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O tema em torno dos dirigentes públicos, considerados como uma categoria específica, é 

recente no Brasil. Aqui, tradicionalmente, o debate se voltou aos cargos de livre nomeação, 

que abrangem vários níveis de responsabilidade e complexidade, especialmente quanto ao 

uso político desses cargos. Quando centradas sobre o “alto escalão”, as análises geralmente 

não diferenciam “dirigentes” dos demais cargos de alto escalão – ministros ou secretários. 

Na literatura e na experiência internacionais, esses termos têm definições específicas. 

Dirigentes são as pessoas à frente de organizações públicas, a quem cabe o desafio de criar 

o máximo possível de valor público a partir dos recursos de que dispõem – incluindo a gestão 

de pessoas. Estão geralmente à frente de organizações prestadoras de serviços públicos ou 

com outputs bem definidos e mensuráveis – exatamente aquelas em que a gestão é 

fundamental para a melhoria dos resultados. Essas organizações diferenciam-se das partes 

do aparelho do Estado responsáveis pela formulação de políticas – que são lideradas por 

integrantes da equipe direta do governante (ministros e secretários), com perfil 

marcadamente político.  

O que alguns analistas da gestão pública descobriram é que este segmento – dos dirigentes 

públicos – não se confunde nem com os políticos, nem com os burocratas, pois os dirigentes 

têm responsabilidades próprias que requerem competências específicas: um conjunto de 

competências de direção. Para compreender a especificidade das esferas de atuação do 

dirigente público são seminais os trabalhos de Mark Moore (1997) e Francisco Longo 

(2004). 

Os países que promoveram reformas em direção à melhoria dos resultados da ação do Estado 

modificaram também seus sistemas de carreira, separando um segmento específico (antes 

parte indistinta do Civil Service) que reúne o topo das carreiras voltadas à gestão – o Senior 

Civil Service, que passou a ter estatuto e tratamento específico. Além disso, abriram os 

postos de direção a candidatos internos e externos ao Estado, por meio de um processo 

estruturado de seleção que inclui aferição das competências de direção. 
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No Brasil, historicamente, os cargos de direção foram atribuídos majoritariamente segundo 

critérios políticos. Essa prática foi sistematicamente criticada por cientistas políticos – 

posição que sofreu certa inflexão nas análises sobre s governos Lula (2003-2010) e Dilma 

(2011-2016), quando analistas passaram a justificar as nomeações políticas, considerando 

que fazem parte das regras do jogo democrático num regime de presidencialismo de 

coalizão. 

No entanto, o conceito de “presidencialismo de coalizão”, conforme formulado por Sergio 

Abranches em 1988, era outro. Sua base se assentava na construção de consensos 

programáticos prévios às eleições – e não no loteamento de cargos depois de eleito o 

governo.  

Mais recentemente, discute-se o desvio do conceito de presidencialismo de coalizão, 

considerando-se que as práticas de nomeações por meio do loteamento dos cargos de direção 

configuram mais propriamente um “presidencialismo de cooptação”.  

O presente texto visa recuperar a trajetória recente das estratégias de nomeação e das 

pesquisas sobre o tema dos dirigentes públicos no Brasil. Para tanto, retoma um trabalho 

anterior (Pacheco, 2011) e atualiza os termos do debate. 

 

Antecedentes – visão histórica 

No Brasil, a literatura apontou historicamente a predominância do clientelismo e patronagem 

como lógicas de nomeação para cargos públicos. No entanto, alguns estudos importantes 

destacaram a diversidade de critérios de nomeação – especialmente para montagem de 

gabinetes de governo. Destacam-se os trabalhos de Geddes (1996) e Nunes (1997). 

O título do estudo clássico da Barbara Geddes (1996), “Politician’s dilemma”; sugere que 

há diferentes alternativas para a decisão do chefe de governo, quanto às estratégias de 

nomeação – caso contrário não haveria um dilema. Se bastasse usar clientelisticamente os 

cargos para compor o governo, ou como moeda de troca para obter apoio dos partidos 

políticos, visando uma sustentação imediata do governo, Geddes não teria encontrado um 

dilema. Geddes identificou estratégias que combinam lealdade pessoal, trajetória 

profissional, reputação na sua própria área de atuação, como outros critérios que fazem parte 
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dessas escolhas – indo muito além do simples uso desses cargos como moeda de troca 

política. O uso político desses cargos não é a única estratégia acionada pelo governante, para 

montar seu governo. E não é a única estratégia entre países diferentes, nem entre governos 

dentro de um mesmo país e nem mesmo dentro do mesmo governo – trata-se de uma 

composição de critérios. Em momentos de crise, em que o governo perde sustentação, o 

governante pode mudar a estratégia utilizada nas nomeações.  

O estudo de Edson Nunes (1997), no qual constrói a interpretação da relação Estado-

sociedade no Brasil por meio de quatro “gramáticas”, desvendou as variações dessa relação 

ao longo do tempo, combinando as diferentes gramáticas (que não se excluem mutuamente); 

a partir da análise é possível também deduzir diferentes critérios utilizados pelos governos 

para preencher os cargos de livre nomeação.  

De fato, os cargos de direção no Brasil sempre foram de livre nomeação, sem nenhuma 

racionalidade institucionalizada. Isso não quer dizer, no entanto, que os dirigentes públicos 

no Brasil tenham sempre sido maus dirigentes – ao contrário, Ben Ross Schneider (1994) 

considerou a qualidade dos executivos públicos como um dos fatores responsáveis pelo 

sucesso da industrialização e crescimento econômico do Brasil nos anos 1960-1970. 

Schneider mostrou a importância da circulação de altos administradores públicos pelas 

empresas estatais, pelos órgãos da administração, por ministérios, na estratégia de 

industrialização do Brasil – um exemplo positivo de ocupação dos cargos de livre nomeação.  

Outro estudo importante foi realizado por Maria Rita Loureiro e Fernando Abrúcio (Loureiro 

e Abrucio, 1999). Eles estudaram o perfil dos nomeados desde o Governo Sarney até o 

Governo Fernando Henrique, em diversos ministérios, buscando identificar as estratégias de 

nomeação utilizadas e acharam também critérios variados. Critérios variados em diferentes 

ministérios, critérios variados em diferentes governos, em diferentes momentos.  

O problema principal, no Brasil, está em que nada garante um resultado positivo do processo 

de nomeações – não há padrões ou critérios que confluam para que os diferentes governos 

realizem boas escolhas. Bons dirigentes resultam do acaso, já que não há procedimentos 

definidos que valorizem experiência profissional ou competências de direção.  
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O debate internacional das últimas décadas 

Já nos países onde há burocracias sólidas, o debate recente vem enfatizando a necessidade 

de controles sobre a burocracia, de forma a que ela seja responsiva aos governos 

democraticamente eleitos.  

Assim, a teoria democrática contemporânea vem enfatizando a necessidade de controle pelos 

políticos sobre as burocracias. Trata-se, nesse caso, de burocracias consolidadas, com 

carreiras verticais bem estruturadas, a cujos integrantes eram reservados os cargos de direção 

– países anglo-saxões, França, Alemanha, etc. Nestes países, a crise de legitimidade do 

Estado implicou uma forte preocupação dos políticos com a (falta de) responsividade da 

burocracia. Os políticos preocuparam-se em fazê-la responder rapidamente às orientações 

dos governos recém-eleitos.  

Assim, a responsividade da burocracia é outra perspectiva para analisar a  relação entre 

burocracia e políticos – e a grande marca da literatura norteamericana sobre o tema: o 

controle dos políticos sobre a burocracia, de modo a favorecer a implementação do programa 

do governo legitimado pelas eleições. 

Mais especialmente com relação aos cargos de direção, muitos desses países fizeram 

reformas no sentido de liberar o preenchimento desses cargos, até então ocupados 

exclusivamente por burocratas. Os sistemas de escolha de dirigentes foram reformados, 

visando de certa forma oxigenar as entradas, criando critérios claros e abrindo a competição 

entre servidores e não servidores para os postos de direção. 

Tais reformas ocorreram nos países desenvolvidos, mas não só. Um dos melhores sistemas 

de alta direção pública foi criado no Chile em 2003, e desde então tornou-se referência em 

toda a região (Alessio e Pacheco, 2013).  

 

Governo Lula e novo olhar sobre o tema 

No Brasil, a ascensão à presidência de um governo de esquerda provocou novo interesse 

pelo tema dos critérios de nomeação de dirigentes públicos. Em especial cabe destacar o 

grupo de pesquisa coordenado por Maria Celina d’Araújo e Camila Lameirão (PUC-Rio) 

que se dedicou ao tema durante o governo Lula – em meio à crise do mensalão e às críticas 
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de loteamento dos cargos de livre nomeação em troca de apoio político ao governo no 

Congresso. O objetivo era demonstrar que os critérios de nomeação empregados pelo 

governo Lula eram similares ou melhores do que os usados por FHC – já que havia entre os 

nomeados mais pessoas ligadas a movimentos sociais, organizações sindicais e partidos 

políticos, revelando portanto o “caráter democrático e participativo” do governo Lula. 

D’Araújo organizou seminário na PUC-Rio em 2011 com o título de “Governos de esquerda 

e recrutamento de dirigentes públicos”. Este título provocava indagação: há algo diferente 

nas práticas dos governos de esquerda nas nomeações para cargos públicos? Se sim, é 

diferente em relação ao quê? Diferente das práticas tradicionais?  

Não sei se é possível responder à questão se há algo de diferente nas práticas de nomeação 

dos governos de esquerda. Mas eu acho importante refletir sobre os governos de coalizão. E 

a pergunta é saber se e quanto o uso desses cargos entra na administração da coalizão, esse 

é um dos debates na ciência política hoje. Os pesquisadores da ciência política, em geral, 

estão mais preocupados com a administração da coalizão; no campo da gestão pública, o 

interesse se volta à qualidade do Estado e às condições que podem favorecer a melhoria dos 

serviços públicos.  

O interesse pelo tema, até então quase inexistente, levou pesquisadores cientistas políticos a 

investigar se o Partido dos Trabalhadores, de Lula, dividiu os cargos de livre nomeação com 

os outros partidos da coalizão proporcionalmente, e a partir de quais critérios: número de 

cadeiras de cada partido da base aliada no Congresso, dentre vários outros critérios. A 

questão principal girou em torno de saber se o partido dominante, o PT, dividia ou não seu 

poder de nomeação ou se usou os cargos como moeda de troca para a sustentação do 

governo.  

O contexto econômico também importa. Num contexto de crescimento econômico e de 

expansão das despesas do Estado – como o que marcou os dois mandatos do presidente Lula 

e início de Dilma – os cargos de direção no setor público podem se tornar mais atraentes. 

Ainda mais para servidores de carreira, que recebem seu salário de origem acrescido de 60% 

do valor da remuneração do cargo de livre nomeação. Há já alguns anos, a maioria dos 

servidores públicos ocupantes dos cargos de direção, no governo federal, recebem a maior 

remuneração possível, fixada como teto no Executivo federal – cerca de R$ 33 mil mensais 

(equivalente a US$ 10 mil mensais, ou US$ 133 mil anuais). Esta é uma remuneração 
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bastante atrativa, que se soma à atração exercida pelo alto valor dos orçamentos que 

manejam.  

 

A persistente tese em defesa da burocracia (e a exceção: Bresser-Pereira) 

No Brasil, a tese dominante no debate sobre ocupação dos cargos de direção continua ser a 

“opção pela burocracia”. Analistas e formadores de opinião tendem a considerar que os 

governos deveriam nomear exclusivamente servidores de carreira para ocupar tais cargos. 

A visão predominante ainda é muito marcada pelas origens do paradigma burocrático da 

separação entre política e administração – como se isso fosse possível, desejável e a única 

forma de organizar o Estado para que ele tenha qualidade. Basicamente são dois os pilares 

teóricos que sustentam essa visão: Woodrow Wilson, com seu texto clássico de 1887, e Max 

Weber (cerca de duas décadas depois) como a outra grande referência para o tema.  

Essa concepção já foi longamente discutida na literatura, tendo sido apontados seus limites. 

Vários estudos já mostraram o caráter esquemático dessa visão que pressupõe uma separação 

total entre administração e política. No entanto, o tema da nomeação para cargos públicos 

ainda é marcado fortemente pela aura dos “insiders”, da superioridade dos funcionários 

públicos como ocupantes dos cargos de direção.  

Apesar de defendido também pelos próprios burocratas, o modelo não é aceito 

integralmente. Emprestando, modestamente, o conceito da Barbara Gueddes, podemos 

pensar em um “dilema dos burocratas”, porque no Brasil é provável que nenhum burocrata 

aceite a carreira piramidal em que só alguns chegarão ao topo. Assim, a noção essencial de 

carreira burocrática, clássica, não é aceita pelos integrantes das carreiras e suas associações.  

O tema foi debatido durante o período de Bresser-Pereira à frente do MARE Ministério da 

Administração e Reforma do Estado, que buscou desmistifica-lo e expor suas contradições 

- incluiu, no Plano Diretor, os “dois mitos de Brasília”, desfazendo o argumento contrário 

aos cargos de livre nomeação e aparentemente favorável às “carreiras”. Mostrou que uma 

boa parte dos cargos de livre nomeação já eram, à época, ocupados por servidores federais. 

E apontou o estrago à estrutura das carreiras provocado por ações sistemáticas dos burocratas 
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para elevação da remuneração inicial (reduzindo a diferença entre esta e a remuneração final 

da carreira). 

Uma inflexão se deu a partir de 2003. O Governo Lula voltou a privilegiar o discurso em 

prol dos insiders – o que, a meu ver, contribuiu para recolocar o debate sobre os cargos em 

comissão no seu enquadramento tradicional. O governo em repetidas ocasiões exaltou as 

virtudes dos insiders e aumentou consideravelmente a remuneração dos ocupantes que são 

funcionários públicos. No tempo do ministro Bresser, o percentual de remuneração pelo 

cargo de livre nomeação foi fixado em 25% do valor ‘cheio’ do cargo comissionado, a ser 

acrescido à remuneração do servidor; depois, no final do Governo Fernando Henrique (já 

sem o ministro Bresser), esse percentual foi elevado a 40%. No governo Lula, esse 

percentual passou a ser de 60%, o que significa que a diferença de salário de um ocupante 

de cargo em comissão entre alguém que é funcionário e alguém que não é funcionário é 

muito grande hoje – mais de o dobro no cargo mais alto, cerca de seis vezes nos níveis 

inferiores.  

Tabela 1 – Brasil, Governo Federal: Remuneração média dos ocupantes de cargos de livre 

nomeação (nov/2016) 

 

Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Boletim Estatístico de 

Pessoal n.248. 

 

A partir do governo Lula, foram definidos percentuais mínimos de ocupação dos cargos 

comissionados por servidores – 75% para os três níveis inferiores e 50% para o quarto nível, 

deixando livres os dois níveis superiores. No entanto, a maneira de agregar os dados de certa 

forma confundiu os termos do debate. Isso porque ampliou-se a definição da categoria de 
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“servidores”, turvando os números. Pela definição adotada, passou-se a considerar nas 

estatísticas qualquer funcionário civil ou militar, das três esferas (União, Estados, 

Municípios), dos três poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário), de empresas públicas e 

de sociedades de economia mista, ativos e aposentados, ou seja, um universo de cerca de 

doze milhões de pessoas. Segundo essa definição, qualquer um desses doze milhões de 

pessoas nomeado para um cargo de livre nomeação no Governo Federal é considerado 

servidor público e está dentro da “reserva” estipulada pelo decreto. Turvar o debate é 

confundir seus contornos. O governo afirmou estar reservando os cargos de livre nomeação 

para funcionários, mas ao mesmo tempo estendeu muito amplamente a visão do que é 

considerado servidor público. Os dados desagregados demonstram a falácia do argumento: 

Tabela 2: Brasil, Governo Federal: Ocupantes dos cargos de livre nomeação – servidores do 

próprio órgão x nomeados sem vínculo com o serviço público (dez/2014) 

 

O governo Temer produziu lei e decreto que tratam de nomeações. A lei das Estatais, de 

junho/2016, proíbe a nomeação de pessoas com atividade política e de ocupantes de cargos 

comissionados com sem vínculo com o setor público, além de limitar a participação 

remunerada a no máximo dois Conselhos. O decreto sobre cargos em comissão, de 

Felix Lopes, IPEA 
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março/2017, aumentou o percentual dos nomeados não-servidores nos níveis inferiores – 

que passa a ser de 50% para os quatro níveis inferiores (antes: 25%) e introduziu o mínimo 

de 60% de servidores nos dois níveis superiores – mantendo a mesma definição ampla de 

“servidores”.   

 O debate no Brasil segue, portanto, enviesado: reforça as virtudes dos “servidores” (mas 

mantendo sua definição alargada), sem avançar na definição de um processo estruturado de 

seleção cujos resultados seriam bem mais previsíveis.  Além disso, há uma clara tendência 

de aumentar o número de cargos de livre nomeação, sobretudo nos escalões superiores.  

Os números disponíveis são pouco claros. São cerca de 20 mil cargos comissionados, em 

seis níveis – podendo os dois níveis superiores serem considerados como cargos de direção, 

com cerca de 1.200 cargos. No entanto, o poder de nomeação de estende a outros 80 mil 

cargos e funções comissionadas (parte das quais reservada a servidores de carreira) – com 

pouca clareza sobre os diferentes níveis de responsabilidade e remuneração.  

Seria importante acrescentar dados sobre os cargos de direção e de Conselheiros 

Administrativos em todas as empresas públicas e sociedades de economia mista – cujos 

salários são em geral bastante elevados, assim como a remuneração em alguns Conselhos. 

Perspectivas 

No último ano, intensificou-se o debate em torno do tema. Algumas experiências pontuais 

basearam-se na seleção baseada em competências de direção – com protagonismo de uma 

organização sem fins lucrativos (Vetor Brasil), que organizou o processo de escolha da 

Secretária de Educação em Londrina. Outras experiências têm buscado candidatos a postos 

de gerência estratégica e intermediária. No campo acadêmico, multiplicam-se os seminários 

e pesquisas sobre o tema. A experiência do Sistema de Alta Direção Pública do Chile torna-

se conhecida e referência para o debate. 

Face à trajetória anterior, é possível afirmar que o tema começa a passar por uma inflexão. 

Há bases para arriscar um prognóstico positivo – de que governos buscarão estabelecer 

procedimentos de escolha amplos e sistematizados, abertos à competição de servidores e 

pessoas externas ao serviço público, de forma a buscar os melhores ocupantes para os postos 

de direção. 
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Resumo 

O texto focaliza o tema dos dirigentes públicos no Brasil, considerados como uma categoria 

específica, recém alçado à agenda de atenção de pesquisadores e governos. Aqui, 

tradicionalmente, o debate se voltou aos cargos de livre nomeação, destacando o uso político 

desses cargos. Analistas, governos e formadores de opinião tendem a considerar que a 

alternativa passa pela nomeação de servidores públicos para os cargos comissionados – o 

que contrasta com as recentes experiências de reforma nos países desenvolvidos, que abriram 

tais cargos à competição administrada entre servidores e pessoas externas à administração 

pública. Com o objetivo de atualizar o debate em torno do tema, a autora retoma texto seu 

anterior e faz um balanço dos enfoques dados aos cargos de livre nomeação pelos últimos 

governos. Constata a persistência do argumento em prol da burocracia e a ausência de 

processos estruturados de seleção de dirigentes. Algumas poucas experiências recentes se 

destacam, promovidas por entidades externas ao governo. 

  


