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Resumo 

Este artigo visa detalhar as experiências da consultoria Elo Group em projetos de Planejamento da 
Força de Trabalho (PFT). O PFT adquire relevância no contexto atual, marcado pela a necessidade de 
ampliação do escopo das políticas públicas e do papel do Estado a partir da década de 90, o que 
colocou no centro do debate as discussões acerca dos conceitos de eficiência e capacidade. Aliado a 
este aspecto, são discutidos alguns impactos da crise econômica, que reduziu a arrecadação dos 
Estados e tornou necessária a adoção de práticas que otimizassem a utilização de recursos e 
garantissem, dentre outros aspectos, a economicidade. O Planejamento da Força de Trabalho surge, 
neste contexto, como uma ferramenta que busca, a partir de conceitos da qualidade e produtividade, 
estabelecer diretrizes para uma alocação de recursos humanos eficiente, que busque atender à demanda 
por serviços públicos. No artigo são detalhadas as metodologias de custeio e matricial, explicitados os 
conceitos de produtividade e Força de Trabalho Estimada, além de detalhadas as experiências da Elo 
Group no Conselho Nacional de Justiça e no Tribunal de Contas da União.  
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1 Introdução 

 
O Brasil vivenciou a partir de meados da década de 90 um processo de Reforma do 

Estado que tinha, dentre seus objetivos, a reconstrução das capacidades administrativas e 
institucionais da máquina pública em resposta à crise que reduzira a autonomia do Estado na 
formulação e implementação de políticas públicas em um contexto de ampliação da oferta e 
demanda por bens e serviços ofertados pelo Estado. Tal processo, também chamado de 
Reforma Gerencial, introduziu práticas e ferramentas oriundas do setor privado e incorporou o 
princípio da eficiência no Estado, que passou a ter como foco o atendimento ao cidadão, o 
desempenho e os resultados. 

Diante dessa redefinição de papéis fez-se necessária a reorientação da atuação dos 
responsáveis pelo planejamento das políticas públicas, e consequentemente, das políticas de 
gestão de pessoas. Se anteriormente a gestão de recursos humanos executava apenas 
processos de rotina de pagamento, a partir da Reforma Gerencial, incorporou práticas mais 
robustas, como avaliações de desempenho, definição de atribuições e perfis, além da 
realização de formações e do estabelecimento de critérios de alocação. 

A ampliação do escopo das políticas de RH do Estado, combinada às práticas de 
valorização da eficiência, evidenciaram a necessidade de se garantir uma melhor alocação dos 
recursos públicos, sejam eles de qualquer natureza. Nesse sentido, destacam-se recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais e, principalmente, humanos, que respondem atualmente 
por cerca de 40% do orçamento do Governo Federal. 

Neste contexto o Planejamento da Força de Trabalho (PFT) surge como uma 
ferramenta de gestão de pessoas que adquire relevância estratégica no período pós Reforma 
Gerencial. O PFT torna-se relevante por permitir planejar e distribuir adequadamente os 
recursos humanos entre as estruturas e processos internos em função da demanda de curto, 
médio e longo prazo.  

 
 

2 Objetivo 

 
O objetivo desse artigo é discorrer sobre a importância do planejamento da força de 

trabalho, apresentando experiências exitosas em órgãos públicos, tais como TCU e CNJ, que 
adotaram a ferramenta como meio de garantir maior efetividade na prestação de serviços 
públicos. Tal metodologia teve apoio técnico da EloGroup Consultoria e Desenvolvimento 
Para o desenvolvimento e implementação dos projetos. 

 
 

3 Capacidades de governo 
 
O Estado vivenciou nos últimos anos a ampliação do escopo de sua atuação, tendo 

retomado o seu papel na promoção do bem-estar em dissonância ao modelo de Estado 
Mínimo adotado na década de 90. Neste cenário, as políticas sociais, especialmente as de 
redução da pobreza e de promoção do acesso aos serviços públicos, vêm ganhando força, 
juntamente com a discussão acerca das capacidades estatais disponíveis para garantir a sua 
implementação (ARAÚJO, 2015). 

Não existe consenso acerca da definição das capacidades de Estado, porém, o conceito 
tem aparecido frequentemente nas análises sobre a efetividade estatal (GOMIDE e BOSCHI, 
2016). Repetto entende as capacidades enquanto a “habilidade que as instâncias de governo 
possuem de modelar as políticas públicas em função da otimização do valor social.” 



3 

 

(REPETTO 2004). Já Neto, as define enquanto o “conjunto de elementos que possibilitam aos 
governos orientar o desenvolvimento econômico em seus territórios. (NETO, 2013). Em todos 
os sentidos, o desenvolvimento das capacidades estaria diretamente ligado aos conceitos de 
governabilidade e à eficácia na implementação das políticas públicas. 

Em um contexto de ampliação das demandas da sociedade por bens e serviços que 
promovam, dentre outros aspectos, o bem-estar e a qualidade de vida, se faz necessária a 
discussão acerca da ampliação das capacidades estatais enquanto mecanismo de otimização 
dos recursos públicos, capazes de equalizar a relação entre oferta e demanda e melhorar as 
garantias de entregas. 

Uma política de gestão de pessoas bem conduzida garantiria, portanto, a atuação de 
uma burocracia qualificada, voltada ao interesse público e à busca pela eficiência, o que 
resultaria na ampliação da capacidade governamental e em uma melhor alocação de recursos. 
Cabe destacar que, sendo os burocratas os principais agentes executores das políticas 
públicas, a maior demanda por serviços observada nas últimas décadas pode resultar em uma 
maior demanda por pessoas. Neste sentido, é essencial equalizar estas duas variáveis, a fim de 
se garantir a existência de um quantitativo de pessoal suficiente e alocado de maneira 
estratégica para a prestação de serviço em evidência. 

 
 

4 Crise econômica e fiscal 

 
O Brasil encontra-se em período de dificuldades e desafios quanto a situação fiscal, 

econômica e política. Dados recentes de instituições nacionais relevantes demonstram a 
fragilidade econômica e fiscal do país, tendo como um dos efeitos colaterais oficialmente 
divulgados o rebaixamento do rating pelas agências de risco.  

De acordo com dados do IBGE divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA (2017) o PIB5 do Brasil retraiu pela segunda vez, com queda de -3,6% em 
2016 ante 2015 e -3,8% em 2015 até 2014. Por sua vez, a arrecadação, fonte geradora de 
receita do Governo Federal e Estados, sofre com os efeitos adversos deste cenário. Em 2016, 
Governo Federal arrecadou 1,289 trilhão, o que indica uma redução de -2,97% em relação ao 
mesmo período de 2015 descontado o IPCA. Em 2015 o resultado registrou queda mais 
acentuada, de 5,62% quando comparado a 2014. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2016.  

A realidade dos estados também é semelhante, o Boletim das Finanças dos Entes 
Subnacionais, demonstra que apesar do aumento nominal da arrecadação própria em 6,97% 
em 2015 ante 2014, não houve crescimento real, mas uma queda de 3,8% dado o IPCA do 
período de 10,67%. Porém, as despesas com pessoal aumentaram em termos nominais 
28,41% com inativos e pensionistas e 8% com ativos. É relevante destacar que o estudo cita o 
aumento das despesas com servidores reforçando a necessidade de um maior controle de 
gastos dessa natureza. TESOURO NACIONAL (2016). 

Neste contexto de arrecadação e receita em queda e despesas com pessoal aumentando 
no Estado, é preciso considerar ainda que as atribuições legais de prestação de serviços 
públicos estão em permanente ampliação, e nos cenários de crise é comum que várias entregas 
tenham aumento considerável de demanda, tal como quanto a seguros-desemprego e 
atendimento nas redes públicas de ensino e saúde, devido a limitações financeiras da 
população que antes utilizava serviços privados. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

                                                 
5

 Produto Interno Bruto (PIB) real a preços de mercado. Variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações 
sobre as séries do Sistema de Contas Nacionais - referência 2010 estão em conformidade com o novo manual System of National Accounts 
(SNA) de 2008, da Organização das Nações Unidas (ONU), que inclui, entre outras mudanças metodológicas, a nova classificação de 
produtos e atividades integrada com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0. IPEA (2017) 
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(IESS) cita o exemplo dos planos de saúde, em queda desde 2015, e que de abril de 2016 a 
abril de 2017 contabilizou perda de 962.044 vínculos, uma retração estimada em 2%. Desta 
forma, o desequilíbrio nas contas nacionais permanece latente e precisa de novas ferramentas 
de atuação para se reinventar, seja para entregar melhores resultados com menores custos, seja 
para estar disponível com mais agilidade nos serviços mais demandados.  

 
 

5 O Planejamento da Força de Trabalho (PFT) 

 
Dentre os vários conceitos que norteiam a metodologia de Planejamento da Força de 

Trabalho, é importante ressaltar a produtividade. Segundo Shimizu; Wainai; Avedillo-Cruz 
(1997) produtividade corresponde a uma medida para verificar quão bem os recursos para se 
produzir um determinado resultado são empregados. Na prática essa aproximação indica que 
quanto melhor for planejada a força de trabalho, mais ganhos de qualidade serão observados 
com os mesmos recursos (sobretudo recursos humanos). 

Outro tema com relação direta com a ferramenta trata-se do estudo de tempos e 
movimentos. Conforme Barnes (1997), o estudo de tempos e movimentos, pode ser definido 
como um estudo sistemático dos métodos de trabalho, com os objetivos de desenvolver o 
método preferido, padronizá-lo, determinar o tempo padrão e treinar para a execução. 

Os conceitos supracitados são importantes para entender, na operacionalização da 
ferramenta de PFT, a necessidade de calcular A Força de Trabalho Equivalente (FTE). De 
acordo com o Government Accountabilty Office (GAO), o FTE representa o total de horas 
médias úteis estimadas para um colaborador no mês, descontadas as taxas de benefícios, 
absenteísmo e a fadiga humana diária, sendo essa a medida utilizada para estimar o número 
adequado de pessoas para realizar as atividades requeridas nas organizações. Ou seja, o FTE 
traz a quantidade de horas que as pessoas, em média, estão realmente empregando na 
realização das suas atividades. 

De acordo com a Organization for Economic Co-operation and Development – OECD 
(2013), embora existam diversos registros na literatura de organizações que fizeram o uso do 
PFT, sua prática ganhou força no contexto pós crise, marcado pela austeridade. Ainda 
segundo a organização: 

O Planejamento estratégico da força de trabalho é um processo de Gestão 
de Recursos Humanos que ajuda a identificar, desenvolver e sustentar as 
habilidades necessárias da força de trabalho. Ao fazê-lo, também contribui 
para a carreira e os objetivos das organizações, garantindo o desempenho 
contínuo e eficaz. O planejamento da força de trabalho é um processo 
dinâmico que garante que a organização tenha o número certo de pessoas 
com as habilidades certas no lugar certo e no momento certo para alcançar 
organizacionais de curto e longo prazo.  

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2013) 
 

Assume-se, portanto, que planejar a força de trabalho consiste na busca por alcançar 
uma relação ótima entre a demanda por serviços e processos, resultando na alocação 
apropriada de recursos humanos dotados das habilidades necessárias para atingir objetivos 
organizacionais de curto, médio e longo prazo. Além disso, o resultado da aplicação da 
ferramenta pode dar suporte a diversos benefícios no âmbito de gestão de pessoas, dentre as 
quais destacam-se: otimização no uso de recursos humanos, aproximação do planejamento 
estratégico e capacidade de execução, alocação de força de trabalho em atividades com maior 
potencial de geração de valor, adoção de mecanismos para estimular o aumento da 
produtividade, compreensão da força de trabalho atual, permitindo confrontá-la com o futuro 
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(longo prazo). Entender o presente e discutir de forma estruturada o futuro são os dois 
principais inputs da ferramenta. A partir desse discernimento é possível observar 
comportamento da oferta e demanda e canalizar esforços corresponder ao novo cenário. 

Quanto à necessidade de considerar a perspectiva futura (longo prazo), de acordo com 
o Reilly (1996), o futuro deve ser considerado de forma estruturada e com a intenção de 
identificar e equalizar a diferença entre oferta e demanda nas áreas de atuação das 
organizações, incluindo como fatores internos e externos podem impactar na necessidade de 
pessoal. Portanto alguns pontos de atenção merecem destaque, a saber: fusão entre 
organizações; desinvestimento ou descontinuidade de uma atividade / produto; expansão ou 
contração do alcance de uma atividade / produto; introdução de um novo modelo de entrega 
de serviço; expansão ou contração de pesquisa e desenvolvimento; introdução de nova 
tecnologia; crescimento ou redução populacional; e mudanças na pirâmide etária. 

 

 
Figura 1 – Planejamento da Força de Trabalho em países membros e não membros da OECD. 

Também utilizada na esfera privada, a utilidade e importância do Planejamento da 
Força de Trabalho para o setor público é destacada pela OECD (2013), que aponta a gestão 
estratégica de recursos humanos essencial para alinhar a gestão de pessoas com os objetivos 
estratégicos das organizações do setor público. De forma análoga às considerações de futuro 
apresentadas por Reilly (1996), quando se pensa em setor público, é fundamental incluir no 
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planejamento da força de trabalho aspectos relacionados a: mudança do papel do Estado; 
adoção de tecnologias que tenham impacto na prestação de serviço e, consequentemente, na 
produtividade; novos modelos de prestação de serviços como concessões, privatizações e a 
crescente participação do terceiro setor; mudanças no perfil de demanda dos serviços 
resultantes da demografia, economia e outras movimentos relevantes. 

Neste sentido, a OECD (2013) incentiva os governos a olhar para o futuro, pensando 
estrategicamente sobre a combinação certa de pessoas e habilidades que serão necessárias 
para responder às necessidades sociais em mutação. Portanto, o planejamento da força de 
trabalho é um elemento-chave de qualquer iniciativa estratégica de gestão de recursos 
humanos.  

No mesmo estudo, a OECD apresenta uma série de países que adotam práticas de 
gestão estratégica de recursos humanos, dentre as quais destaca-se o planejamento da força de 
trabalho.  

A Figura 1 acima demonstra que o uso do PFT é recente, já que a maioria dos países a 
utilizam há menos de 5 anos. No Brasil a gestão estratégica de recursos humanos, se 
considerada a adoção de planejamento da força de trabalho, ainda é incipiente ou, até mesmo, 
inexistente de acordo com o estudo supracitado.  

 
 

6 Planejamento da Força de Trabalho no Brasil – A experiência da EloGroup 
Consultoria e Desenvolvimento  

 
Na intenção de suprir a deficiência do Brasil no tema, a EloGroup Consultoria e 

Desenvolvimento tem amadurecido seu método de Planejamento da Força de Trabalho que 
combina a incorporação de boas práticas sugeridas em estudos de referência e a ampla 
experiência da consultoria em gestão de processos e gestão estratégica de recursos humanos. 

Conforme será relatado nos cases realizados pela EloGroup com relação ao 
Dimensionamento da Força de Trabalho, a metodologia vem sendo aprimorada e adaptada de 
maneira a considerar que cada instituição pública é única e precisa de parâmetros que façam 
sentido em sua complexa realidade para gerar bons resultados.  

A metodologia se baseia na premissa, conforme indicado na Figura 2, de que todos os 
serviços públicos prestados são o resultado de um conjunto de processos de negócio, 
realizados por pessoas e viabilizados por ativos das organizações (como sistemas, 
infraestrutura física, equipamentos, dentre outros). Cada processo realizado pode ter o seu 
desempenho mensurado em termos de produtividade e de qualidade sendo adotado os 
seguintes conceitos em linha com os autores apresentados nas seções anteriores deste artigo: 

 

 Produtividade: uma medida de quanto se é possível produzir com um 
determinado número de recursos. Em caráter de exemplo podemos citar o 
indicador utilizado pelo CNJ para a mensuração da produtividade dos Tribunais, 
denominado IPS – Índice de Produtividade dos Servidores, cuja fórmula é:  

 𝐼𝑃  =  𝑁ú   𝑃  𝑎𝑖𝑥𝑎  / 𝑖  
 

 Qualidade: um parâmetro para se avaliar o quanto os resultados do processo 
executado estão dentro do desejado. Em caráter de exemplo, podemos citar o 
indicador utilizado pelo TCU para a análise da conformidade das instruções 
processuais de controle externo, denominado FQ – Fator de qualidade. 

 



7 

 

 
Figura 2 – A visão de processos da prestação de serviços públicos 

 
Com base na premissa sinalizada anteriormente, a EloGroup costuma utilizar na 

implementação do Planejamento da Força de Trabalho duas metodologias: Custeio por 
Atividade, baseada na mensuração de tempos e movimentos, aplicável em unidades que 
realizam processos específicos e com dinâmicas de trabalho e rotina únicas, que portanto, não 
podem ser comparadas com outras áreas da organização; e Matricial, aplicável em unidades 
que possuem características similares e comparáveis. 

Pode-se utilizar como exemplo a utilização de cada método em um “Órgão de 
Governo”, caso este tenha diversas unidades que desempenhem o mesmo serviço e a mesma 
finalidade, o método de análise Matricial pode ser utilizado através da comparação entre estas 
unidades (Postos Fiscais, por exemplo). No entanto, caso o “Órgão de Governo” possua 
unidades que executem suas atividades com finalidades diferentes, deve-se utilizar o método 
de análise por Custeio. Importante acrescentar que o nível de granularidade pode ser definido 
de acordo com a preferência da organização. Dentro do mesmo “Órgão de Governo”, pode ser 
utilizado a abordagem de Custeio por Atividade para algumas áreas e abordagem de 
comparação Matricial para outras. 

 

6.1 Conselho Nacional de Justiça 

O planejamento da força de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, foi realizado 
entre abril de 2013 e abril de 2015 e teve por objetivo construir colaborativamente um modelo 
de alocação de recursos humanos e orçamentários para os Tribunais de Justiça dos Estados, 
melhorando a gestão desses recursos e visando assim a ampliar o acesso à justiça. 

O projeto foi executado em três etapas, sendo a primeira delas o diagnóstico 
quantitativo, que analisou informações de custo e pessoal dos anos de 2009 a 2011 com base 
no sistema Justiça em Números e também a Resolução 102 do CNJ. Também foram coletadas 
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Boas Práticas de RH, Orçamento e Planejamento através de uma oficina com a participação 
de representantes dos 27 Tribunais de Justiça (TJ’s). Na segunda etapa, em que ocorreu a 
Elaboração do Modelo, 10 TJ’s foram selecionados para visitas em que houve coleta e 
disseminação de experiências de gestão da alocação de recursos, sendo que mais de 200 
materiais, entre normas e outros documentos, foram coletados. A terceira e última fase foi a 
de implantação do modelo, que ocorreu nos TJ’s de Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso. 

O projeto foi tal porte que resultou na Resolução 219, que explicita o modelo de 
alocação de recursos humanos para todo o Poder Judiciário no Brasil, incluindo regras de 
distribuição entre áreas meio e fim; distribuição entre primeiro e segundo grau; e distribuição 
entre as unidades judiciárias. O modelo está em implantação pelos diversos Tribunais ao redor 
do País. 

Do ponto de vista da metodologia para construção do modelo de alocação de recursos 
humanos do Poder Judiciário, a condução foi organizada nas seguintes etapas: 

1. Identificação dos indicadores de produtividade e de qualidade; 

2. Identificação de variáveis de agrupamento; 

3. Construção do ranking de produtividade por grupo; 

4. Definição da produtividade paradigma; e 

5. Estimativa da demanda futura e estimativa da lotação de referência para cada 
unidade.  

 

6.1.1 Identificação dos Indicadores de Produtividade e de Qualidade 

No caso do CNJ os dois indicadores definidos foram: 

 Indicador de produtividade: Índice de Produtividade de Servidor 𝐼𝑃  = 𝑃  𝑎𝑖𝑥𝑎  / 𝑎   𝑖 , na qual quanto maior o resultado 
da unidade, melhor o desempenho, pois avalia-se o desempenho da unidade 
judiciária e a capacidade de uso eficiente dos recursos disponíveis para gerar 
resultado.  

 Indicador de qualidade: Taxa de Entrega de Justiça, calculado pelo inverso pela 𝑎𝑥𝑎  𝑔 𝑖 𝑎  =  𝑃  𝑎𝑖𝑥𝑎  / 𝑎  𝑁  + 𝑃 . Novamente, quanto maior, melhor o desempenho, explicitando o 
quanto os Tribunais são capazes de entregar rapidamente a justiça. 

Estes indicadores compuseram um modelo de análise de desempenho das unidades 
judiciárias na qual cada indicador era representado por um eixo na Figura 3 a seguir e no qual, 
a posição no eixo indicava o posicionamento da unidade. 
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Figura 3 – Modelo de Análise de Desempenho das Unidades Judiciárias 

 

6.1.2 Identificação de variáveis de agrupamento 

Em seguida, foi realizado o agrupamento das unidades judiciárias em unidades de 
natureza similar. Com este objetivo, foi realizada uma análise de cluster. A Análise de 
Clusters é um método multivariado baseado na análise das características dos objetos, ou seja, 
é uma maneira sistemática usada para combinar características homogêneas e heterogêneas 
para formar grupos similares. Esses grupos ou clusters devem ter uma elevada 
homogeneidade entre seus objetos (unidades judiciárias) e também uma heterogeneidade em 
relação aos demais grupos. Isso quer dizer que as análises podem ser feitas de modo 
comparativo dentro de um grupo, para auxiliar na visualização de resultados e de 
comportamentos entre as unidades judiciárias de natureza similar. 

O objetivo desta etapa foi identificar, testar e formalizar parâmetros que diferenciavam 
as unidades judiciárias permitindo a sua organização em grupos de realidades similares. Para 
se organizar os grupos é necessário que sejam selecionadas variáveis quantitativas e 
qualitativas que abranjam todas as unidades, mas que permitam diferenciá-las. Neste sentido, 
foram levantadas hipóteses de diferentes fatores que poderiam diferenciá-las tais como: 

 Tamanho do estoque; 

 Matéria das unidades judiciárias (civil, criminal, família, dentre outras) 

 Processos novos distribuídos; 

 Área atendida (em metros quadrados); 

 Dentre outras diversas variáveis. 

Após essa análise confirmou-se que apenas as variáveis “matéria da unidade 
judiciária” e o “número de processos novos distribuídos” possuíam relevância estatística para 
diferenciá-las. 

Com base nestes parâmetros, foram criados diversos agrupamentos de unidades 
judiciárias de realidades similares. 
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6.1.3 Construção do ranking de produtividade por grupo 

Em seguida, para cada grupo definido no ponto anterior, foi elaborado um análise de 
produtividade e qualidade conforme explicitado na etapa 1. Os quadrantes de desempenho 
foram definidos a partir do parâmetro de cada um dos dois indicadores. Neste caso, optou-se 
pela mediana de cada indicador. Definiram-se então os quadrantes de desempenho para cada 
grupo, ou seja, o estágio de desempenho em que as varas do grupo se encontram, e três grupos 
foram criados, conforme demonstrado na figura abaixo. 

Cada grupo possuía de uma natureza de desempenho específica que receberam 
denominações de forma a facilitar a referência.  Foram três grupos: “Faixa Branca”, que tem 
baixa produtividade e alto congestionamento, “Faixa Verde”, com alta produtividade e alto 
congestionamento e “Faixa Preta”, com alta produtividade e baixo congestionamento. As 
unidades não se encaixam em nenhuma das três faixas deveriam, por sua vez, ser estudadas de 
forma mais aprofundada uma vez que unidades com baixa produtividade alta entrega de 
justiça apresentam uma realidade muito específica. O exemplo a seguir, explicitado na Figura 
XX, foi criado com base nos dados de 15 varas, que tinham como média de 1.000 casos novos 
por mês, Variação de produtividade (IPS) de 331 a 64 e a Variação de congestionamento de 
34% - 93%. Com este recorte cinco varas foram classificadas com características de Faixa 
Branca, duas como Faixa Verde, seis como Faixa Preta e duas são Sem Faixa por terem 
características que não correspondem ao recorte das faixas. 

 

 
Figura 4 – Classificação das unidades 

 

6.1.4 Definição da produtividade paradigma 

A definição da produtividade paradigma é um dos aspectos fundamentais, uma vez 
que, definida, passa a ser a meta que todas as unidades judiciárias deverão alcançar. Essa meta 
é base que será utilizada para o cálculo da lotação de cada unidade. 

De forma a viabilizar a implantação do modelo sem grandes impactos sobre o 
desempenho dos Tribunais, optou-se pela criação de duas produtividades paradigma. Para 
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uma manteve-se a denominação “Produtividade Paradigma”, enquanto para a outra, optou-se 
por “Produtividade Esperada”. 

Para o cálculo da produtividade paradigma, observa-se somente as unidades 
judiciárias faixa preta. 

A “produtividade esperada”, por sua vez, observa somente as unidades judiciárias 
faixa verde, e aquelas que apresentarem o melhor desempenho são as que servirão de base 
para o cálculo, sendo aplicada para faixa verde e branca. 

 

 
Figura 5 – Estabelecimento da produtividade esperada 

 

6.1.5 Estimativa da demanda futura e estimativa da lotação de referência para cada 
unidade 

Complementarmente ao cálculo da produtividade paradigma, foi necessário realizar a 
estimativa de demanda futura, ou seja, os processos distribuídos.  

Para isso, utilizou-se de ferramentas estatísticas como regressões lineares e 
exponenciais que mais se adequavam ao comportamento histórico da demanda. 

A partir desta estimativa e com base no resultado das produtividades paradigma e 
esperada, foi realizado o cálculo da lotação de cada unidade judiciária, utilizando a seguinte 
fórmula: 

 𝐿 𝑎çã  𝑎 𝑖 𝑎  𝑁  =  𝑁ú   𝑎  𝑁  𝑖 𝑎  𝑎 𝑖 𝑎  𝑁 / (𝑃 𝑖 𝑖 𝑎  𝑃𝑎 𝑎 𝑖𝑔 𝑎 ) 

 
A Figura 6 a seguir ilustra um exemplo de como é realizado o cálculo e os resultados. 
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Figura 06 – Cálculo da produtividade paradigma 

A partir destes resultados, os processos de RH foram mapeados e redesenhados. As 
capacitações nos modelos foram realizadas também em três Tribunais, em caráter piloto, com 
os representantes indicados pelo próprio tribunal. Ao final, o modelo de alocação foi revisado, 
a partir das experiências de implantação e o Guia de Implantação também foi construído, com 
dicas que auxiliam qualquer tribunal a implantar o modelo. 

 

6.2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

O trabalho de dimensionamento da força de trabalho do Tribunal de Contas da União 
(TCU) foi desenvolvido entre junho e novembro de 2016 e contemplou todas as áreas do 
Tribunal. Foram analisadas, a partir da realização de entrevistas e da coleta de informações, 
questões relativas ao modo de execução das atividades, ao tempo médio de execução, à 
frequência mensal de realização, à existência ou não de sazonalidade, bem como fatores que 
ocasionam o aumento/redução da demanda. 

O ciclo de Dimensionamento do TCU foi composto pelos seguintes marcos: 
capacitação, levantamento de premissas, cálculo do dimensionamento organizacional e análise 
de lacunas de recursos humanos aliada à decisão sobre redistribuição. Em um primeiro 
momento foram definidos em quais áreas seriam aplicadas as metodologias de custeio e 
matricial. Em setembro de 2016 o Tribunal possuía 2624 servidores, 67% destes estavam 
lotados nas áreas finalísticas: gabinetes dos ministros, gabinetes dos procuradores e Secretaria 
Geral de Controle Externo (nas quais foi aplicada, principalmente, a metodologia Matricial) e 
33% lotados nas áreas meio: Presidência, Vice Presidência, Secretaria Geral de Administração 
e Secretaria Geral da Presidência, nas quais foi utilizada a metodologia de Custeio. 
Importante destacar que os estudos de Dimensionamento realizados dentro do TCU não 
contemplaram assessorias e que foram considerados nas análises os cargos de estagiários, 
terceirizados, técnicos e auditores. 
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6.2.1 O método de custeio 

A análise realizada a partir da metodologia de Custeio dentro do Tribunal de Contas da 
União teve como ponto inicial o cálculo do índice FTE, a partir dos dados históricos de 
ausências, licenças e estimativa de fadiga, conforme sinalizado no início do capítulo.  

Em seguida, foram levantados os processos realizados pelas áreas definidas como de 
Custeio e foi distribuída a planilha de coleta de informações (figura 07). 

 

 
Figura 7 - Modelo de coleta de informações de custeio TCU 

 
Na planilha de coleta foram descritas informações relativas à execução dos processos 

anteriormente mapeados. Foram preenchidos o volume médio da execução mensal de cada um 
dos processos, mensurados a partir das unidades de medida. Foi especificado também o 
esforço unitário médio que cada um dos perfis técnicos pertencentes às unidades 
organizacionais despedia na realização destes processos. Assim, o preenchimento da planilha 
com o tempo gasto para a realização das atividades levantadas para um servidor de 
produtividade média, possibilitou a identificação de informações como a capacidade, a 
demanda, a sazonalidade, o esforço e o volume dos processos realizados por uma área. A 
partir desta coleta, foi possível calcular a demanda de trabalho em FTE de cada área e a 
capacidade atual observada nestas unidades organizacionais, o que, a partir do cálculo da 
produtividade dos processos, tornou possível estimar o quadro de pessoal necessário para a 
realização das atividades identificadas 
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Figura 8 - Resultados da análise de FTE a partir do preenchimento da planilha de coleta  

Além do levantamento acerca da Força de Trabalho Estimada real e ideal, foram 
levantados o percentual de concentração de esforço de cada área nos processos, a alocação em 
FTE de cada perfil nos processos, a listagem em FTE mensal por processos dos esforços 
sazonais e a visualização em calendário destes esforços sazonais. 

A partir da identificação da FTE/mês de demanda da área foi possível equalizar o 
número de pessoas de capacidade atual de cada uma destas áreas e se estabelecer uma 
FTE/mês como sugestão de lotação. Estes resultados, permitiram, portanto, a indicação de 
sugestões de lotação que visavam o equilíbrio entre a demanda e a oferta por pessoas em cada 
uma das unidades de análise. 

 

6.2.2 O método matricial 

A análise matricial realizada no TCU adotou etapas idênticas às realizadas no contexto 
do CNJ, mas resultou em um modelo completamente distinto, adequado à realidade do 
Tribunal de Contas. 

A aplicação da metodologia Matricial no TCU tinha como objetivos aumentar a 
produtividade de instrução de processos considerando os indicadores de qualidade do 
Tribunal, disponibilizando assim, capacidade para outras áreas consideradas prioritárias pelo 
Tribunal, como fiscalização. Cabe ressaltar que o Tribunal já possuía unidade de medida 
semelhante ao FTE, a chamada “Homens Dia” (HD), que tinha como objetivo mensurar os 
esforços para execução de suas atividades. O HD se divide em HDP, homens dia alocados 
para instrução de processos e HDF, homens dia alocados em fiscalização, ou seja, toda a força 
de trabalho existente para área fim deve ser alocada em uma dessas duas atividades. 

Do ponto de vista da metodologia para construção do modelo de alocação de recursos 
humanos, o caso foi construído basicamente a partir das mesmas etapas observadas no 
Conselho Nacional de Justiça: 

 

6.2.2.1 Identificação dos indicadores de produtividade e de qualidade 

No caso do TCU os dois indicadores definidos foram: 

 Indicador de produtividade: Instruções de mérito + fiscalizações 
realizadas/quantidade de Auditores Fiscais de controle Externo 
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 Indicador de qualidade: Índice de Conformidade das Instruções: processos 
devolvidos por erros de instrução, ponderados a partir da atribuição de pesos 
diferentes para cada tipo de erro encontrado. 

Em seguida foi realizado o levantamento e teste das variáveis de agrupamento: 
 

6.2.2.2 Levantamento e análise das variáveis de agrupamento 

Inicialmente foram levantados os seguintes fatores que poderiam explicar a diferença 
de produtividade entre os possíveis agrupamentos: 

 1 −  % 𝑖 𝑎 𝑖𝑧𝑎çõ  => Hipótese: Fiscalizações são mais complexas (em 
geral) que os outros tipos de processos, demandando assim mais tempo de trabalho 
e esforço dos auditores  

 𝑎çã    𝑃  / 6  => Hipótese: A autuação de 
novos processos durante o período avaliativo aumenta a demanda de trabalho a 
partir do um aumento na quantidade de processos em estoque. O aumento no 
estoque por sua vez resulta em uma produção mais elevada. 

  𝐼 𝑖 𝑖𝑎  /  => Hipótese: Um estoque mais alto no início 
do período resulta em uma produtividade mais elevada. 

  ’ / 𝑎   𝐼 çõ  => Hipótese: Unidades com processos mais 
simples terão uma produtividade mais elevada – O processo de Tomada de Contas 
Especial foi utilizado como uma proxy para processos simples 

A partir deste levantamento foram realizadas regressões simples, que permitiram a 
identificação de três agrupamentos distintos: Secretaria de Controle Externo estaduais, 
funções de governo e SEINFRAS. 

 

6.2.2.3 CONSTRUÇÃO DO RANKING DE PRODUTIVIDADE POR GRUPO 

Conforme citado, os servidores do Tribunal realizavam atividades que poderiam ser 
enquadradas em dois grandes grupos: fiscalização e instrução de processos. No caso das 
instruções processuais, a aplicação da metodologia Matricial possibilitou o levantamento da 
produtividade de cada uma das unidades técnicas. A partir da discriminação dos quantitativos 
de processos baixados por pessoa em cada uma das unidades, foi calculada a produtividade 
paradigma, aquela encontrada no terceiro quartil. O cálculo da produtividade paradigma, por 
sua vez, permitiu o levantamento da lotação estimada para cada unidade organizacional.  

 
 
 

                                                 
6 Auditor de Controle Externo sem Função Comissionada 
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Figura 9 – Cálculo da produtividade paradigma e lotação estimada 

 
Em seguida a produtividade paradigma foi dividia pelo FTE anteriormente calculado a 

fim de se calcular qual seria a demanda ideal por horas de trabalho de cada área para que o 
valor de produtividade identificado no terceiro quartil fosse alcançado. Caso as unidades 
alcançassem a produtividade paradigma definida, dada uma entrada estimada, seria liberada 
uma capacidade disponível para fiscalização, tal que multiplicada pelo FTE resultaria no total 
de HD disponíveis de cada uma das unidades territoriais. Cabe ressaltar que, aliada à 
produtividade, foi realizada uma análise de qualidade, orientada pelo Índice de Conformidade 
das Instruções Processuais. Aliada à esta análise de qualidade, foi estabelecido um ponto 
ideal, considerando-se o maior número de processos que um servidor conseguiria baixar sem 
ocorrência de perda de qualidade. 
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Figura 10 - produtividade e liberação de HD 

O objetivo central da análise matricial foi, portanto, estabelecer o número de HDP 
ideal para a realização das atividades processuais de cada área e, assim, liberar um 
quantitativo de horas de pessoas disponíveis para a realização das atividades de fiscalização, a 
chamada HDF. 

 

6.2.2.4 Estimativa da demanda futura e estimativa da lotação de referência para cada 
unidade 

Por fim, a partir de modelos estatísticos e de uma base de dados disponibilizada foi 
traçada, considerando-se uma série histórica de 2009 até 2015 foram realizadas as projeções 
de lotação, baseadas na quantidade unitária de processos autuados. Foi possível, portanto, 
estimar a lotação a partir da divisão da quantidade ponderada de processos autuados pela 
quantidade proporcional de auditores alocados em instrução processual. 

 
7 Conclusão 

 
Governos federal, estaduais e municipais, bem como empresas públicas e o Poder 

Judiciário, vêm sofrendo com orçamentos cada vez mais restritivos para atender a demanda 
por serviços públicos de maior qualidade. O descompasso entre a arrecadação e os gastos 
públicos é evidente e alternativas como o dimensionamento de recursos humanos cumpre 
função importante para reduzir essa desigualdade. 

Como uma nova tendência na gestão pública, o resultado do planejamento da força de 
trabalho permite que a organização dê um passo adiante em prol do melhor aproveitamento de 
seus recursos e da melhoria da produtividade e da qualidade do serviço prestado, podendo 
ainda colaborar em redefinições dos quadros existentes e planejamento adequado e 
responsável para as gerações futuras que viabilizarão os serviços e entregas públicas. 

Definir uma metodologia para alocação de pessoas e, junto dela, esperar por uma 
mudança de cultura com relação a mensuração da produtividade é passo necessário para 
reduzir os altos índices de insatisfação com as entregas dos serviços públicos e crescente 
aumento da demanda por estes no Brasil, além de atender às cobranças por serviços de 
qualidade como contrapartida aos crescentes impostos cobrados. 
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Ademais, cumpre ressaltar que a criação de instrumentos de controle de alocação de 
Recursos Humanos adotados como prática pelos núcleos de RH das organizações impactadas 
garante perenização e continuidade nas ações formuladas, mantendo as capacidades criadas 
como prática do dia-a-dia do serviço público, além de possibilitar que assunto se torne 
assunto recorrente na agenda da gestão pública brasileira, seja como demanda interna ou até 
mesma pautada pela própria população. 

No entanto, as mudanças decorrentes dos resultados deste tipo de projeto cumprem 
função de subsídio àqueles que têm legitimidade legal para a tomada de decisão, deixando 
claro o limite da aplicação da metodologia no que tange ao planejamento da alocação de 
recursos humanos. Cabe à alta administração dos órgãos envolvidos definir a utilização ou 
não desses diagnósticos para outros fins, tais como redistribuição de quadro, desenvolvimento 
de políticas de pessoal, criação de equipes temporárias para atendimento de demandas 
sazonais, dentre outros. 

O método exige que as equipes de implementação tenham sensibilidade quanto a 
aplicabilidade em cada projeto, de maneira a considerar que os órgãos de governo tem 
diferentes níveis de complexidade, com realidades e entregas diversas. 

A metodologia proposta pela EloGroup é considerada a principal referência, se não a 
única atualmente existente capaz de responder a diferentes realidades das organizações 
públicas. Sua notória especialização já foi comprovada por diferentes órgãos, inclusive o 
próprio TCU, e deve ser servir de base para avanços no planejamento da força de trabalho no 
setor público. 

Dado os resultados positivos apresentados na aplicação da metodologia de 
Planejamento da Força de Trabalho anteriormente, atualmente a EloGroup atua no maior 
projeto de Recursos Humanos do Poder Executivo, dimensionando todos os órgãos do estado 
do Ceará. Em implementação desde março de 2017, o projeto ainda contém elementos de 
previsibilidade de Recursos Humanos para um horizonte temporal de dez anos, considerando 
fatores de impacto nos serviços de acordo com demandas futuras. 

Sendo assim, esta ferramenta vem conquistando espaço na agenda de melhorias da 
gestão pública, podendo contribuir nas mudanças necessárias no cenário que vivenciamos 
atualmente. 
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