é capaz de 

entregar valor à sociedade. 

Todo o esforço analítico desenvolvido neste trabalho esteve balizado pela compreensão de 

que a tecnologia biométrica é um recurso de qualidade para que os gestores do poder executivo, 

em todas as esferas federativas, possam criar processos estruturantes que permitam reduzir a 

opacidade do estado brasileiro. Esta redução deve se expressar na maior capacidade para gerir o 

cadastro de funcionários e beneficiários das suas folhas de pagamento, em saber com exatidão 

quantas pessoas possuem este direito, e ser capaz de conhecê-las individualmente – independente 

de erros em entrada de dados. Visto por este ângulo, é possível produzir informações mais 
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precisas para uma das maiores despesas das unidades federativas. Isto confere à tecnologia 

biométrica o potencial para auxiliar o sistema institucional permanente de combate à corrupção 

(TCU, MP e CGU), e contribuir com a própria vigilância da sociedade organizada, para tornar 

mais efetivo o enfrentamento dos desvios de recursos públicos em folha de pagamento no Brasil. 

Por último é necessário reconhecer que estão disponíveis poucas fontes de dados, 

raríssimas fontes acadêmicas e um número ainda reduzido de casos onde se faz uso de biometria 

no serviço público. Esta enorme dificuldade deve ser um estímulo ao aprofundamento desta linha 

de pesquisa, que pode ser relevante para orientar os gestores públicos sobre as possibilidades e os 

cuidados para que as suas políticas tenham efetividade nesta área de aplicação. 
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