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O serviço público brasileiro é responsável por prover serviços 
para mais de 210 milhões de pessoas e está presente nos 
quatro cantos do país, desde os pontos mais remotos até as 
grandes metrópoles. Isso só é possível graças ao esforço de 
milhares de pessoas, que trabalham duro todos os dias: os 
gestores públicos.

Com o objetivo de auxiliar os gestores em suas funções e 
facilitar a comunicação com a população, os especialistas em 
Gestão Pública do Colab desenvolveram esse material 
exclusivamente para te ajudar no dia a dia do Serviço Público.

Chamado de “Os 11 Mandamentos do Gestor Público”, o guia 
traz boas práticas e dicas para facilitar e otimizar o trabalho 
dos gestores, garantindo assim a satisfação do cidadão.
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Olá, gestora e gestor!



1. ESTEJA ABERTO 
    a mudanças 

DICA

Todos temos dificuldades em nos adequar a mudanças, mas isso não pode impedir 
que o serviço público evolua. Sabemos que sempre tem aquele departamento em 
que é mais difícil fazer mudanças, seja pela estrutura engessada do setor, ou por 
pessoas que estão habituadas a fazer as coisas de determinada maneira. 

Mas vivemos no Mundo VUCA - sigla em inglês que significa volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguidade -, no qual as coisas mudam e acontecem muito rápido, 
e onde não existe um único caminho para atingir o objetivo.

Neste sentido, é importante ter capacidade de passar por transições e melhorar e 
crescer mesmo em situações inesperadas. Também é necessário saber explorar 
quais são os caminhos mais seguros para fazer mudanças de maneira ética e 
assertiva.

Busque saber mais sobre o novo 
projeto ou processo, converse com 
quem já utilizou o método, avalie como 
ele impactará no seu trabalho e na vida 
do cidadão e, sempre que possível, 
traga o cidadão, de maneira 
estruturada, para participar da 
mudança no processo ou 
implementação do novo projeto, assim 
maiores serão as chances de sucesso e 
de aceitação pelo maior interessado: 
o próprio cidadão.



2. ATUALIZE-SE E          
   capacite-se constantemente

DICA

É muito importante que você esteja sempre antenado com as novas tecnologias, 
práticas e leis. Investir na sua capacitação profissional (e pessoal também!) traz 
ganhos não só pra você, mas para todos que dependem do serviço público. Existem 
muitos cursos online voltados a gestores públicos, além de materiais 
disponibilizados gratuitamente. 

O Colab tem um curso de Gestão Pública Colaborativa, que você pode ficar de olho 
para a próxima turma (acesse https://www.colab.university/espera e inscreva-se na 
lista de espera). O nosso blog também tem vários conteúdos que você pode acessar 
gratuitamente em colab.re/blog.

Separe alguns minutos todos os dias para estudar e 
aprender coisas novas. Um curso online, videoaulas, 
palestras no TED ou no Youtube, ebooks. En�m, a 
Internet é um universo tão grande e tão rico que 
conteúdos para te capacitar não vão faltar!

Também existem os cursos gratuitos oferecidos pela 
ENAP e pelas escolas de gestão pública de cada estado, 
que abordam temas e técnicas que são muito úteis para 
os gestores. Convide pessoas do seu setor para fazerem 
esses cursos junto com você, assim vocês podem 
incentivar uns aos outros e trocar experiências. 

Além disso, existem outras ferramentas como o Slack, 
que permite que os usuários criem grupos e conversem 
entre si, o Google Suite, que armazena e compartilha 
documentos, o Docs, que possui editor de textos, o 
Google Planilhas e o Apresentações, entre outros. 
Todos permitem que os usuários editem um documento 
simultaneamente e troquem experiências.

https://www.colab.university/espera
https://www.colab.re/blog


3. UTILIZE UMA    
     LINGUAGEM 
     mais simples 
No Setor Público, nós estamos habituados a utilizar palavras mais formais e um 
monte de siglas que às vezes nem sabemos o que significam direito. Mas a maior 
parte da população não está acostumada com isso, portanto precisamos nos 
comunicar sempre de uma forma clara e simples, de modo que todos, 
independentemente de seu grau de instrução, consigam compreender.

DICA
Peça para algum colega de trabalho revisar 
seus textos e veri�car se está 
compreensível para o público em geral. 
Também é válido pedir a algumas pessoas, 
de níveis de instrução e idades diferentes, 
para lerem o que você escreveu e 
explicarem com suas palavras o que 
entenderam.

Para aprender a utilizar uma linguagem 
mais simples, também indicamos o livro 
"Clareza em textos de e-gov, uma questão 
de cidadania", de Heloisa Fischer, e o 
“Minicurso de Linguagem Simples” da 
Organização Comunica Simples, que está 
disponível no per�l do Youtube da 
empresa.



4. SEJA
   transparente
A Lei de Acesso à Informação (LAI) completou 7 anos no último mês de maio. Ela 
determina que todos os poderes sejam transparentes com suas ações, publicizando 
seus atos e divulgando-os para a população. 

Não tema ser transparente sobre o seu trabalho. É muito importante que a 
sociedade saiba o que os servidores públicos estão fazendo, pois assim as pessoas 
podem ajudar e defender a importância dos serviços públicos. Com isso, o setor 
público ganha mais credibilidade com a população e cria mais mecanismos para o 
combate à corrupção.

DICA

Essa aqui conecta diretamente 
com a dica do tópico 2. 
Capacite-se e esteja por dentro 
das ferramentas tecnológicas, 
elas vão te ajudar muito a coletar, 
estruturar e disponibilizar 
informações que são direito do 
cidadão acessar. 

Tipo o Colab. ;)



5. NÃO CENTRALIZE
   os processos

Sempre tenha em mente que apesar de um governo ser dividido entre várias 
secretarias e departamentos, elas fazem parte de um todo, devendo operar de 
maneira transversal e interdependente. Além disso, o trabalho de cada secretaria 
influencia no funcionamento de outras e têm impacto direto na vida do cidadão, 
por este motivo é importante que todos estejam alinhados no mesmo propósito.

DICA
Rituais periódicos entre secretários e 
criação de grupos de trabalho com 
pessoas de setores diferentes são 
muito produtivos, além de serem 
ótimas oportunidades de atualizar as 
demais secretarias sobre o trabalho do 
seu departamento e de manter o 
alinhamento estratégico e o foco nas 
prioridades.

Recomendamos também este vídeo 
da professora Patrícia Tavares, que fala 
sobre Agilidade Organizacional no 
Setor Público. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCu5I5-v1dI 

https://www.youtube.com/watch?v=KCu5I5-v1dI


6. CONSULTE 
    a população
É fundamental que os atores que serão beneficiados pelos serviços e políticas 
públicas sejam inseridos em todo o processo de formulação, implementação e 
avaliação destes programas. Afinal de contas, ninguém melhor do que a própria 
população para saber o que quer e precisa, não é mesmo? Os cidadãos querem, 
podem e devem ajudar o governo, só precisam ser estimulados.
Consultar a população traz diversos benefícios, destacamos alguns a seguir:

1. Legitimidade da gestão: A consulta à população fortalece a relação entre 
governo e cidadão, criando confiança, transparência (Lei 12.527/2011) e 
contribuição com as ações que serão executadas.
2. População como agente ativo de construção da política pública: A 
participação cria no sujeito a noção da importância das instituições e como elas 
funcionam, dando valor às políticas públicas e ajudando na aplicação, 
proposição e identificação de problemas. O munícipe se torna PROPOSITIVO, 
não apenas DEMANDANTE.
3. Orçamento melhor investido: Recolher as demandas com a população 
possibilita o investimento assertivo dos recursos públicos e minimiza os erros 
de implementação.

As consultas públicas são grandes 
aliadas para saber a opinião da 
população e ainda podem validar 
as decisões do poder público. 
O Colab pode te ajudar com isso!

Acesse e saiba mais:

DICA

https://www.colab.re/conteudo/consultas-publicas-o-que-sao 

https://www.colab.re/conteudo/consultas-publicas-o-que-sao


7. PLANEJE 
    suas ações

Nem só de “apagar incêndios” e resolver problemas do dia a dia deve 
viver o gestor público, muito pelo contrário. O planejamento é super 
importante para otimizar os recursos públicos e potencializar a 
assertividade do projeto. Existem diversas ferramentas que 
possibilitam um bom planejamento. 

Aqui no Colab nós utilizamos o 
Asana, uma plataforma online e 
gratuita que reúne diversas 
tarefas e documentos. 

Uma outra ferramenta de 
planejamento bastante 
conhecida é o Trello, que é 
bastante semelhante ao Asana 
só que mais simpli�cado.

DICA



8. COMPARTILHE  
    informações e boas práticas

Não guarde o conhecimento só para você, afinal de contas ele é a 
única coisa que quanto mais a gente divide, mais se multiplica! 

Compartilhe o que você aprendeu e o que você sabe que dá certo 
com seus colegas de outras secretarias e governos, pois quanto mais 
construídos coletivamente forem os processos e serviços, maiores 
serão os benefícios para os cidadãos.

Escreva artigos sobre suas 
conquistas, compartilhe o 
sucesso de seus projetos em 
palestras, sugira resoluções para 
problemas e conte com a rede 
Colab. 

Já foram vários os problemas 
resolvidos por um gestor com 
base em informações de 
gestores de outras cidades. ;)

DICA



9. ORIENTE-SE 
       por dados

O tratamento de dados produz informações riquíssimas para os gestores 
públicos. Através deles é possível desenvolver políticas públicas, saber 
quais pessoas e lugares precisam de mais recursos e atenção, além de 
controlar melhor a distribuição do orçamento público. 

A tomada de decisão deve sempre estar baseada em dados, pois além 
de aumentar a assertividade, traz credibilidade junto à população. Ainda 
mais quando o cidadão está diretamente envolvido em gerar mais e 
melhores dados para a gestão. 

O Instituto Brasileiro de Geogra�a e 
Estatística (IBGE) e o DataSUS possuem 
uma gama gigantesca de dados que 
podem ser baixados e cruzados com a 
ajuda de alguns softwares como Excel 
ou SPSS. Essas informações irão 
auxiliá-lo na formulação de políticas 
políticas.

Agora, se você entende um pouquinho 
de linguagens de programação, pode 
cruzar dados também utilizando SQL 
ou Python. Se você não entende, mas 
quer aprender, alguns grupos, como as 
RLadies, realizam o�cinas para ensinar 
programação gratuitamente.

DICA



10. BUSQUE E RESOLVA
          a causa do problema

É importante encontrar a causa dos problemas ao invés de tentar corrigir 
suas consequências. Antes de tomar decisões para mitigar os efeitos de 
uma questão e gastar recursos públicos em ações que somente 
atenuarão a situação, pesquise a fundo o que está causando estas 
externalidades e corte o mal pela raiz. De início pode até parecer mais 
trabalhoso, mas certamente será mais eficaz, economizando tempo e 
recursos, coisas que já são bem escassas na gestão pública.

DICA

É importante encontrar a causa dos problemas ao invés de tentar corrigir 
suas consequências. Antes de tomar decisões para mitigar os efeitos de 
uma questão e gastar recursos públicos em ações que somente 
atenuarão a situação, pesquise a fundo o que está causando estas 
externalidades e corte o mal pela raiz. De início pode até parecer mais 
trabalhoso, mas certamente será mais eficaz, economizando tempo e 
recursos, coisas que já são bem escassas na gestão pública.

DICA

https://wiki.redejuntos.org.br/busca/analise-de-causa-raiz-5-porques

https://endeavor.org.br/tecnologia/design-thinking-inovacao/

Converse com as pessoas que estão 
sendo afetadas pelo problema e 
investigue as causas dele. Para te 
ajudar com isso, sugerimos que você 
utilize a ferramenta de Análise de 
Causa-Raiz ou os 5 porquês. Você pode 
se informar melhor sobre isso aqui:

Você também pode utilizar técnicas de 
design thinking, que é uma abordagem 
que busca a solução de problemas de 
forma colaborativa e coletiva, com a 
presença de todos os interessados e 
envolvidos na questão. Para saber mais 
sobre isso acesse: 

https://endeavor.org.br/tecnologia/design-thinking-inovacao/
https://wiki.redejuntos.org.br/busca/analise-de-causa-raiz-5-porques


11. APRIMORE AS POLÍTICAS
         que estão dando certo

Lembra do tópico 8, sobre 
compartilhar boas práticas? Pois 
bem, boa prática compartilhada vai, 
boa prática compartilhada volta. 
Pesquise sobre as soluções aplicadas 
em outras cidades. Por mais 
diferentes que as cidades sejam, as 
dinâmicas, contextos e problemas 
podem ser bem parecidos, e as 
soluções aplicadas em um lugar, 
com uma adequação aqui, 
adaptação ali, podem servir para 
resolver o seu problema. ;)

DICA

Você não precisa reinventar a roda para alcançar seu objetivo. Adaptar 
projetos que já estão dando certo é menos custoso ao governo, além de 
possibilitar a utilização de uma estrutura que já está funcionando e de 
uma marca que a população já conhece e confia.



WWW.COLAB.RE/BLOG

https://www.colab.re/blog

