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Resumo 
O caso apresentado aborda diferentes resultados positivos obtidos por gestores da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte na implementação de ações de modernização da gestão após passarem por uma 
capacitação direcionada aos três níveis de liderança da administração direta. Passado um ano da 
conclusão do treinamento, foi realizada uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas com gestores 
dos três níveis, em distintas secretarias municipais. Os relatos foram analisados e são apresentados 
neste artigo. Foram identificadas mudanças realizadas pelos gestores capacitados, classificadas em três 
tipos de movimentos: o movimento de baixo para cima, o movimento colateral e o movimento de cima 
para baixo. O relato visa ampliar o registro de ações empreendidas por gestores públicos em suas 
esferas de atuação e limitações burocráticas, com identificação das melhorias possíveis de serem 
alcançadas. Visa também desenvolver o repertório sobre a utilização de práticas modernas de gestão 
preconizadas pela OCDE para a gestão pública (monitoramento para melhoria da performance, 
aumento do controle e da responsabilização, uso de mecanismos de mercado para prover melhor 
prestação de serviços e reforma burocrática), e ilustra a maior efetividade de mudanças quando há 
envolvimento da alta gestão. O artigo também pondera sobre as reconhecidas dificuldades do contexto 
específico da gestão pública burocrática. 
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1 Introdução 

 
Há muito se vem debatendo nos diversos fóruns de interesse nacionais sobre a Nova 

Administração Pública Brasileira e sua real efetividade. Essa abordagem, também 
denominada "abordagem gerencial", pressupõe substituir a prevalente e superada "abordagem 
burocrática" (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998). O desafio inerente é o de que o Estado 
adote práticas gerenciais inspiradas na iniciativa privada, modernas e eficazes, sem se deixar 
distanciar de sua função e prerrogativas públicas.  

Secchi (2009) descreve que as reformas empreendidas pelas administrações públicas 
modernas têm se inspirado em dois modelos: a administração pública gerencial e o governo 
empreendedor. Segundo o autor, ambos os modelos compartilham valores de produtividade, 
orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, visão de mercado 
e responsabilização (accountability). Ele também cita a onda na New Public Management ou 
Nova Gestão Pública, que pretende estruturar a gestão da administração pública baseada nos 
valores de eficiência, eficácia e competitividade.  

Secchi  (2009) chama a atenção para o fato de que a transição entre os modelos é 
árdua. Ele ressalta que, no Brasil, "o patrimonialismo pré-burocrático ainda sobrevive por 
meio das evidências de nepotismo, gerontocracia, corrupção e nos sistemas de designação de 
cargos públicos baseados na lealdade política" (SECCHI, 2009. p.365). Tal assertiva coloca 
em ampla dimensão o desafio enfrentado pelas instituições públicas que desejarem enfrentar a 
tarefa.  

Motta (2013), ao realizar um balanço do "estado da arte da gestão pública" brasileira, 
reforçou as ponderações de Secchi (2009) sobre a prevalente ênfase no controle na burocracia 
brasileira, que dificulta a modernização desejada. O autor acrescenta que a exagerada ênfase 
no controle acaba prolongando-se em áreas menos visíveis da gestão pública, e através da 
manipulação de instrumentos gerenciais, transforma até os instrumentos técnicos em formas 
de controle. Ele também pondera que os gestores públicos encontram-se constantemente 
expostos a disputas de poder em cada decisão tomada: entre as tarefas principais do gestor 
público "inclui-se a busca constante de novos consensos em meio a pressões, conflitos, 
alianças e agudas limitações de recursos" (MOTTA, 2013 p. 85). Assim, ele conclui que essa 
vulnerabilidade faz com que, em boa parte do tempo, resolver conflitos seja mais importante 
do que buscar resultados, o que dificulta ainda mais a adoção das práticas de modernização da 
gestão pública no Brasil. 

Diante desse quadro, pesquisar e entender inciativas de sucesso tornam-se 
profundamente relevantes. Secchi (2009) já previra que pesquisas empíricas sobre reformas 
da gestão pública brasileira deveriam estar atentas a aspectos incrementais de mudança. Ele 
advogou a favor de processos cumulativos que sinalizem a transição. 

Diante do exposto, esta pesquisa contribui demonstrando os efeitos incrementais, de 
diferentes impactos e direção da modernização identificados na Administração Municipal de 
Belo Horizonte (MG), ajudando a compor um quadro de entendimento mais amplo do espaço 
da discricionariedade do gestor público, em que a profissionalização gerencial pode acontecer.  

 
 

2 Modernização da Gestão e Capacitação de Gestores 

 
Segundo preconizado pela OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Económico, 2005), fazem parte da modernização pública as ações de:  

 Melhoria da performance do setor público;  
 Aumento do controle e da responsabilização;  
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 Uso de mecanismos de mercado para prover melhor prestação de serviços  
 Reforma burocrática, e  
 A melhor organização e motivação dos servidores públicos.  

Do ponto de vista da preparação do gestor público para atuar segundo as demandas de 
modernização, o Decreto lei 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política Nacional 
de Desenvolvimento de Pessoal na esfera federal, promovendo a busca da adequação de 
competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência 
o plano estratégico institucional. O decreto define a gestão por competências com ênfase na 
“gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 
alcance dos objetivos da instituição”. O decreto desencadeou um movimento de gestão por 
competências buscando responder às necessidades de profissionalização do gestor público, 
aderentes à modernização almejada.  

Com efeito, Abrúcio (2007) apresenta a profissionalização do gestor público como um 
importante pilar da modernização do Estado. Ele ressalta a necessária incorporação de novas 
técnicas e conhecimentos e a adoção de práticas de avaliação constante por meio de metas e 
indicadores, entre outros, como fundamental ao processo. 

Sendo assim, a gestão por competência se alia a essas prerrogativas de modernização e 
ênfase no resultado, porque enfatiza a ação, isto é, a prática do indivíduo nas organizações 
para gerar os resultados esperados. Segundo ressaltam Dutra et al. (2000), essa prática deve 
ocorrer ainda que se encontrem barreiras no contexto, na cultura, nas características da tarefa 
e do cargo, em imprevistos e nas limitações de recursos. Ora, tal abordagem é totalmente 
aderente à necessidade da gestão pública, por considerar a existência de entraves.  

Para que se desenvolvam as competências que contribuirão para o alcance dos 
resultados organizacionais almejados, Dutra et al. (2000) evidenciam a necessidade da 
capacitação das pessoas. Esses autores definem competência justamente como  

a capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos 
e organizacionais da empresa, traduzindo-se pelo mapeamento do resultado 
esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários para o seu atingimento (input).   

(DUTRA et al., 2000, p. 164). 
 
É no contexto da busca de modernização da gestão e de desenvolvimento de 

competências de gestores públicos que se apresenta o caso da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. 

 
 

3 Metodologia 

 
Os dados aqui apresentados foram levantados através de entrevistas com doze pessoas 

da administração pública municipal pertencentes a doze secretarias diferentes. Metade dos 
entrevistados exercia cargos com status de secretários municipais. Os seis restantes exerciam 
cargos de liderança em níveis diferentes: foram entrevistados dois gestores de cada nível de 
liderança G1, G2 e G3. As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2016 e 
variaram entre 30 e 90 minutos. Foram também levantados dados secundários e documentais 
no site da Prefeitura de Belo Horizonte e em jornais de ampla circulação da capital mineira.   

Após análise do conteúdo das entrevistas, procedeu-se a uma classificação 
compreensiva dos mesmos. Serão apresentados neste artigo parte dos dados coletados, 
selecionados como exemplares dos movimentos de mudança identificados. 
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4 A Modernização de Gestão e a Capacitação dos Gestores da PBH 

 
Muito atribuído ao seu histórico de empresário, o prefeito Marcio Lacerda ressaltava 

em sua gestão a necessidade de modernização da administração pública e a ênfase no 
Planejamento. Em seu mandato, a Administração Municipal se engajou em três movimentos 
de planejamento (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2016): 

 O planejamento de longo prazo, construído através da avaliação das ações 
presentes e levando em conta os desafios e oportunidades do município. Foram 
definidos indicadores e objetivos para a cidade desejada em 2030. Esse 
planejamento possibilitaria a identificação e antecipação de tendências e desafios 
em todos os setores da vida da cidade nas próximas duas décadas.  

 Planejamentos a curto e médio prazos, com participação popular e de especialistas, 
visando a uma maior eficácia nas ações políticas, urbanas e sociais executadas pela 
administração municipal. Denominado “BH Metas e Resultados”, pretendia que os 
seus resultados fossem acompanhados pela população por meio da Internet, 
possibilitando maior transparência à gestão dos recursos públicos. 

 A revisão do Plano Diretor, a nova Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo e 
o Código de Posturas, com participação popular para alinhamento articulado entre 
as leis tanto para o presente quanto para a construção futura. 

Entendendo que o uso de mecanismos de Planejamento e Controle é apenas uma das 
dimensões da modernização da gestão pública, o prefeito priorizou, ao final do seu segundo 
mandato, a capacitação dos gestores.  

No Início de 2015, a Administração Municipal de Belo Horizonte contava com 680 
gestores na administração direta, distribuídos em três níveis de liderança: o primeiro nível 
chamado G1, que responde diretamente aos Secretários Municipais; o nível intermediário G2 
e o nível operacional, G3. Esses gestores poderiam ser oriundos tanto do chamado 
recrutamento amplo quanto do recrutamento restrito. Como não há uma prática de 
treinamentos constantes para que as pessoas que assumem cargos de liderança possam se 
capacitar na medida em que os desafios aumentam, o cenário dos líderes na prefeitura era bem 
desigual. Se, por um lado, havia secretarias que tradicionalmente treinavam seus gestores ao 
longo do tempo (como a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo), por outro, a 
maioria delas abrigava gestores que, apesar de mais de uma década em cargo de liderança, 
nunca haviam participado de uma capacitação para esse fim. Alguns haviam participado de 
uma capacitação na década de 80, alguns haviam participado de cursos específicos em 
planejamento, em gestão de pessoas, em gestão de projetos. Mas não havia acontecido até 
aquele momento um treinamento integrado que alinhasse o entendimento do exercício do 
planejamento, da liderança, da gestão dos processos e da gestão de equipes por todo o corpo 
de gestores de uma secretaria ou do município como um todo.   

Em resumo, o corpo gerencial do município de Belo Horizonte contava com históricos 
muito heterogêneos:  havia alguns que ocupavam cargos de gestão há décadas, e outros que 
haviam sido promovidos há poucos meses; alguns eram muito preparados (às vezes até por 
inciativa própria) e outros com muito pouca bagagem conceitual sobre seus desafios.  

Um dos grandes dificultadores para se empreender a capacitação que se pretendia era a 
atribuição de recursos para tão ampla escala. Esse problema foi solucionado quando Thiago 
Grego, Secretário Municipal de Planejamento, identificou que o BNDES estava oferecendo 
uma linha de crédito - a PMAT (Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos 
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Setores Sociais Básicos) - que possuía um vértice ligado à Capacitação Gerencial. A 
Prefeitura de Belo Horizonte pleiteou e conseguiu o empréstimo, a ser pago em 2 anos.  

 
A escola de negócios FDC - Fundação Dom Cabral –, foi convidada para ser a parceira 

na capacitação. A FDC compôs uma equipe multidisciplinar de professoras com sólida 
formação conceitual e também familiarizadas com a gestão pública e seus desafios para 
ministrarem os módulos contratados (decididos em parceria). A metodologia escolhida para 
desenvolver as competências privilegiava a prática, através de discussão de casos e 
dinâmicas, capitalizando o conhecimento dos participantes para maior engajamento e riqueza 
das aulas. Uma grande preocupação do programa construído foi a aderência de se tratar gestão 
pública e a aplicabilidade prática (preferencialmente imediata) dos temas tratados.  

Os temas elencados foram definidos pelos desenhos de conhecimentos, habilidades e 
atitudes concernentes às competências que já vinham sendo elencadas pela Secretaria de 
Recursos Humanos de Belo Horizonte em conjunto com a expertise da Fundação Dom 
Cabral, a saber: Planejamento Estratégico e Orientação para Resultados; Liderança e Gestão 
de Pessoas; Gestão de Conflitos e Negociação e Gestão de Processos. Foram formadas turmas 
com 40 participantes com módulos oferecidos a cada 3 semanas. Foram idealizadas 64 
horas/aula de capacitação, alocadas conforme os seguintes conteúdos:  

 

 Planejamento Estratégico (16 horas): Valor público, Visão sistêmica, Planejamento 
e Implementação de Estratégia na Esfera Pública; Alinhamento e Coordenação de 
Pessoas Processo e Áreas; e Orientação para Resultados, Design Thinking.  

 Gestão de Pessoas, Gestão de Conflitos e Negociação (16 horas): Gestão 
Estratégica de Pessoas na Esfera Pública; Impacto da Cultura Organizacional sobre 
os Modelos de Gestão; Papel e Responsabilidade dos Líderes na Gestão das 
Pessoas, em Especial, na Administração de Conflitos; Gestão de Indicadores de 
Recursos Humanos. 

 Comunicação e Feedback/ Liderança Situacional (16 horas):  Estilos de liderança; 
Diagnóstico de Equipe; Percepções de Poder; Comunicação Assertiva e Técnicas 
para Oferecer e Receber Feedback. 

 Gestão de Processos no Serviço Público (16 horas): Mapeamento e Redesenho de 
Processos; Sequência e Interação de Atividades; Alinhamento Organizacional e 
Estruturação de um Sistema Integrado de Indicadores de Desempenho (Estratégia / 
Processos / Pessoas). 

Quando o lançamento do Projeto foi anunciado, nem todos (secretários e gestores) 
receberam com satisfação o convite. Algumas resistências em liberar os gestores por 64 horas 
(ainda que em semanas alternadas) foram levantadas. O prefeito chegou a abordar o assunto 
em reunião de cúpula, afirmando o quanto o projeto lhe era caro e que gostaria de contar com 
a adesão a mais ampla possível. Por outro lado, houve secretários e gestores que acolheram a 
iniciativa com entusiasmo, pleiteando o curso para si e para o máximo de gestores que 
puderam inserir nas turmas. Algumas Secretarias (como a da Regulação Urbana) tiveram 
todos os seus gestores capacitados; outras minoraram poucas vagas (como a Secretaria de 
Saúde), disputadas ferozmente por gestores que queriam se beneficiar (como no caso da 
liderança do Hospital Odilon Behrens). A capacitação ocorreu entre os meses de agosto e 
dezembro de 2015, e na medida em que o processo começou e os gestores começaram os 
módulos, elogiando e já voltando para seu trabalho, promovendo mudanças positivas, a 
demanda foi afetada pelo efeito cascata. O número de solicitações excedeu a capacidade 
contratada para o treinamento. 
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Ao fim do processo, foram treinados 640 gestores divididos em 16 turmas de 40 
participantes cada. Cinco secretários municipais (ou cargos que tinham status de) também 
aproveitaram o curso para se reciclar. 

 
 

5 Resultados Alcançados 

 
O acirramento da crise econômica no país não poupou a cidade de Belo Horizonte. 

Quando as entrevistas de levantamento de dados foram realizadas, no final de 2016, além de 
já se ter transcorrido um ano do treinamento, estavam todos ainda impactados com o corte 
radical de gastos em 30%, decretado pelo prefeito em janeiro de 2016. Apesar de vários 
relatos aludirem à gestão pós-corte, porém nenhum entrevistado relatou o fato como 
surpreendente: todos estavam cientes de que a arrecadação do município vinha diminuindo 
consideravelmente com a crise econômica no país. A crise, na verdade, serviu como pano de 
fundo para os entrevistados ressaltarem ora seu maior dinamismo na gestão, ora suas 
dificuldades. 

Após análise dos diferentes relatos dos entrevistados, puderam-se  identificar três tipos 
de movimentos de mudança positivas descritas: o movimento de baixo para cima, o 
movimento colateral e o movimento de cima para baixo.  

Foi identificado o movimento de baixo para cima quando os relatos dos gerentes 
descreviam como eles, após capacitados, passaram a ser agentes de mudança na sua 
Secretaria, e em alguns casos até extrapolando as mesmas, independentemente das 
diretrizes/apoio do secretário da pasta.  

O movimento colateral refere-se aos casos em que os gerentes que foram capacitados 
passaram a contar com parcerias em pares em outras secretarias ou órgãos da administração 
direta mais espontaneamente, independentemente das disputas burocráticas já descritas neste 
artigo.  

E o movimento de cima para baixo ocorreu quando, segundo os relatos dos 
entrevistados, a alta gestão que participou da capacitação mudou seu comportamento e passou 
a liderar com mais competência as mudanças que pretendia implementar.  

 
Esses movimentos serão ilustrados por três exemplos:  o ocorrido na Auditoria Geral 

do Município, o que foi relatado pela Secretaria Adjunta de Modernização, e o da Secretaria 
Municipal Adjunta de Regulação Urbana, respectivamente.  

 
Os três exemplos aqui relatados não esgotam os relatos coletados. 

 Movimento de baixo para cima (quando os gerentes que foram capacitados passaram a 
ser agentes de mudança) 

Segundo relato colhido na Auditoria Geral do Município (ligados à Controladoria 
Geral do Município), os gerentes que foram capacitados passaram a reivindicar reuniões 
regulares de acompanhamento estratégico de seus superiores, como um movimento 
generalizado no Órgão. Outra mudança relatada foi que, antes do treinamento, os gestores não 
utilizavam nenhuma prática de planejamento das atividades da auditoria. Segundo eles, o 
curso foi a “mola propulsora” para que o fizessem:  através de um mutirão com os gestores 
das pastas, pesquisaram, sondaram contexto e construíram pela primeira vez uma matriz de 
risco para priorizarem a frequência de auditorias.  

Também os gestores avaliaram a capacidade instalada e as horas necessárias a se 
reservar para examinar os passivos auditados, as possíveis demandas de última hora (que na 
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prática são frequentes), e traçaram novas metas para todas as gerências - difíceis porém 
exequíveis.  Segundo afirmou o entrevistado: 

“Foi uma outra forma de trabalhar: os gerentes estavam todos 
predispostos, envolvidos e prontos para colocar em ação. O trabalho em 
equipe melhorou demais. (...) Diminuiu drasticamente o número de 
embates.”   

 
O movimento foi concluído com o repasse da nova metodologia para o pessoal da 

ponta: "Preparamos um minicurso para eles." 
 
Os gestores da Auditoria também contaram que passaram a  trabalhar para implantar 

novos e melhores indicadores que fizessem sentido para seu próprio acompanhamento e 
gestão. As metas dos auditores vinham sendo auferidas por número de relatórios concluídos, o 
que eles avaliaram ser insuficiente para monitorar os processos e suas diferentes 
complexidades. Com a ajuda de um especialista da Secretaria de Planejamento, os líderes da 
auditoria, na época das entrevistas, estavam buscando desenhar novas formas de trabalho e 
criar indicadores de resultado. Estavam, inclusive, desenhando um novo modelo de trabalho, 
auditando processos: 

“Queremos vislumbrar a auditoria para frente, que trará melhorias muito 
maiores [para o município]. (...) Apesar de auditoria de processo ser mais 
lenta, [quando auditamos processos] vemos que problemas poderiam ser 
melhorados se fossem resolvidos na ponta, no início do processo. A 
auditoria tem que ser parceira [do auditado].”  

 
Com essa filosofia, também estava na intenção dos gerentes estimular o número de 

visitas do auditor ao auditado, ao invés de ficar apenas em seu escritório solicitando envio de 
documentos:  

“Provavelmente haverá um indicador [para estimular esta atitude]... 
Quando estamos ali olho no olho, acompanhando o fluxo, podemos atuar 
muito mais e melhor. Perde-se muito com o distanciamento! E [esta 
mudança] está sendo construída por nós!”  

 
A mudança está sendo orquestrada através de reuniões com especialistas, com visitas 

de benchmarking e com práticas de brainstorming, tal como foi reforçado pelos conteúdos da 
capacitação. 

 

 Movimento colateral (quando os gerentes que foram capacitados passaram a contar com 
parcerias em outras secretarias ou órgãos da administração direta) 

A Secretaria Adjunta de Modernização, pela própria designação, já propunha a 
modernização que irradiaria para outras secretarias e órgãos. Conforme levantado pela 
pesquisa, o efeito da capacitação de 2015 na Secretaria foi de abertura para compreensões e 
enraizamento de práticas que já vinham se solidificando junto aos gerentes. Segundo relatado 
em entrevista, após o curso, ficou melhor compreendido pelos gestores da secretaria a 
prevalência do objetivo da gestão municipal como todo (mais do que os interesses específicos 
de cada gerência). Nas ações gerenciais, ficou mais difundido o uso do planejamento, 
indicadores e estatísticas para a tomada de decisão -  até para o próprio escritório de processos 
“que antes adotavam indicadores como parte da burocracia, agora são mais cuidadosos, 
entendem por que precisam dos indicadores”, segundo a entrevistada. 
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O pessoal da Secretaria também pôde perceber os efeitos mais sistêmicos da 
capacitação na administração municipal como um todo, em ações laterais, pois eles notaram 
um aumento da procura da ajuda da Secretaria de Modernização para revisar processos 
internos ou até  para processos que englobam mais de uma secretaria ou órgão, e que os 
gestores gostariam de mapear, rever, aprimorar e estabelecer indicadores mais eficazes. 
Segundo relato, no momento das entrevistas, estavam atuando na Prodabel, na Secretaria de 
Finanças, na Secretaria de Saúde, todas com parcerias mais facilitadas: "antes as pessoas nos 
procuravam apenas para informatizar, agora elas entendem quando a gente fala que antes 
tem que mapear o processo”. 

Quando as pessoas realmente entenderam, através do treinamento, “que o objetivo da 
prefeitura é muito maior do que o da sua gerência, facilitou demais”. 

 

 Movimento de cima para baixo (quando a alta gestão se capacitou e liderou as mudanças 
requeridas) 

Branca Cheib era Secretária Municipal Adjunta de Regulação Urbana e resolveu 
se capacitar com o treinamento de 2015. Ela era funcionária concursada da prefeitura havia 12 
anos na Regulação Urbana e estava ansiosa para promover uma grande mudança de 
desburocratização na Secretaria. Segundo relatou, ela vinha avançando a passos muito lentos 
e acreditava que a capacitação na Fundação Dom Cabral poderia lhe oferecer uma pista sobre 
como superar problemas ou ajudá-la mesmo a implementar seu plano de desburocratização 
mais rapidamente. Ela conseguiu que toda a sua equipe gerencial - 40 pessoas, todas 
concursadas da prefeitura -  participassem da capacitação.  

A Regulação Urbana trabalha basicamente com licenciamento, e a Secretária pretendia 
promover uma grande modernização, que ela entendia exigir uma grande mudança cultural. 
Segundo ela, o município de Belo Horizonte tinha 70% de suas edificações clandestinas, e tal 
situação a levava a questionar a eficácia da Secretaria se, apesar de tantas tentativas de 
controle, a clandestinidade era tão alta: “não adianta nada ficar controlando papel se na hora 
de executar a pessoa vai lá, compra um terreno, contrata um pedreiro e constrói o que ela 
quer (...) Não adianta tanto controle e equipe cada vez maior, se a clandestinidade está só 
crescendo”. Sua intenção era promover maior agilidade e desburocratização da Secretaria na 
expedição de licenciamento e focar na fiscalização e no acompanhamento das obras.  

 Segundo depoimento da própria Secretária, a capacitação dos gestores foi 
fundamental para que as mudanças fossem implementadas e na velocidade que ela pretendia. 

A mudança aconteceu na medida em que mudaram a atuação - de fiscalizadores de 
projetos de construção para fiscalizadores de obras. Estabeleceram condições para autonomia 
dos cidadãos: divulgaram e compartilharam conhecimentos, explicaram normas e 
determinações, atualizaram o site, e, nas palavras da Secretária: "decidiram acreditar que os 
arquitetos e engenheiros estavam assim capacitados para cumprirem com os requisitos para 
o alvará de construção". Passaram a expedir o alvará de construção no ato da requisição e 
moveram o foco do trabalho da Secretaria para o acompanhamento da obra.  

No período de transição, os gestores de primeiro nível tiveram que se dedicar  a 
implementar vários Planos de Ação. Após a capacitação e entendendo melhor o papel do 
propósito comum e específico de cada gestor, todos trabalhavam alinhados no mesmo 
entendimento do que precisava ser feito, de suas etapas e encadeamentos.  

Os líderes em geral tiveram que manter o foco estratégico, de comunicação e aprender 
a não se deixar perder na rotina e normatizações, delegando mais. Segundo a Secretária, eles 
estão "implantando uma mudança atrás da outra - de procedimento de tudo em uma 
velocidade absurda - Inclusive correndo contra o tempo para implementar tudo até o final do 
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ano!"  Entenderam a importância da comunicação mais direta com os servidores responsáveis 
pela implementação, e de que ele precisa participar e querer o processo de mudança:  

“Tivemos que mudar vários processos e discutimos com equipe: eu sentei 
pessoalmente com os funcionários, apresentei a proposta para eles, 
perguntando: alguém tem uma ideia ou sugestão melhor do que esta para 
resolver o problema da cidade? [...] Uma das funcionárias falou  Ah! mas a 
gente vai perder o controle da cidade... Diante disso eu apresentei os 
resultados para ela e falei assim: controle do que se 70% da cidade está 
clandestina? A burocracia vem da dúvida, vamos acabar com isso e 
acreditar que o profissional estudou e tem capacidade de exercer o seu 
trabalho; e vamos acompanhar a obra, identificar caso alguém cometa 
alguma irregularidade, e vamos deixar quem está certo trabalhar. E como 
estamos facilitando a entrada da documentação, outros virão para se 
regularizar. Hoje você não precisa atuar clandestinamente... você entra na 
internet [e emite o alvará]. E é bom para município que passa a conhecer 
as construções,  podendo otimizar a arrecadação de impostos e é bom para 
o cidadão que sai  da clandestinidade. Emitíamos 10 mil por ano, quando 
passou para internet, passamos a 30 mil por ano. [...] A evolução [da 
implementação] depois do curso foi muito rápida." 

 
Cada gestor de cada área trabalhando próximo da equipe reorganizou processos para 

os planos virarem realidade. Ainda segundo Branca Cheib, o movimento gerou uma dinâmica 
intensa na Secretaria, "de funcionário dando ideia, abriu a cabeça do gerente, mesmo a 
minha cabeça [...] Aprendi que quando [os funcionários] entendem as metas, o trabalho anda 
e a mudança acontece." 

Por ocasião do levantamento dos dados, estavam trabalhando intensamente na 
Secretaria para finalizar as mudanças até o final do mandato: "o pessoal não está deixando a 
peteca cair!" Além do mais, a Secretaria Adjunta de Regulação Urbana de Belo Horizonte 
havia se tornado benchmark: o trabalho de desburocratização repercutindo em outras 
secretarias (em Belo Horizonte, a Secretaria de Meio Ambiente já estava analisando como 
poderiam fazer para desburocratizar o licenciamento ambiental) e mais 10 cidades já haviam 
procurado conhecer o processo empreendido por Branca e sua equipe. Ela fez questão de 
reforçar que seu sucesso foi fundamentalmente vencedor pelo apoio da gestão modernizadora 
do prefeito, tendo instaurado um Planejamento, cobrado metas e resultados e monitorado ele 
mesmo os avanços em cada órgão. 

 
 
 

6 Limitações e descrenças  

 
Não se pode dizer que a capacitação por si gerou sozinha os resultados descritos, 

assim como não seria correto afirmar que os resultados positivos foram almejados e 
promovidos por todos os gestores que participaram da capacitação. Alguns dos gestores 
entrevistados, depois de um ano passada a capacitação, ainda apresentavam a postura passiva 
discutida nos argumentos teóricos que contestam a efetividade das mudanças. Segundo 
justificou um entrevistado:   

"estou esperando o movimento do PPAG [para implantar as mudanças que 
quero em minha área], aí vou conversar com o meu Secretário para que ele 
compre a ideia e ano que vem alinhar o PPAG com a estratégia da 
prefeitura.. (...) Mas eu sinto que envolver outras pessoas é complicado... 
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(...) É que a exigência de segurança está cada vez maior, a informática 
precisa aprovar tudo, então fica difícil de implementar coisas que 
dependem de outros..." 

 
Diferentes gestores entrevistados também mencionaram a frustração entre a maior 

capacitação e a busca de engajamento de gestores submetidos a políticas públicas 
descompassadas. Um dos entrevistados mencionou a subsequente exoneração de gestores, na 
época do corte do orçamento, que foi logo após a conclusão da capacitação: "qual foi o 
critério para escolha desse pessoal [para fazerem o curso] se depois eles não continuaram [na 
função]?"  

 
Também foi mencionada por um entrevistado a onipresente queixa de interferência 

política, que fragiliza os critérios meritocráticos de gestão: "gestão de pessoas é o mais difícil, 
porque a prefeitura sofre muita interferência política, muitos são alçados por indicação, é um 
sobe-e-desce muito grande de gente..." 

 
 

7 Considerações Finais 

 
Este é um relato de caso que descreve diferentes resultados positivos obtidos por 

gestores da Administração Municipal de Belo Horizonte na implementação de ações de 
modernização da gestão após passarem por uma capacitação em parceria com a Fundação 
Dom Cabral.  

A pesquisa realizada se alinha às incitações de Secchi (2009), que pondera que a 
reforma na administração pública brasileira tem ocorrido em diferentes contextos e sob 
diferentes escopos e valores. O autor alerta que, para identificar tais movimentos desiguais, 
deve-se estar atento para avaliar diferentes graus de penetração, diferentes continuidades e 
diferentes níveis hierárquicos. Foi o que se buscou identificar: conhecer e entender os espaços 
de mudança positiva na modernização. 

Sendo assim, este relato delineia diferentes movimentos de mudança implementadas 
na Prefeitura de Belo Horizonte e visa registrar iniciativas e ampliar o repertório dos gestores 
(prioritariamente os públicos) de ações que podem ser empreendidas em sua esfera de atuação 
e mesmo com as limitações burocráticas citadas como impedidores.  

Passado um ano da conclusão do treinamento, foi possível identificar os ensinamentos 
que foram de fato praticados. Através da análise das entrevistas, foi possível se identificar três 
tipos de mudança: (1) aquela que aconteceu por iniciativa dos gestores, que, após 
desenvolverem competências, e independentemente da instigação dos seus superiores, 
adotaram comportamentos mais proativos e se engajaram em diversas iniciativas de 
profissionalização da gestão em sua esfera de atuação (como foi demonstrado pelo relato da 
Secretaria de Auditoria, que passou a adotar práticas de planejamento mais eficazes, reviram 
processos envolvendo mesmo outras secretarias, criaram indicadores que, para além da 
burocracia, faziam sentido ao seu gerenciamento do trabalho); (2) a mudança ocorrida quando 
os gestores narraram que passaram a contar com maior cooperação lateral entre seus pares e 
em outras secretarias, também independentemente da instigação específica superior (e aqui o 
fato narrado da Secretaria de Modernização pressupõe a contrapartida dos gestores alocados 
em outras secretarias e que, após a capacitação, se demonstraram mais abertos à correlação 
lateral e sensíveis à visão de processo, deixando entrever um certo movimento radial do 
treinamento, para além dos dados coletados); (3) a mudança ocorrida quando o secretário 
municipal, desenvolvendo as competências tratadas no curso, liderou mudanças mais eficazes 
em sua gestão. Este último movimento foi o que demonstrou maior impacto em termos de 
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gestão, de transformação do órgão em si, em benefício para a sociedade. Esse último efeito 
confirma a literatura que ressalta o poder transformador da liderança, desde Selznick (1957), 
mas não invalida as mudanças incrementais e significativas, demonstradas nos casos 
anteriores. 

Os relatos apresentados também demonstram o acerto no desenho da capacitação, que 
endereçou os gaps de competência alinhados às recomendações da OCDE (2005) sobre 
modernização na gestão de processos e pensamento estratégico: planejamento e 
monitoramento para melhoria da performance, aumento da responsabilização, aumento da 
confiança em detrimento da rigidez burocrática, mapeamento e redesenho de processos, 
resolução de problemas através do método do design thinking. Provaram-se acertados também 
a inclusão de temas comportamentais, como Administração de Conflitos, Comunicação 
Assertiva e Técnicas de Feedback e Percepção de Poder.  

É importante ainda ressaltar que a abordagem usada pelos professores no treinamento 
trouxe legitimidade e sentido ao processo de aprendizagem dos gestores capacitados, 
conforme relatou uma gerente nível 1 da Secretaria Municipal de Educação entrevistada:  

 
”queria registrar que este contato com uma outra abordagem de gestão 
para nós do serviço público é muito importante. Acredito que rompe até 
preconceitos que se tem. A gente [costuma dizer] que quem sabe do serviço 
público somos nós. Por outro lado eu acho que é importante, eu senti e 
vários colegas comentaram [que também sentiram] abertura dos 
professores em perceber que o serviço público tem um know how - um 
conjunto de conhecimentos que estão ali e que às vezes para a sociedade 
passa rasteiro. (...) Acredito que quando vem esta metodologia [de partir] 
do conhecimento instalado no poder público, aí foi a soma. Foi a sensação 
que tive e de outros colegas meus. Agora é seguir nessa linha.”   

 
Em seu balanço da gestão pública brasileira, Motta (2013), já citado, pondera que é 

insuficiente oferecer treinamento e autonomia para tornar os dirigentes mais eficientes e 
eficazes, já que estes possuem apenas um limitado poder sobre os objetivos dos órgãos que 
dirigem. No entanto, os relatos aqui apresentados demonstram o quanto, ainda que a limitação 
de sua esfera de ação, gestores mais bem capacitados podem sim empreender mudanças 
positivas, superando, inclusive, conflitos de coalizão de poder e de disfunção burocrática.  
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