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Apresentação
A Administração é complexa tanto no aprendizado, quanto na execução e tem se
tornado cada vez mais relevante nos ambientes de gestão públicos e privados. Para
garantir um desempenho de alta performance, tão exigido pelo mercado nos dias
atuais, é importante ter em vista a necessidade de adquirir novos conhecimentos
diariamente. Isso é base para discutir a correta aplicação de recursos públicos e o
aperfeiçoamento das leis que regem a gestão pública para torná-la mais eficaz.
Se é urgente refletir sobre a modernização do Estado, e o é, a videoconferência
GEITEC de Gestão Pública vem ao encontro dessa imprescindibilidade: debater o
modelo adotado atualmente na administração pública. Como presidente do Conselho
Federal de Administração, autarquia máxima da nossa profissão, parabenizo os
responsáveis por esta iniciativa que tanto contribui com a promoção de insumos para
pesquisas.
A reunião de especialistas capacitados para falarem da importância da ciência da
Administração no cenário atual brasileiro aproxima a sociedade da academia, e vice
e versa, em temas específicos de interesse geral.
Ainda falta ao Brasil um projeto estratégico de nação que permita analisar friamente
os cenários e ambientes e gerar diretrizes nacionais de atuação. Não existe Gestão
Pública sem planejamento. Se a ferramenta é indispensável no setor privado, quiçá
no público que segue, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual.
Aproveitem o debate e bebam, ao máximo, do conhecimento disponibilizado aqui pelo
Grupo de Pesquisa e Gestão da Inovação e Tecnologia. A gestão profissional que
buscamos construir, e que já estamos construindo, conta com você!

Adm. Mauro Kreuz
Presidente do Conselho Federal de Administração

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.

Prefácio
A Gestão Pública e os seus eixos de melhoria são um tema que sempre serão
discutidos pelo caráter atemporal que possuem. De fundamental importância, a
busca contínua por uma gestão mais assertiva e profissional se mostra cada vez
mais necessária. Falar sobre otimização da utilização dos recursos públicos e
aprimoramento dos serviços prestados à sociedade, frente aos dispositivos já
existentes, ajudam na promoção do debate sobre os desafios atuais na
administração pública. A videoconferência GEITEC de Gestão Pública
desempenha um importantíssimo papel ao priorizar tal discussão e destacar o
valor do gestor técnico, que detém o conhecimento da Administração, em
consonância com o gestor político que também possui seu lugar. É preciso que
nós nos apropriemos do nosso espaço. Somos nós quem estudamos e nos
aprofundamos na ciência da Administração e o primeiro passo a ser dado neste
caminho é o reconhecimento e a valorização do profissional de Administração
que muito tem a contribuir. No centro de tudo deve estar o cidadão. É no
município que ele está inserido e por isso precisamos construir uma rede de
transformação, de baixo para cima, que leve em consideração informações e
dados para subsidiar melhores resultados. É para o município que o olhar do
gestor deve estar voltado e nós, enquanto Sistema CFA/CRAs, não podemos
nos eximir. Sem dúvida alguma, o conhecimento gerado a partir da discussão
levantada nesta videoconferência será de enorme valia para a edificação de uma
Gestão Pública mais sólida.
Adm. Fábio Mendes Macêdo
Diretor da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração.
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PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO
TÍTULO: VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.
LOCAL: Ao vivo pelo Link https://www.youtube.com/watch?v=TTOgieaoO3Q
OBJETIVO: Gerar conhecimento sobre tecnologia de gestão pública, por meio de uma
videoconferência a ser disponibilizada na Plataforma Youtube.
DATA: 5 de julho de 2021, segunda-feira.
HORÁRIO DE DURAÇÃO DO EVENTO: das 14 às 16h45min (Horário de Porto Velho,
Rondônia).
Sessão pelo Link Google Powered by Stream Yard / a ser informado por e-mail aos
participantes da Mesa Virtual e aos expositores da Sessão Temática.
OBSERVAÇÃO: A sessão será gravada, e um Acervo Digital será disponibilizado no
Youtube, pelo Canal do Programa de Mestrado em Administração, para acesso aos
interessados. O acervo será registrado com ISBN.
CRONOGRAMA
Data e horário

Atividades

05/07 Das
14h às
MESA VIRTUAL
15h05min. (Horário de 1) Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho, Coordenador do GEITEC/UNIR.
Porto Velho, Rondônia) Palavras de Boas Vindas em 5 minutos.
2) Prof. Dr. Haroldo de Sá Medeiros. Chefe do Departamento de
Administração da UNIR. Boas Vindas em 5 minutos.
3) Profa. Dra. Marlene Valério dos Santos Arenas. Coordenadora do
PROFIAP / UNIR. Palavras de Boas Vindas em 5 minutos.
4) Sr. Silvio Rodrigues da Silva. Superintendente Estadual de Gestão de
Pessoas (SEGEP) do Governo do Estado de Rondônia. Boas Vindas em
5 minutos.
5) Mestre Sued Santos Rocha de Souza. Pesquisador do GEITEC e
Gerente de Projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública em
Brasília. Boas Vindas em 5 minutos.
6) Profa. Dra. Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto. Palestra Principal da
Videoconferência com o tema: Gestor Público e a Governança e
Accountability. 20 Minutos.
7) Adm. Mauro Kreuz, Presidente do Conselho Federal de
Administração, que é representado nesta Videoconferência pelo Adm.
Fábio Mendes Macêdo, Diretor de Gestão Pública. Palestra Magna da
Videoconferência, com o tema: Gestão Pública. 20 minutos.
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05/07, segunda-feira,
das 15h05min às
16h35min
(Horário de Porto
Velho, Rondônia)

SESSÃO TEMÁTICA / Nome dos/as expositores/as
1) Gestão pública em face dos conceitos de accountability. Por Dario
Romão da Silva, Mestrando pelo PROFIAP/UNIR. 15 minutos.
2) Estudo dos conceitos da burocracia no âmbito do serviço público.
Por Paulo Henrique Corrêa Lemos, e Frankalison Maribondo da Silva
Ramos, Mestrandos pelo PROFIAP/UNIR. 15 minutos.
3) Gerencialismo, seus principais motivadores, contribuições e
impasses na gestão pública. Por Dávisson Lucas Vieira, e Frederico
Alves Rangel, Mestrandos pelo PROFIAP/ UNIR. 15 minutos.
4) Gestão pública por resultados: uma perspectiva instrumental para
dinâmica nos processos. Por Cléia Leimara Marinho Silva, e Maria
Zenaide de Carvalho, Mestrandas pelo PROFIAP/ UNIR. 15 minutos.
5) Indicadores de desempenho como ferramenta na gestão da qualidade
no serviço público. Por Isis Bruna Gomes Pacheco, e Russlana Rocha
Pereira, Mestrandas pelo PROFIAP/ UNIR.
15 minutos.
6) Ferramentas de modernização na gestão pública com foco na
eficiência de resultados. Por Bárbara Rosas Garcez, Mestranda pelo
PROFIAP/ UNIR. 15 minutos.

05/07 – Segunda-feira, ENCERRAMENTO E PALAVRAS DE CONFRATERNIZAÇÃO E DE
AGRADECIMENTOS pelo Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho. Por 10
das 16h35min às
minutos.
16h45min. (Horário de
Porto Velho, Rondônia)
APOIADORES: Adm. Sandra Cirne Áspera Portela, do CRA-BA.
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GESTÃO PÚBLICA EM FACE DOS CONCEITOS DE ACCOUNTABILITY
Dario Romão. Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública
(PROFIAP/UNIR). E-mail: dario.romao@hotmail.com
Flávio de São Pedro Filho. Pós-Doutor em Gestão e Economia. Docente da Disciplina Gestão
Pública no PROFIAP/UNIR. Doutor em Gestão de Empresas pela UAA; Doutor em Administração
pela USP; Mestre em Engenharia de Produção pela UFSC. E-mail: flavio1954@gmail.com

Resumo

Accountability envolve mecanismos de controle, cobrança e responsabilização do
gestor público em face dos seus atos. O tema requer pesquisa e para isso admitese a seguinte pergunta: Como os conceitos de accountability podem contribuir
para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? Para responder a esse
questionamento a tarefa traz como objetivo geral estudar a accountability no
âmbito da gestão pública. Este ensaio teórico tem base na Teoria da Nova Gestão
Pública, abordada em Neves Pereira et al. (2017). Os autores tratam sobre um
movimento em favor do serviço governamental qualificado, no qual se utilizam
técnicas de gerenciamento similares às praticadas no âmbito da administração
empresarial, na via de encontrar a satisfação dos usuários dos serviços públicos.
Adota-se no preparo desse ensaio teórico o Método de Análise de Conteúdo,
como prescreve Campos (2004), tendo como procedimentos principais efetuar a
coleta de dados e informações de forma adequada, leitura flutuante, clivagem,
categorização e análise em Habermas. Como resultado se fez possível um
framework para que sirva de instrumento na administração pública. Esta dinâmica
conceitual aponta higidez no exercício da accountability na esfera da gestão
pública. Garantida a legitimidade, a accountability permite a proteção legal,
inclusive quanto aos direitos humanos, a satisfação da plena liberdade de
informação, o exercício da liberdade política e do controle social, e vertentes
outras que uma controladoria deve satisfazer. É proposto um framework da
accountability operacional, válido para afastar atritos políticos, comum entre
lideranças representativas, enquanto traz melhor credibilidade ao gestor nas
organizações públicas e instituições do terceiro setor.
Palavras-Chave: Accountability. Administração pública. Controladoria. Gestão Pública. Qualidade.
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1.INTRODUÇÃO
O significado de accountability envolve mecanismos de controle, cobrança e
responsabilização do gestor público em face dos seus atos e do poder que a
sociedade o confere. Tem-se aqui uma perspectiva de estudo desses mecanismos
no ponto de vista conceitual como uma contribuição da academia para os
interessados nessa temática. O objetivo geral desta tarefa é estudar a accountability
no âmbito da gestão pública; e para os resultados traz como objetivos específicos
levantar os principais conceitos de accountability considerando a sua função como
ferramenta de controle (1); identificar conceitualmente a aplicação da accountability
na via de melhorias de desempenho na Administração Pública (2); e propor a
aplicação conceitual da accountability na efetivação de apurações em prestação de
contas (3). A pergunta de pesquisa a ser respondida é: Como os conceitos de
accountability podem contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? Para
responder a esse questionamento é apresentado este documento que, após essa
introdução segue uma revisão teórica-conceitual, o detalhamento metodológico, os
resultados de conformidade aos objetivos, a conclusão e as referências.

2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
Este ensaio teórico tem base na Teoria da Nova Gestão Pública, abordada
em Neves Pereira et al. (2017). Os autores tratam sobre um movimento em favor
do serviço governamental qualificado, no qual se utilizam técnicas de
gerenciamento similares às praticadas no âmbito da administração empresarial,
na via de encontrar a satisfação dos usuários dos serviços públicos. A New Public
Governance (NPG) ou New Public Management (NPM) passam a convergir
conceitos de eficiência como esperado pelo cidadão pagador de imposto. Não se
admite conflito de interesse enquanto promovem valores éticos do gestor para
que não venha a ser responsabilizado nos debates de práticas inaceitáveis.
Assim, os argumentos desta teoria passam a ter os subsídios prático da
accountability, de modo a concretizar ações convergentes aos propósitos de uma
gestão pública qualificada como desejam o usuário dos serviços públicos. Por
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esta razão é que ingressam três subtópicos neste compartimento da tarefa,
delineando o arcabouço conceitual a ser tratado de conformidade ao proposto
neste documento.

2.1 levantamento dos principais conceitos de accountability considerando a
sua função como ferramenta de controle
Cubas (2009) oferece significativos conceitos de accountability que
podem serem considerados como ferramenta de controle; a autora indica que
esses mecanismos são os principais indicadores da qualidade de uma
democracia, em vista de que é através da prestação de contas que o Estado
cristaliza sua ordem social e política.
Leitura em Denhardt e Denhardt (2007) permite afirmar que a
accountability se trata de um trabalho de natureza teórica sob a ótica de seus
diferentes modelos, implementa ações adequadas para o controle de resultados
na moderna gestão governamental; oferece caminhos e atributos técnicos para a
convergência das normas de controle e o comportamento do gestor.
Busca efetuada de Rocha (2009) traz abordagens que contribuem para
uma análise sobre controle de contas, muito usual nos tribunais de contas. É
possível perceber que o trabalho desenvolvido por esses órgãos contempla
apenas uma das dimensões da accountability. Conforme abordagem desse autor,
existem outras dimensões que podem não serem consideradas na atividade
fiscalizadora de contas; então, merece afirmar que a accountability pode não
envolver todas as ações desses tribunais. Entretanto, a accountability oferece
uma oportunidade significativa na consolidação e no desenvolvimento
democrático da sociedade. Mas a sua essência não pode ser enfraquecida em
face ao significado que traz para a legitimidade esperada pela sociedade como o
controle institucional das atividades governamentais.

2.2 Conceitos sobre a aplicação da accountability na via de melhorias de
desempenho
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Leitura em Gonçalves et al (2021) aborda sobre a aplicação da
accountability como instrumento de controle em prestação de contas, na busca
de adequações para a melhoria de desempenho na aplicação de recursos
públicos. Aqui se trata de um controle social com transparência que é importante
para o amadurecimento das relações institucionais. É muito bem coerente, de
acordo com os autores, para o caráter do controle social, da participação e da real
democratização; os indicativos ora coletados se referem ao controle de poder e
sobre a representatividade de relação com a comunidade.
Os supracitados autores indicam dilema de significado no âmbito do papel
em accountability, permeado entre as externalidades impostas de cima para baixo
no controle, e as impugnações de baixo para cima pelas representações contra
abuso de poder. Isso significa melhor conceituar este paradoxo de modo a encontrar
a legitimidade das políticas públicas bem aceitas pelo cidadão. Ainda na abordagem
dos supracitados autores se faz fundamental uma crítica aos métodos usuais em
accountability, de forma a permitir uma linguagem que estimule o aprendizado bem
reconhecido.

2.3 Conceitos sobre a aplicabilidade da accountability em apurações de
prestação de contas
Leitura em Rocha (2009) segue sobre a aplicabilidade da accountability
agora voltando-se para o controle sobre prestação de contas; esta é uma
atividade que envolve significativo esforço das Cortes de Conta, principalmente
porque haverá de se efetuar o controle destas ações em todos os Estados,
importando um aparato humano, técnico e tecnológico expressivo de forma a
alcançar o que esse tipo de tarefa accountability importa nessa pesada rotina.
Outrossim, a leitura no autor permite afirmar limitada efetividade neste tipo de
controle já que o seu resultado segue na forma de pareceres e relatórios, muito
mais direcionados pelos tribunais de contas para o órgão auditado, com a
repercussão que poderia ser adequadamente amplificada em termo de
adequação e novas providências pelos gestores. Salvo aqueles casos que
exigem imperiosas medidas de fiscalização, com responsabilização dos agentes,
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esses relatórios de auditoria e pareceres processuais, são arquivados compondo
apenas como peça processualísticas, e assim com pouca repercussão.
Conforme a abordagem do autor supramencionado estes documentos de
análises e pareceres seriam bem recompensadores se fossem analisados e
interpretados pelos gestores e seus colaboradores, adicionando ciclos de
capacitação e desenvolvimento que permitissem aos agentes as melhorias em
termos

de

conhecimento

que

melhorassem

a

execução

das

contas

governamentais.
Busca efetuada em Barros (2000) trata sobre auditoria operacionais ou
de desempenho com foco na burocracia utilizada na atividade de accountability.
O autor registra uma atuação formal nos tribunais de contas, porém limitando-se
aos padrões de controle clássicos, consistentes na verificação de conformidade
das práticas do agente. O evento significa que ao modernizar o sistema
burocrático para otimizar a accountability, também o órgão fiscalizado passaria a
ter melhoria na operação de seus resultados.

3. METODOLOGIA DO PREPARO
Essa tarefa investiga se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. As
bases conceituais foram constituídas a partir da leitura de diversos autores,
tornando assim o seu caráter descritivo, pois identifica a utilização do termo
accountability e seus significados nos atos da Administração Pública, mediante
as quais se buscou interpretar os atributos do termo accountability. Nesta tarefa
se fez possível inserir a possibilidade de debate acadêmico para diversas
interpretações sobre o significado de accountability, o que permite afastar
interpretações insuficientes ou incompletas.

3.1 Quanto ao método
Adota-se no preparo desse ensaio teórico o Método de Análise de
Conteúdo, como prescreve Campos (2004) para no caso em que o pesquisador
conclui uma coleta de dados e informações de forma adequada, de modo a tratar
mediante técnicas próprias praticadas com atenção de modo a expor uma
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realidade. Esses dados são explorados, podendo ser tratados de forma
multifacetada, já que eles significam corpus a serem trabalhados no ponto de vista
da interpretação subjetiva do pesquisador, desde que o mesmo procure
resguarda-se da lógica imperiosa que a racionalidade do tratamento técnico dos
dados e informações vem a requerer.
3.2 Quanto aos procedimentos adotados
Silva e Fossá (2021), aponta sobre a identificação objetiva para análise
do conteúdo no seu contexto social para a objetividade. Assim, a leitura em
Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2021) se reportam a um estudo histórico sobre as
construções humanas em abordagens qualitativas, para trazer um tratamento de
categorias nas investigações, promovendo ligação quanto a manifestar
compreensão em uma pesquisa sistematizada. A consulta nos autores aqui
indicados permitiu nesta tarefa admitir procedimentos como a coleta e seleção de
acervos bibliográficos diversos, coletados de plataformas como a Spell, e outras
publicações coletadas de revistas indexadas e disponíveis para consulta na rede
mundial de computadores; a leitura flutuante foi outro procedimento aplicado aqui,
de modo a trazer no contexto o que serve ao tratamento proposto na
conformidade dos objetivos; outro procedimento foi a clivagem que permitiu a
identificação de corpus a serem tratados nesta tarefa, e que depois foram
categorizados de modo a efetuar a análise do conteúdo

3.3 Quanto a análise em Habermas.

A análise desta tarefa segue a proposição de Habermas abordado em
Ferraz (2010). A consulta nesse autor permite considerar as influências dos
predecessores da Escola de Frankfurt para evocar conceitualmente a fluência de
uma sociedade bem sucedida e administrada com poder e economia de aliança.
Merece reflexão o posicionamento de Siebeneichler (2018) ao encontrar uma
caracterização válida de ciência, técnica, pesquisa e inteligência artificial. Ele
permite um entendimento racional sobre razão na relação do homem com seu
entorno para formular capacidade cognitiva; este autor sugere uma vinculação
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deste fenômeno com a filosofia pós metafísica em Habermas; ele afirma que no
entendimento de Habermas a filosofia não encontrou uma interface objetiva da
relação do mundo objetivo do sujeito comunicativo; daí as distorções e o limiar
das dúvidas e afirmações confusas que não traduz a realidade na sua concretude.
A ação comunicativa de Habermas fundamentará a análise dessa tarefa para que
procure responder ao que serve a accountability e o seu entorno como uma
contribuição do controle social no âmbito da gestão pública.
A atividade de análise deste ensaio teve contribuição de Pinto (1995) pois
ele considera Weber, Adorno e Horkheimer para abordar uma racionalidade
científica amadurecida pelo próprio homem; esses argumentos direcionam
entendimento quanto ao controle das massas através de seus representantes
para que se pratique nos organismos governamentais interesse comunitário e,
neste caso, o poder controlador é das lideranças representativas, embora as
ferramentas do controle é exercida pelo agente público fiscalizado pela sociedade
beneficiária dos recursos governamentais.
A linguagem utilizada nos textos analíticos desta tarefa procura seguir os
apontamentos de Oliveira (2008) para dar uma abrangência cognitiva de natureza
libertadora de uma comunicação que tenha utilidade ao que se presta, sem os vícios
de querer agradar que afasta o pesquisador do cerne a que se propõe.

4. RESULTADO SOBRE O ESTUDO DO ACCOUNTABILITY NO ÂMBITO DA
GESTÃO PÚBLICA

Neste compartimento da tarefa ingressa o resultado do estudo conforme o
objetivo geral proposto. Pinho e Sacramento (2009) conceitua a accountability na
administração pública com foco na organização dos cidadãos para o controle das
atividades governamentais; também eles remetem para descentralização com
transparência do controle da gestão pública; ainda apontam para novos valores
emergentes em oposição ao autoritarismo que instalam na máquina pública.
Assim, o sentido da palavra accountability passa a ser remetido para a
responsabilização daqueles que atuam com o interesse público.
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4.1 Levantamento dos principais conceitos de accountability considerando a
sua função como ferramenta de controle

Martins (2019) aborda sobre controle gerencial trazendo conceitos
correlacionados aos usuais na tarefa accountability; merece esclarecer que o
controle gerencial é uma estratégia que garante a continuidade organizacional
nas instituições públicas, e especialmente no que se refere às práticas de rotinas,
bem como a estabilidade dos processos públicos, quando, segundo a autora
predomina uma derivação combinada entre o desempenho e a capacidade
daqueles envolvidos na realização de resultados. O controle deste desempenho
pode ser demonstrado por meio de ferramentas que apontem o comparativo entre
o normatizado que é projetado, e o executado pelos agentes. Portanto, cabe
verificação que evite desvio entre o projetado e o executado para que se aproxime
a qualidade do desempenho da excelência esperada na gestão pública.
Estudo na autora supra indicada traz subsídios como o Performance
Management System utilitário no controle gerencial; e a autora registra sobre o
framework que pode ser operado de forma detalhada em pesquisa empírica como
modelo para checklist entre projetado e realizado, sugerindo aqui uma
aparelhagem para a adequação nos casos de desvios ou incongruências de
execução em processos ou em rotinas.
Levantamento elaborado em Silva (2020) permite trazer a comentos
sobre legitimidade no âmbito de modo a satisfazer a acreditação da atividade
accountability que dá a garantia institucional como um instrumento de
controladoria pública. De um lado está a condição do Estado controlador e do
outro está a sociedade que espera do governo o exercício de suas atividades. A
expectativa é que as funções governamentais sejam realizadas em conformidade
à lei ou estaria o agente público que executa tais funções incorrendo na
irregularidade detectável em uma atividade de apuração; tem reflexo na coesão
da instituição pública, na legitimidade da função institucional, na otimização dos
recursos públicos, e na satisfação do cidadão pagador de imposto. Esta complexa
dinâmica ingressa em ensaios teóricos como este para apontar a higidez no
exercício da accountability na esfera da gestão pública. A sociedade hodierna já
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não suporta a inadequação e muito menos os abusos recorrentes em organismos
públicos que operam à revelia do aceitável.
Seguindo leitura em Silva (2020) é possível afirmar que a gestão pública
poderá contar com atividade accountability para alcançar o respeito dos
administrados, a saber, os cidadãos pagadores de imposto. Ao fazê-lo, o Estado
estará colhendo a aprovação dos usuários do serviço público, enquanto elimina
fragilidades que de alguma forma gera conflito na aceitação de suas atividades.
A legitimidade, segundo a referida autora faz parte da própria estrutura estatal
para que seja bem sucedida na sua manutenção, principalmente no âmbito da
sua competência, bloqueando vícios, perdas, descréditos, descaminhos e outras
formas de malversação que um bom relatório accountability poderá muito bem
documentar para a responsabilização, a eliminação, a recuperação, a acreditação
e os ajustes que recomendam para que se cumpra.

4.2 Identificação conceitual da aplicação da accountability para as melhorias
de desempenho na Administração Pública

Consulta em Silva (2020) permite a identificação quanto a aplicabilidade
da accountability na melhora do desempenho na gestão governamental.
Garantida a legitimidade, accountability permite a proteção legal, inclusive quanto
aos direitos humanos, a satisfação da plena liberdade de informação, o exercício
da liberdade política e do controle social, e vertentes outras que uma controladoria
deve satisfazer. Portanto, a ação accountability é um instrumento de apoio aos
mecanismos participativos que satisfaz com plenitude o estado democrático,
devendo o gestor público admiti-lo como mais um instrumento de gerenciamento
da atividade de governo.
A accountability pode ser um instrumento na otimização de tarefas em
cooperação internacional, haja a vista ser reconhecida no âmbito de instituições
globalizadas. Nesta esfera de entendimento Guedes e Da Silva Junior (2021)
aporta sobre a aplicabilidade da accountability com instituições internacionais
como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras; e trata sobre a governança
na via de um estado de direito e da independência do julgador, principalmente
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quanto ao gerencialmente de despesa, bem como o gerenciamento de órgãos
públicos. O autor prescreve sobre a disponibilidade de informações referentes à
gestão de recursos governamentais deixando claro que o agente público deve
responder por suas ações na forma como instrumento accountability focaliza na
tarefa de controladoria.
Consulta em Guimarães (2021) apresenta sobre o instrumento
accountability no financiamento centralizado de recursos em face da
transparência do gerenciamento e da prestação de contas. Portanto tal
instrumento pode demonstrar não apenas os resultados dessas operações de
despesas governamentais como ainda quanto ao desempenho para que se
maximizem os resultados na gestão pública. Leitura neste autor traz argumentos
significativos para que se compreenda a ferramenta accountability para apoio à
decisão, vertente em que os profissionais no eixo das ciências contábeis ofertarão
contribuições para o aperfeiçoamento da gestão governamental. Isso porque
esses indivíduos dominam com mais clareza sobre a correta aplicação da norma
sobre o rédito, adicionando clareza, precisão, compatibilidade de registros nos
débitos e créditos e as informações gerenciais debaixo da legislação.

4.3 Framework conceitual da accountability na efetivação de apurações em
prestação de contas
Carneiro et al. (2011) efetuaram uma pesquisa sobre a prestação e contas pela
ótica da accountability; os autores tinham por preocupação, dentre outras, apontar a
origem e a aplicação e recursos para, em face da legislação, mostrar à sociedade o
ocorrido. São estudos que muito bem explicam o fenômeno gerencial tendo a
accountability como instrumento de apuração de prestação e contas junto a entidades
sem fins lucrativos, dentre outras. Então, nesta vertente, permite-se garantir a
transparecia além da legalidade, inclusive a salutar gestão de recursos e a perfeição
na tomada de decisão.
Pesquisa de Antong et al. (2018) oferecem um delineamento sobre aspecto
epistemológico na metodologia de práticas accountability na Indonésia. Apresentam
um framework em um quadrante no qual eles expõem duas dimensões
paradigmáticas; uma funcionalista, de natureza interpretativa e caráter humanista
radical, e a outra estruturalista radical. Segundo os referidos pesquisadores, resta
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claro o surgimento de mudança entre o capitalismo privado, e o Estado capitalista que
passa a apoiar tecnologia, enquanto marca presença com importante papel para o
progresso social e econômico. O trabalho deles também foi realizado por meio da
análise em Habermas, fornecendo alternativa para o desenvolvimento social na
Indonésia. Estes autores transitaram pelo mesmo entendimento ora trabalhado,
porém aqui se demonstra com um delineamento mais reforçado, como se observa no
diagrama adiante exposto.
O estudo em Antong et al. (2018) deixa claro que a accountability permite
análise e crítica consistente em informações; e que a sociedade não é passiva ou
vazia diante de políticas programadas pelo Estado; é na verdade força ativa, de
poder crítico capaz de distinguir a honestidade dos controladores contábeis a
serviço da verificação e controle de contas. Garante, portanto, os seus direitos,
como o de ver os cofres públicos sendo abastecidos por arrecadações corretas,
apuradas em conformidade dos lançamentos contábeis. E conclui pela
distribuição de riqueza com base em valores éticos de uma sociedade que exige
o cumprimento de regras accountability; são atitudes condizentes com a Sura do
Alcorão (Al-Quran, Surah AlHumazah: 2), que proíbe a acumulação de tesouro
em prejuízo à sustentabilidade; além de punir pela exploração das massas, que
dependem dos investimentos públicos oriundos do recolhimento correto dos
impostos, demonstrados nas prestações de contas privadas e públicas.
Avançando no levantamento de pesquisa da atividade accountability em
outros países, localizou-se Simione (2017); este deixa claro o aporte no controle
institucional em organizações estabelecidas em outros países. O autor traz um
estudo empírico sobre mecanismos de transparência em municipalidades, na
expectativa de melhorar as informações que ajudam na aplicação de recursos
públicos e sua prestação de contas. O seu estudo realizado em Xai-Xai, Capital
da Província de Gaza, em Moçambique, envolveu a sociedade e os agentes
políticos na localidade, incrementando dinâmicas que fomentavam conceitos de
reforma administrativa pautada na Teoria da New Public Management, induzindo
ações que seriam de empresas competitivas, restaurando a excelência na gestão
municipal, com qualidade nos serviços ofertados, e cobrança por resultados
eficazes
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Levantamento em Brito e Perez (2014) permite considerar que a
accountability se faz consistente no âmbito da situação em que uma instituição
recebe verba pública e por isso deve prestar conta sobre os atos praticados. É
como ocorre em determinadas associações e organizações sem fins lucrativos
que funcionam para trazer benefícios à sociedade, atuando no terceiro setor como
assistencialista a indivíduos vulneráveis. Ao aplicar a accountability, muitas das
questões passam a ser esclarecidas com transparência. Desta forma afasta-se
os atritos de ordem política entre lideranças representativas, enquanto traz melhor
creditibilidade ao gestor destas organizações não governamentais. Na Figura 1
abaixo é apresentada uma representação de framework da accountability, e no
Quadro 1 a seguir constam os elementos descritos para que sirvam de suporte à
operacionalidade junto a administração pública.
Figura 1: Framework da accountability em apuração de prestação de contas

Controle vertical
(cidadão)

Agente Público
(Atos)

Ações
Governamentais

Responsabilidade
e
Responsividade

Accountability

Accountability
Democrática

Controle Horizontal
Transparência

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos conceitos levantados.
Quadro 1: Tratamento dos elementos diagramados na Figura 1.
Elementos

Descritivas

1.Ações Governamentais
(Governo Accountability)

1.1 Consiste na transparência das ações com a participação
social ativa, visando a eficiência da gestão pública, e o
controle ante-corrupção, como indicam Antong et al. (2018).

2. Agentes Públicos
(Atos)

2.1 Os atos dos agentes públicos estão sujeitos à presunção
de veracidade. Mas são controláveis e dependem da
informação ao contribuinte por meio de dispositivos próprios.
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3. Responsabilidade e
Responsividade

4. Accountability

5. Controle Vertical
(Cidadão)
6. Controle Horizontal
(Administrativo,
Parlamentar, Judicial,
Tribunal de Contas)

7. Accountability
Democrática

3.1 São requisitos que garantem a efetividade de ações, e por
isso praticadas por indivíduos competentes, dinâmicos e
flexíveis na solução rápida dos problemas.
4.1 Instrumento de gestão pública, útil na efetivação de ações
convergentes ao que se espera do governo qualificado, e
como desejam o usuário dos serviços públicos.
5.1 É o controle ascendente do cidadão sobre os atos dos
agentes públicos, por meio de análise e crítica sobre
informações, como abordam Antong et al. (2018).
6.1 É o controle exercido pelos órgãos, lideranças sociais, pela
justiça e cortes de contas. Mantêm assim muito bem clara a
força que equilibra o poder contra abusos.

7.1 Controle pela sociedade ativa, dotada de força sobre
políticas estatal; impõe a honestidade, correta arrecadação, e
conformidade nas contas, como em Antong et al. (2018).

Fonte: Elaborado pelos autores com base Antong et al. (2018).

O framework acima diagramado e tratado poderá servir para orientar
atitude de gestores institucionais. Ou então considere-se a leitura em Corsi e Arru
(2021), que permite uma contextualização accountability centrada em temas
como transparência em questões ambientais e sustentabilidade, e que pode ser
muito bem assimilada. Estas autoras se apoiam em operações práticas recentes
na Itália, com uso de sistemas de controladoria, cuja base conceitual está na
Teoria Institucionalista e na visão baseada em recursos; elas suscitam a
interpretação de medidas comportamentais internas na organização. Apontam
medidas isomorfas de regulação, padrões e valores que orientam ações, e o
mimetismo consistente no compartilhamento do conhecimento de fenômenos que
sirvam de aporte no futuro. Além da troca de experiências organizacionais ótimas,
por satisfazerem, por exemplo, parâmetros de sustentabilidade, alcançando
efeitos contra a poluição, o gerenciamento da produção mais limpa, e a própria
estratégia de desenvolvimento sustentável. Este aporte das autoras ingressa
neste estudo como apelo para repensar o papel de gestores na Amazônia e em
cenários similares; poderão seguir tais medidas atitudinais proativas e, quiçá,
exportar métricas pela sustentabilidade a partir das organizações que dirigem.
Providências de adequações pró-sustentabilidade são encontradas na
leitura em Diaz-Becerra et al (2021), ao tratarem da gestão corporativa pela busca
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de equilíbrio, viabilidade econômica, responsabilidade social e ambiental,
considerando uma experiência no Perú, com empresas mineradoras. Então, é
possível afirmar que as corporações podem atingir metas equitativas, ao
admitirem materiais sustentáveis, eficiência energética, e redução de carbono;
portanto, comprova-se que o trabalho com accountability com base em critérios
listados pela Global Reporting Initiative (GRI) podem até superar a inexistência
de políticas ou legislações ambientais, introduzindo padrões de conformidade,

oferecendo respaldo às relações dos negócios empresariais, mediante
compromissos críveis, pautados em métricas padronizadas, controladas
sistematicamente.
5. CONCLUSÃO
A relação entre a administração pública e accountability, demonstram a
transparência e desenvolvimento territorial é importante, pois permeia a
responsabilidade dos agentes públicos na correta aplicação de recursos públicos
em ações que se traduzam uma efetividade e responsabilidade social. Tem se
uma sociedade mais atuante e crítica que observa, analisa e exige não só a
aplicação efetiva dos recursos públicos, como também a transparência dos atos
da administração pública. A aplicação dos recursos públicos e transparência dos
atos, melhoria na qualidade da vida da população abrangida pelos programas,
ações, acesso aos programas sociais, às políticas de trabalho e renda, dentre
outros.
Os atos de órgãos que compõem o poder legislativo o Poder Legislativo
representam cerca de 21% das observações. A maior parte desses atos é do
TCU, cujos membros citam accountability como um princípio constitucional em
suas decisões, é notável a baixa quantidade de atos que citam o termo
accountability no Senado Federal. O Legislativo é o Poder que está mais próximo
da democracia direta, a apenas um passo de distância, A complexidade da
sociedade atual, marcada pelo fenômeno global e pelo mercado tem ditado um
novo ritmo comportamental. O sujeito é engolido pela cultura, pela demanda
social, é manipulado por informações midiáticas e, por que não, normativa. Tais
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interações hoje são pautadas e direcionadas pela instantaneidade, pela
velocidade, pelo global.
Os sujeitos assumiram uma nova condição, e o cidadão, sujeito de
direitos, visto sob a ótica tradicional como um sujeito solipsista, foi superado e
deu lugar ao sujeito consumidor. a administração pública gerencial pautou suas
ações. O critério da eficiência pautado na visão mercadológica, e neoliberal, onde
as ideias eram associadas a novas técnicas, por meio de um modelo mecânico e
racional. A acumulação de capital, o mercado, a economia embasaram as novas
ideias acerca da gestão pública.
A análise se deu à luz da literatura sobre accountability, permitem concluir
que há uma crescente do termo nos atos da administração pública federal,
indicando uma construção social de significado em torno do termo accountability.
No entanto, a maior parte das definições adotadas nos atos observados tende a
restringir o conceito apenas à dimensão prestação de contas, em especial
aquelas encontradas nos acórdãos publicados pelo TCU, demonstrando um
estágio inicial acerca da adoção do conceito na administração pública federal.
A categorização, a par da diversidade de opiniões, definições e contextos,
não se mostrou difícil, pois se trata, em última análise, da apreciação de um
mesmo fenômeno. Assim, decompondo-se a accountability em duas grandes
dimensões, a burocrática e a democrática e explicitando estas em seus
respectivos componentes, torna-se possível empreender a análise objetiva da
atuação desses tribunais. Como pano de fundo desse esforço de categorização,
a apresentação de uma breve revisão de estudos e pesquisas atuais, que não
pretendeu ser extensiva, de como tem sido a atuação dos tribunais de contas nos
últimos anos, nos permitiu ter uma noção, ainda que superficial, de como tem
ocorrido o controle institucional promovido por esses órgãos e verificar que a
dimensão democrática da accountability é, ainda, um objetivo distante.
.
REFERÊNCIAS
ANTONG, Basri Hasanuddin; ALIMUDDIN, Darwis Said; FILHO, Flávio de São
Pedro. Critical Study of the Accounting Practices of Indonesians State-Owned
Enterprises. International Journal of Advanced Engineering Research and
Science (IJAERS), Vol-5, Issue-8, Aug- 2018. Acessado em 20 de junho de 2021,
25

link
https://ijaers.com/detail/critical-study-of-the-accounting-practices-ofindonesiansstate-owned-enterprises/
DOI: https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.5.8.25

BRITO, Thamires da Silva; PEREZ, Olívia Cristina. Accountability nas
organizações do terceiro setor. Revista Pensamento & Realidade, v. 29, n. 4,
2014. Acessado em 20 de junho de 2021, link:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gbp6uqdhEhgJ:https:/
/revi
stas.pucsp.br/index.php/pensamentorealidade/article/download/22422/16426+&c
d=1 &hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

CAMPOS. Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la par ao
português? Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro. v.24. n.2. p. 30/50.
fev./abr. 1990. Acessado em 20 de junho de 2021, link
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DP0wvupByiYJ:www.sp
ell. org.br/documentos/ver/14377/accountability--quando-poderemos-traduzi-lapar--+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

CAMPOS, C. J. G. Método de Análise de Conteúdo: ferramenta para a análise
de dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras. Enferm., Brasília (DF)
2004 set/out; 57(5):611-4. Link:
https://www.scielo.br/j/reben/a/wBbjs9fZBDrM3c3x4bDd3rc/abstract/?lang=pt
acessado em 20 de junho de 2021. DOI:
https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500019

CARNEIRO, A. F.; OLIVEIRA, D. L.; TORRES, L. C. Accountability e prestação de
contas das organizações do terceiro setor: uma abordagem à relevância da
contabilidade. Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 6, n. 2, p. 90-103, 2011.
Acessado em 21 de junho de 2021, link:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ho6diBvsStYJ:www.spell
.or g.br/documentos/ver/33912/accountability-e-prestacao-de-contas-das-organi-+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
CAVALCANTE, R. B.; CALIXTO, P.; PINHEIRO, M. M. K. Análise de conteúdo:
considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades e
limitações do método. Informação & Sociedade: Estudos, v. 24, n. 1, 2014.
Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/92625. Acesso em: 21
jun. 2021.
CORSI, Katia; ARRU, Brunella. Role and implementation of sustainability
management control tools: critical aspects in the Italian context. Accounting,
Auditing & Accountability Journal, Volume 34 Issue 9, pp. 29-56. Acessado em
26

26 de Junho de 2021 nos links
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/09513574/vol/34/iss/9 e em https://www.emerald.com/insight/0951-3574.htm
DOI: 10.1108/AAAJ-02-2019-3887
CUBAS, Viviane de Oliveira. Accountability’ e seus diferentes aspectos no
controle da atividade policial no Brasil. DILEMAS: Revista de Estudos de
Conflito e Controle Social - Vol. 3 - no 8 - ABR/MAI/JUN 2010 - pp. 75-99,
Acessado em 21 de junho de 2021, Link:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3dMl_wnHANYJ:https://
re
vistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/download/7171/5750+&cd=1&hl=ptBR&ct=cl
nk&gl=br
DIAZ-BECERRA, Oscar Alfredo; LEON-CHAVARRI,
Claudia; AMPUEROALFARO, Brenda. An analysis of the content and quality of corporate sustainability
reports according to GRI standards in Peruvian mining companies supervised by
the SMV in 2018: deficiencies and opportunities. Revista Contemporânea de
Contabilidade,
Florianópolis, v. 18, n. 47, p. 140-154, abr./jun, 2021. Acessado em 26 de junho de
2021 pelo Link https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/77331
DOI: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e77331

FERRAZ, Carlos Adriano. Habermas: from the analisys of the Öffentlichkeit tothe
project of a "theory of communicative action". Trans/Form/Ação, (Marília);
v.33,n.2, p.193-222, 2010. Acessado em 21 de junho de 2021, Link
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AJPwYDrp3AEJ:www.sci
el o.br/pdf/trans/v33n2/v33n2a12.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

GONÇALVES, A. O.; BILHIM, J. A. F.; GONÇALVES, R. S.; REZENDE, R. B.
Prestação de Contas e Controle Social: Como o Processo Funciona. Revista de
Contabilidade e Organizações, v. 15, n. 1, p. 1-13, 2021. Acessado em 21 de
juno de 2021, Link
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r6m2vXqgtHAJ:www.spe
ll. org.br/documentos/ver/62411/relevancia-da-informacao-contabil-eculturanacional+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2021.166382
GUEDES, Danilo Rodrigues; DA SILVA JÚNIOR, Agnello Rufino. Governança
Pública no Brasil: Estado da Arte dos Estudos Publicados Entre 2009 e 2019.
Revista Controladoria e Gestão – RCG, Vol. 2, n° 1, p. 370-387, Jan/Jun. 2021.
Acessado em 21 de junho de 2021, Link
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wwKwaiJKoQJ:https://s
eer.ufs.br/index.php/rcg/article/view/14126+&cd=2&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br

27

GUIMARÃES, Yan Daevid Lira. Envolvimento gerencial e em accountability dos
contadores públicos: conflito de papéis, satisfação e prestígio profissional.
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife: UFP,
2021. Acessado em
21 de Junho de 2021. Link
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40117

MARTINS, Daiana Bragueto. Contribuição do uso do controle gerencial para o
desenvolvimento da resiliência organizacional. Tese de Doutorado. Universidade
de São Paulo. São Paulo: USP. 2019. Acessado em 21 de jubho de 2021. Link:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-30052019-151456/ptbr.php MEDEIROS. Paulo Henrique Ramos & PEREIRA, Cláudia Vieira. O Controle
Social e o Tribunal de Contas da União: o Caso dos Conselhos de Alimentação
Escolar. Anais do EnANPG-2006. São Paulo, set. 2006. Acessado em 21 de junho
de 2021, Link
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QSFP9FZMwHgJ:https:
//r
evista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/517+&cd=1&hl=ptBR&ct=clnk&gl
=br

NEVES Pereira, Fernando; ALLEDI FILHO, Cid; QUELHAS, Osvaldo; BONINA,
Noemi; VIEIRA, Júlio; MARQUES, Vânia. Nova Gestão Pública e Nova
Governança Pública: Uma análise conceitual comparativa. Revista Espacios.
Vol. 38 (Nº 07) Año 2017. Pág. 6. Acessado em 21 de Junho de 2021, Link:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rZKVUCsoKXoJ:https
://w
ww.revistaespacios.com/a17v38n07/a17v38n07p06.pdf+&cd=1&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br

OLIVEIRA, Paulo César de. A ética da ação comunicativa em Jürgen Habermas.
Revista Estudos Filosóficos, n. 01, p. 14-22, 2008. Acessado em 21 de Junho de
2021. Link
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lTnEmacBuV4J:https://
ww w.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art2rev1.pdf+&cd=1&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br

PINHO, J. A. G. de; SACRAMENTO, A. R. S. Accountability: já podemos traduzi-la
para o português?. Revista De Administração Pública, ed. 43, v.6, ano 2009, pag.
1343
a
1368.
Recuperado
de
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6898
DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-76122009000600006

28

PINTO, J. M. de R. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos
básicos e possibilidades de aplicação à administração escolar. Paidéia, Ribeirão
Preto, Vol. 8, Ed. 9, ano 1995, pag. 77 a 96.
https://doi.org/10.1590/S0103863X1995000100007
Schedler. A. (1999). Conceptualizing Accountability. In: A. Schedler, L.
Diamond, & M. F. Plattner, The Self-Restraining State: Power and Accountability
in New Democracies (pp. 13-28). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.

SIEBENEICHLER, F. B. Jürgen Habermas: Uma Teoria Da Comunicação
Humana. Logeion: Filosofia da Informação, [S. l.], v. 5, p. 8–26, 2018. DOI:
10.21728/logeion.2018v5n0.p8-26.
Disponível
em:
http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4497. Acesso em: 21 jun. 2021.
SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. ANÁLISE DE CONTEÚDO:
EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA PARA ANÁLISE DE DADOS
QUALITATIVOS. Qualitas Revista Eletrônica, [S.l.], v. 16, n. 1, may 2015. ISSN
1677-4280. Disponível em:
<http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/view/2113>. Acesso em: 21
june 2021. doi:http://dx.doi.org/10.18391/qualitas.v16i1.2113.
SILVA, Patrícia Rosvadoski da. Statehood, legitimidade política e suas relações
com a fragilidade dos Estados. 2020. xii, 92 f., il. Tese (Doutorado em
Administração). Universidade de Brasília, Brasília, 2020.
SIMIONE, Albino Alves. participação, accountability e transparência na gestão
pública municipal em Moçambique: uma análise às experiências de Xai-Xai.
Revista dos Mestrados Profissionais. v. 06, n. 1, ano de 2017.

29

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA RESEARCH GROUP ON MANAGEMENT OF INNOVATION AND
TECHNOLOGY VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA

ESTUDO DOS CONCEITOS DA BUROCRACIA NO ÂMBITO DO SERVIÇO
PÚBLICO
Paulo Henrique Corrêa Lemos. Mestrando do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em
Administração Pública na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E-mail: paulo.lemos@unir.br
Frankalison Maribondo da Silva Ramos. Mestrando do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em
Administração Pública na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E-mail: frank.ramos@unir.br
Flávio de São Pedro Filho. Pós-Doutor em Gestão e Economia. Docente da Disciplina Gestão Pública no
PROFIAP/UNIR. Email: flavio1954@gmail.com
Resumo
Geralmente ouve-se pessoas usando o termo burocracia com sentido pejorativo. Esta associação pode ser
motivada pela falta de análise teórica a respeito do assunto. Objetivo geral do presente trabalho é estudar a
burocracia no serviço público nos seus principais aspectos. Os objetivos específicos são: apontar os
principais benefícios da burocracia na organização pública (1), identificar os possíveis transtornos
decorrentes da disfunção burocrática no serviço público (2) e analisar a relação entre burocracia e a eficiência
no serviço público (3). Procura-se com esses objetivos responder à seguinte questão: qual o significado da
adequada aplicação da burocracia na gestão pública? A resposta apresentada segue após a introdução, uma
revisão teórica conceitual e metodológica; os resultados são propostos em tópicos e subtópicos; a conclusão
e a indicação das referências utilizadas. Aplica-se o método de análise de conteúdo, um método estratégico
cuja base operacional é tomar os elementos documentais coletados para o tratamento no contexto do seu
significado, podendo envolver teste de hipótese, que nesta tarefa não foi praticado por se tratar de um estudo
de natureza conceitual. A tarefa traz uma análise crítica aos fatores da relação entre burocracia e eficiência
no serviço público. São apresentados os principais vícios e disfunções burocráticas que geram transtornos
no serviço público. O estudo aponta que, devido ao seu alto grau de complexidade, o serviço público exige
uma norma de padronização para que problemas como a corrupção e a improbidade administrativa sejam
evitados. A burocracia tem como um de seus principais benefícios o combate a essas práticas.
Palavras-Chave: Administração Pública. Burocracia. Disfunção burocrática. Eficiência. Gestão.
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1.INTRODUÇÃO
É comum a burocracia ser vista como algo prejudicial que deve ser evitado para que o
serviço público seja eficiente. Esta crença é quase um consenso no Brasil. Comumente
ouvimos pessoas usando o termo burocracia com sentido pejorativo, onde o adjetivo
burocrático é associado a algo demorado, lento, que não é executado de forma prática. Tal
associação pode ser motivada pela falta de análise teórica a respeito do assunto; de fato,
caso não se atente ao real significado e propósito, a burocracia pode ser caracterizada de
forma errônea. A situação importa em estudos e pesquisas e, nesta tarefa, se busca
responder à seguinte indagação: Qual o significado da adequada aplicação da burocracia
na gestão pública? Para responder a esse questionamento se propõe trazer aqui, como
objetivo geral estudar a burocracia no serviço público nos seus principais aspectos; e como
objetivos específicos, vem apontar os principais benefícios da burocracia na organização
pública (1), identificar os possíveis transtornos decorrentes da disfunção burocrática no
serviço público (2) e analisar a relação entre burocracia e a eficiência no serviço público
(3). Esse documento é constituído de tópicos e subtópicos, no qual consta, após essa
introdução uma revisão teórica e conceitual, a metodologia do preparo, os resultados em
conformidade aos objetivos propostos, a conclusão e as referências.
2.REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
Este estudo tem como base a Teoria da Burocracia que, segundo Bertochi, Nicodem
e Moser (2020) trata da racionalidade objetivando eficiência; envolve a especialização,
divisão técnica da atividade laborativa, a hierarquia, a autoridade e os interesses da
administração. Incluem ainda os conceitos sistematizados de regras normativas que
orientam direitos e deveres, bem como respectivos comportamentos. E a teoria lançada
pelo clássico sociólogo Max Weber na expectativa de dar forma às organizações formais,
como se advém do presente ensaio teórico.
Cardoso (2017) aborda que o sociólogo e economista alemão Max Weber, por meio
de análises das estruturas de igrejas e exércitos, iniciou estudos que dariam origem ao
Modelo Burocrático. Este modelo transformaria a ciência administrativa e, conforme
Medeiros (2006), a burocracia foi exposta como um contraste ao poder tradicional dos
príncipes e ao das lideranças carismáticas. Cordeiro (2017) afirma que, mesmo com toda a
acuidade e sistematização elaborada por Weber, a burocracia ainda carece de um melhor
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entendimento, pois ainda é tida como um obstáculo que atrapalha as mais diversas
organizações. Ramos (1983) já afirmava que o assunto burocracia é complexo, sendo assim
necessária uma análise das duas visões atribuídas a burocracia, a negativa e a positiva.
2.1 Conceitos sobre os principais benefícios da burocracia na organização pública.
Para Weber (1946) a burocracia é vista de forma benéfica na administração pública,
pois segue estritamente as leis e normas institucionais assim apresentando padronização
nos procedimentos administrativos. Desta forma o funcionário com um pouco de
treinamento especializado estará capacitado para executar todas as funções inerentes ao
cargo em que ocupa. São características extremamente positivas da burocracia a exatidão,
discrição, agilidade e procedimentos bem definidos.
Busca em Pires, Lotta e Oliveira (2018) traz sobre os benefícios da burocracia no
serviço público representado pelo fortalecimento da relação da sociedade com o Estado;
esses autores fundamentam a sua posição teórica considerando a eficácia da burocracia
para o controle social, pois melhora o desempenho dos mecanismos governamentais, nas
instituições onde se opera as rotinas regimentais. De fato, essa providência que segue
acompanhada pelos aspectos estruturais de um determinado organismo público serve como
instrumento de orientação aos interessados da sociedade por determinados serviços
ofertados pelo poder público.
2.2 Conceitos dos principais transtornos decorrentes da disfunção burocrática no
serviço público.
Merton (1970) vê a burocracia de forma positiva, mas, entende que quando estas
características deixam de ser seguidas a burocracia se corrompe em disfunções
burocráticas. Quando passa a existir hierarquia excessiva, regulamentos super rígidos,
formalidade excessiva, rejeição às mudanças e negligência no atendimento ao público a
burocracia se corrompe em disfunção burocrática.
A burocracia quando aplicada de forma equivocada pode trazer prejuízos à
administração pública e tornando-se em disfunções burocráticas. Cordeiro (2017) coloca
que, devido à mente conservadora do burocrata lhe impedindo a percepção, surge a
tendência em generalizar fatos pelas suas experiências pessoais. Aborda ainda sobre o
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excesso de normas e rigidez das regras burocráticas que impossibilita a inovação e o
progresso; aponta que a burocracia permite que grupos se internalizem no poder,
engessando as organizações. Prossegue o mesmo autor problematizando sobre a luta pelo
poder entre colaboradores e gestores, uma vez que ambos passam a ter poder de mando na
instituição em um círculo vicioso, decorrente da falta de aprendizado pelos erros
cometidos. Para o autor tal paradoxo institucionalizado levam à confusão entre as
prioridades profissionais e os objetivos operacionais.
Leitura em Kubo (2019) permite compreender que os problemas não são inerentes
à burocracia, entretanto surgem em razão dela; por esta razão uma proposta weberiana é a
teoria ideal, em si impraticável. Aqui surgem os conceitos de disfunção burocrática, como
a principal característica da incompatibilidade entre regras weberianas; assim, passa a
instituição à condição de refém de suas normas. A leitura neste autor indica que este é o
motivador pelo qual muitos interpretam como sendo o conceito de burocracia; é como se
as falhas sistêmicas decorressem das práticas institucionalizadas.
2.3 Conceitos sobre eficiência na burocracia.
Busca em Cordeiro (2017) permite uma exposição conceitual sobre a complexidade
no serviço público que provoca o ingresso da corrupção. Entretanto, a burocracia na gestão
pública é uma ferramenta significativa contra as práticas que prejudicam a sociedade
pagadora dos impostos. A burocratização traz a racionalidade e o controle do sistema
governamental, desde que barreiras contra a improbidade administrativa sejam muito bem
controladas de modo a permitir a eficiência.
Abrucio e Loureiro (2018) discorrem sobre burocracia e a sua busca por
racionalizar e profissionalizar as organizações. A racionalização e a profissionalização no
âmbito da administração pública são fatores que contribuem para a eficiência dos serviços
prestados. Pois, a aplicação da racionalidade, o aperfeiçoamento da organização pública e
a utilização sistemática do saber técnico favorecem a melhoria de seu desempenho,
fortalecendo assim a organização e desta forma aumentando a sua eficiência relativa às
rotinas e procedimentos executados para atingir êxito em suas tarefas.
3. METODOLOGIA DO PREPARO
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Lanka et al (2021) Conceituam pesquisa qualitativa como aquela que oferece
insights detalhados, e nesta tarefa tem natureza indutiva porque admite a interpretação
conceitual de um processo de gestão e os seus significados perante a ideia de autores
compromissados com a burocracia como tema. Os autores o fazem segundo a sua
experiência em percepção, o que importa na análise de quem aprecia as suas exposições.
Já Gil e Neto (2020) conceituam pesquisa qualitativa como aquela que possui múltiplas
modalidades como a etnografia, a pesquisa fenomenológica, a pesquisa narrativa e os
estudos de casos; neste documento estará sendo praticada a pesquisa narrativa mediante a
análise de argumentos colhidos de diversas fontes e de diversos autores que trazem as suas
experiências e percepções sobre o fenômeno burocrático na gestão pública.
3.1 Quanto ao Método de Análise de Conteúdo
Neis, Pedro Filho e Souza (2020) explicitam sobre o método de análise de
conteúdo. A leitura nesses autores deixa claro que é um método significativo na tomada de
decisão e pesquisa empírica; pode ser considerado como um método estratégico, pois a sua
base operacional é tomar os elementos documentais coletados para o tratamento no
contexto do seu significado.
Leitura em Schiavini e Garrido (2018) traz o conceito do Método de Análise de
Conteúdo e a sua abordagem positivista de caráter prático. Pode até envolver teste de
hipótese, que não foi praticado nesta tarefa que traz a essência conceitual de abordagem.
Portanto, a tarefa envolve análise textual caracterizada pelo tratamento de textos e outros
documentos coletados a partir de fontes submetidas ao entendimento de quem pesquisa. É
como se praticou nesta tarefa ao reunir os principais autores que abordam sobre o objeto
da pesquisa para em seguida oferecer um tratamento no ponto de vista dos objetivos aqui
propostos.
3.2 Quanto aos procedimentos adotados
No preparo desta tarefa praticou-se seleção de acervos bibliográficos diversos
como livros, artigos científicos, teses e dissertações que tratam sobre burocracia e outros
temas relacionados ao foco deste ensaio; efetuou-se ainda buscas em sites e plataformas
digitais através de busca pelo Google. Em seguida praticou-se a seleção destes materiais
coletados para reunir o que interessava na construção deste documento. A leitura flutuante
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é um procedimento que permitiu considerar o foco teórico-conceitual nesta tarefa.
Respeitando o método decidido, praticou-se a clivagem em corpus registrados de modo a
praticar o tratamento necessário; com esses elementos passa-se ao tratamento com a
categorização e em seguida a análise do conteúdo.
3.3 Análise em Habermas
Nesta tarefa serão consideradas as premissas básicas do agir comunicativo em
Habermas, conforme aborda Bachur (2017). Ingressam então a interpretação da linguagem
trazida a contexto neste ensaio, oriundos de diversos autores, para reflexividade útil na
compreensão do estado da arte referente a burocracia. Assim, será possível a coleta do que
serve após os procedimentos de clivagem e categorização. Eis que os elementos do discurso
ou da abordagem oferecida por autores diversos significa o agir da sua comunicação,
porém, ao problematizar, cabe reflexão, questionamento, amadurecimento, análise e
crítica. É um trade off significativo no processo de cognição que amadurece o crivo
analítico no processo do saber. O autor aponta este delinear como intersubjetivo, mas que
pode produzir discurso, entendimento e logo conclusão sobre fatos, conceitos, definições e
outros argumentos.
Leitura em Fontes (2020) remete aos conceitos clássicos ou epistemológicos ao
argumentar sobre análise de Habermas. Na complexidade desta análise está o entorno das
influências da Escola de Frankfurt para estabelecer uma racionalidade que dá posição a
enfoques no âmbito das dimensões daquilo que tem validade na reflexão. Então se evita
excessos considerando os valores que, de alguma forma, podem influenciar a percepção de
quem analisa determinado contexto. A exemplo, muitos compreendem erroneamente que
o conceito de burocracia é aquele direcionado à disfunção burocrática, o que não é, tendo
em vista que este conceito é de fato a solução e não o problema.
4. ESTUDO DA BUROCRACIA NO SERVIÇO PÚBLICO EM SEUS PRINCIPAIS
ASPECTOS
Estudo sobre a burocracia no serviço público é significativo para conscientizar
gestores na prática das atividades e a entrega de serviços esperados pelo cidadão pagador
de imposto. É notório o dificultador enfrentado não apenas pelos agentes públicos em
função dos excessos de regras que orientam o desempenho institucional dos organismos
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públicos em países de terceiro mundo; também é sabido que os usuários dos serviços
ofertados pela máquina pública se sentem insatisfeitos com as demoras e atrasos no
atendimento de suas petições, em decorrência daquilo que se denomina de disfunção
burocrática que alguns erroneamente denominam de burocracia. A burocracia na sua
essência será interpretada em estudos como este disponibilizado para a sociedade civil e
para os administradores públicos como uma contribuição que irá melhorar o desempenho
governamental na pauta dos seus serviços.
4.1 Apontamentos dos principais benefícios da burocracia na organização pública.
Neste tópico da tarefa ingressam os benefícios da burocracia na organização
pública e o alcance nas soluções decorrentes da implantação destas providências. Em
seguida serão analisados e criticados os fatores da relação entre burocracia e eficiência no
serviço público. Serão pontuados aqui os aspectos positivos coletados dos autores. Os
benefícios da burocracia são reais como se demonstra no delineamento da Teoria da
Burocracia. Estes elementos lógicos ingressam nesse compartimento da tarefa para se
compreender o estado da arte e se produza elementos cognitivos válidos na forma dos
objetivos compostos.
O primeiro dos benefícios que deve se considerar é a concretude que sucede à
estrutura onde irá operar a burocracia, e que se revela a partir da existência de normas
institucionais que formalizam a existência do organismo burocrático. Weber (1946) já
afirmava em suas obras clássicas que estas normativas definem com clareza qual a forma
de trabalho da organização. Segundo o mesmo, elas contribuem para que os membros da
administração pública tomem ciência de quais regras devem seguir, e quais os seus direitos
e deveres. Então o benefício real está no conhecimento mandamental normativo que evitam
erros decorrentes do desconhecimento da norma
O clássico Weber (1946) aponta ainda outro benefício real da burocracia, que é a
possibilidade da padronização que orienta a execução de rotinas e procedimentos na
instituição. Esta vantagem permite constância na realização do serviço público, além de
gerar a eficiência desejada no âmbito da organização burocrática; de efeito, resulta em
produtividade, pois a uniformidade nos padrões facilita em tema de rapidez e menor custo
a realização das tarefas que fazem parte da função. De fato, com os procedimentos
padronizados, torna-se mais fácil e ágil a eventual substituição de membros na equipe
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organizacional, seja por férias, afastamentos e outras razões. Os procedimentos
administrativos também são tratados pelo supra referido clássico, quando ele se refere à
forma pela qual será realizada uma determinada tarefa para que se alcance o objetivo
almejado. Esse conjunto de atividades são, no geral, esculpido em manuais para que sirva
em consultas aos praticantes de rotinas em determinado organismo ou departamento do
serviço público.
A boa burocracia delineada em Weber (1946) aborda sobre a exatidão, discrição,
agilidade e procedimentos gerenciais. A exatidão busca a uniformidade na realização das
tarefas, a discrição da autonomia ao poder público desde que agindo dentro da legalidade,
a agilidade possibilita a realização das tarefas de forma acelerada, os procedimentos
definem a forma como a tarefa deve ser executada.
A administração burocrática em governos democráticos busca satisfazer o
fortalecimento da relação entre os organismos públicos e os cidadãos pagadores dos
impostos, em um esforço pelo fortalecimento da relação com a sociedade. Uma das
providências é facilitar esta comunicação mediante o uso de uma burocracia fácil,
acessível, rápida e efetiva. Um exemplo é o uso de plataformas digitais para uso automático
pelo cidadão para obter aqueles serviços públicos disponíveis. Leitura em Brasil (2017)
traz abordagens significativas para essa relação, entretanto é necessário melhor reflexão
quanto ao caráter da convivência nestes vínculos, principalmente no que se refere ao
assistencialismo; é quando a burocracia alcança o universo mais amplo de assistidos, ou
quando se tem uma vasta dimensão territorial que vem abranger a burocracia. O benefício
está na coerência ou na vantagem de aplicar determinados módulos burocráticos para a
efetivação dos serviços públicos com esta burocracia ágil em um universo complexo.
A burocracia possibilita exatidão na execução das tarefas da administração pública
através de procedimentos claramente estabelecidos. Tal fator contribui para a minimização
dos erros e agilidade nos serviços prestados pela organização. Assim, análise nos
argumentos de Teixeira (2020) permite interpretar a necessidade de facilitadores no
convívio social, o que se faz possível mediante a perfeição na comunicação. São elementos
como a comunicação que produz desenvoltura no desempenho das burocracias; o usuário
do serviço burocrático precisa bem entender não só a estrutura como também a iniciativa
que deve ele adotar para os acessos; por isso que a comunicação precisa vir com clareza
para que ocorra a eficiência na oferta do serviço governamental.
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A burocracia possibilita ainda a vantagem de suporte ao controle social, como por
exemplo, ao trazer impedientes para o combate à corrupção; está é uma forma de controle
social mais significativo, pois com a adequação estrutural dos sistemas administrados pode
o gestor público vedar práticas de improbidade nas estruturas governamentais. É desta
forma que surgem os mecanismos de controle e auditagem nos processos e decisões,
providências estas que dificultam práticas de ilicitudes na operação de governança. Cabe
ao gestor implantar instrumentos de orientação e capacitar os agentes envolvidos nesses
controles, além de criar espírito de corpo para que se efetive a defesa dos interesses
públicos.
4.2 Identificação dos possíveis transtornos decorrentes da disfunção burocrática no
serviço público.
A

disfunção

burocrática

é

abordagem

bastante

tratada

por

autores

contingencialistas como Merton e os estudiosos Burns & Stalker, quando tratam questões
estruturais de natureza técnica nas organizações dinâmicas. Leitura em Patzlaff et al (2015)
indica sobre os perfis de gestor em organização burocrática, bem como sobre os
mecanismos que refletem nas estruturas organizacionais; é nesta dinâmica que ocorrem os
vícios e por decorrência as disfunções burocráticas. Cabe ao gestor público preservar a
conduta ideal daqueles que irão pôr em prática a atividade sistêmica preservando a
instituição contras estas disfunções.
Uma das disfunções destacas por Patzlaff et al (2015) é a elevada internalização de
normas, situação em que os agentes públicos excedem na exigência do cumprimento
normativo como se este fosse mais importante do que os resultados esperados com tal
cumprimento. De fato, a norma é para ser atendida, porém cabe ao agente modernizar a
aplicação dos procedimentos normativos para que se adapte às situações contingenciais,
de modo que a norma passa a ser um instrumento de orientação, mas as contingências
necessitam serem resolvidas com flexibilidade em benefício do interesse público. Na
atualidade já se descartou o uso do carimbo e a moderna gestão pública se instalou nas
rotinas implantadas com apoio da tecnologia da informação; os papéis em trânsito
processuais passam a ser substituídos por hipertextos acessíveis mediante uma senha. São
algumas flexibilizações que reorientam para que se libere o serviço público das amarras
dos excessos impostos pela internalização das normas, com os adaptativos organicistas
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apontados pelos autores contingencialistas. As disfunções burocráticas devem ser evitadas
ao implantar a burocracia como forma de organização no âmbito da administração pública,
no momento em que as estruturas governamentais se pautam por meio de ferramentas da
tecnologia da informação.
Uma disfunção muito peculiar é a hierarquia excessiva, principalmente quando as
estruturas burocráticas passam a funcionar de forma horizontal. A horizontalidade requer
alta especialização do agente público e, portanto, a ele é atribuído deveres e
responsabilidades que lhes são confiadas por conta do cargo que ocupa na estrutura
burocrática. A superposição de subordinação dos agentes públicos nos modelos inovadores
de organizações governamentais é substituída por uma senha que garante ao gestor que
comanda na organização o poder de vedação de determinados atos. Tanto que leitura em
Patzlaff et al (2015) já apontam o excesso da hierarquia como um desestímulo à inovação
organizacional. Por isso é que a moderna gestão pública está cada vez mais estimulando a
capacitação e a geração de competências para superar o engessamento decorrente da
hierarquia excessiva. Já quanto à verticalidade muito comum nos modelos clássicos de
gestão pública exige vários estamentos ou níveis hierárquicos; além de exigir maior
número de colaboradores esta forma impõe a existência de comandos superiores,
intermediários e inferiores que são significativos em estruturas militares. Porém, a forma
vertical resulta em trâmites e demoras e outros aguardos que podem ser abusivos; muitos
agentes que estão nos estamentos superiores tendem a tornar as suas ações engessadas,
como se fosse ele pertencente a um elemento estranho à estrutura, desvirtuando assim dos
compromissos peculiares no seu estamento.
A rigidez regulamentar é outra disfunção burocrática porque a norma
regulamentadora é criada de forma dinâmica e para o que ela serve; por isso é que deve
descartar todas aqueles instrumentos normativos que não mais se encontram vigorando,
seja pela sua substituição ou mesmo pela eliminação de determinados passos ou rotinas
regimentais. Prosseguindo leitura em Patzlaff et al (2015) merece analisar a rigidez
regulamentar como uma forma irracional de gestão e é uma conduta imprópria em
estruturas democráticas desde que funcione a burocracia com as características racional e
legal como se apregoa dos conceitos weberianos. Claro que deve ser analisado o peso e o
significado da norma para que se adapte e a ajuste eliminando o caráter do que implica em
embaraço da fluidez dos resultados práticos da gestão pública.
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Continuando apanhado em Patzlaff et al (2015) foi possível identificar outra
disfunção reconhecida no âmbito da gestão pública; é a excessiva formalidade revelada no
desempenho de papéis no âmbito das organizações governamentais. Esta disfunção se
revela como um bloqueio nas instituições porque os papéis são desempenhados por pessoas
que têm a sua própria personalidade e independência cabendo ao administrador público
resguardar as diferenças próprias de cada humano na organização. O excesso sempre foi
reconhecido como temerário quando bloqueia a relação entre indivíduos e grupos
dificultando inclusive os processos de negociação no âmbito da gestão governamental.
Pode ser traduzida até como um risco se for considerada situações como uma pandemia
cuja demora no cumprimento de certas formalidades resulta em perda de vida humana. O
clássico Max Weber já pontuava a desvantagem de tal prática no âmbito das estruturas
burocráticas.
O supracitado autor permite afirmar que a resistência ou rejeição às mudanças são
disfunções muito peculiares entre gestores públicos e seus colaboradores que preferem
impedir as modificações requeridas nas estruturas burocráticas. São sentimentos que
revelam o desejo de bloquear o progresso institucional e fazer com que a organização
pública não acompanhe a modernidade que se revela no cenário do seu entorno. Muito
mais fácil para o agente público relapso é que continue os processos e rotinas no formato
em que aprenderam, sem qualquer modificação, já que qualquer adaptação iria requerer
um novo aprendizado, o que esses indivíduos de fato não querem.
4.3 Análise da relação entre burocracia e a eficiência no serviço público.
O alto grau de complexidade encontrado no serviço público exige uma norma de
padronização para que problemas como a corrupção sejam evitados. A burocracia tem
como um de seus benefícios ao combate a essa prática. Assim sendo, a improbidade
administrativa pode ser evitada através de uma política burocrática bem definida.
Um dos problemas que aflige a burocracia é a corrupção visto que em sociedades
devassadas pela falta de ética, os indivíduos pelo baixo índice de cidadania e carência de
informação dificilmente conseguem eleger adequadamente os seus representantes,
trazendo para o âmbito governamental os piores dentre aqueles que irão cometer torpeza
quando assumem funções em uma estrutura burocrática. É neste momento que surgem as
mais variadas formas de corrupção minando a gestão pública, enquanto os cofres públicos
sofrem as consequências que adiante reflete na sociedade vítima de sua péssima decisão
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pela escolha dos seus líderes. Assim, estudo em Soares e Guarido Filho (2021) traz
apontamentos que esclarecem sobre este fenômeno que versa em países degradados. São
práticas que se proliferam não apenas na gestão pública interna como também
internacionalmente, ensejando estudos no enforcement que traga medidas anticorrupção.
Se é a burocracia o aparato gerenciado pelo corrupto cabe a instituição governamental
adotar medidas que anulem as ações não apenas deste como também dos corruptores que
o cerca para locupletarem-se. Então, da leitura dos referidos autores se faz relevante
sistematizar conhecimento que reforcem preceitos teóricos e empíricos para o
enfrentamento desta disfunção prejudica sobremaneira a gestão governamental. Na Figura
1 e no Quadro 1 a seguir demostra-se a operacionalização ferramental em respectiva
descritiva para que se interprete na via da adequação.
Figura 1: Operacionalização de ferramenta administrativa para a eficiência da gestão pública .
Ferramenta administrativa

Controle de Gestão

Racionalização

Eliminação de
barreiras

Clareza
Sistematização

Combate à corrupção
Profissionalização
Aperfeiçoamento

Qualidade

Êxito

Agilidade

Eficiência

Fonte: Elaborado pelos autores.
Quadro 1: Detalhamento dos benefícios proporcionados pela burocracia no serviço público.
Itens
Detalhamento
1.Ferramenta
administrativa

1.1 Ramos e Vieira (2015) tratam sobre mensuração útil na avaliação;
apontam estratégia de survey, e categorias de análise, o Balanced Score Card
(BSC), o tratamento por indicadores, prescrevem check list e cruzamento de
dados.
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2.Controle

2.1 A burocracia impõe regras rígidas, níveis de controle antecedentes,
concomitantes ou subsequentes. Servem para adequação da burocracia ou
para responsabilizar os infratores das regras.
3.Eliminação de
3.1 Cordeiro (2017) aponta eliminação de barreiras na burocracia, mantendo
barreiras
clareza com aparato de informação transparente; exorta rapidez nas parcelas
burocráticas
ao cliente cidadão; cautela nas adaptações; processos práticos e eficientes.
4.Combate à
4.1 Koprowski et al. (2021) focalizam combate à corrupção; delineando
corrupção
compliance direcionada à normatização; mecanismos internos/auditorias;
incentivo por denúncias; princípios éticos com destaque na transparência.
5.Racionalização
5.1 Apolinário (2016) aborda racionalização toyotista; rompimento de
paradigma; modernas plataformas; oferece visão adaptativa; operação
dinâmica nas tarefas governamentais no Estado keynesiano.
6.Clareza
6.1 Caetano et. al (2016) focalizam clareza por dimensão; instituições
públicas mediante análise entre objetivos/propósitos; reunir e divulgar com
esclarecimento; informações objetivas, informes.
7.Sistematização
7.1 Abdalla e Altaf (2018) abordam sistematização por análise; interpretar
aspectos da burocracia; aspectos metodológicos com lastro teórico e
arcabouço de entendimento; interpretação quanto estruturas burocráticas.
8.Profissionalização
8.1 Cavalcante e Carvalho (2017) abordam sobre a profissionalização no
âmbito da burocracia, como requisito de modelo clássico; tem características
de capacidade funcional com autonomia, conhecimento e especialização.
9.Aperfeiçoamento
9.1 Marques et al. (2020) abordam aperfeiçoamento; focalizam tendências;
elearning; serviço público moderno; espaço virtual e a internet das coisas;
conceito de aprendizado no serviço público.
10.Qualidade com
10.1 Silva e Machado (2021) trazem a fidelização de serviço; produtividade
êxito
na instituição; percepção de satisfação; melhor resultado financeiro; estratégia
pela busca da boa imagem da atividade governamental.
11.Agilidade
11.1 Envolve ferramentas para rapidez nas soluções; simplifica passos e
rotinas como indica Russo (2021) em seu Manifesto Ágil; apelo por
ferramentas de tecnologia da informação e comunicação; velocidade nas
soluções gerenciais.
12.Eficiência
12.1 Fernandes et al. (2021) prescrevem eficiência e agilidade; otimização de
aporte tecnológico; superação de dificultadores em rotinas; dinâmica no
gerenciamento; agilidade nas transações de interesse governamental.
Fonte: Elaborado pelos autores com base em levantamento bibliográfico.

Portulhak e Barilli (2016) tratam sobre improbidade administrativa que está
diretamente relacionada à corrupção contextualizada neste documento. Em países onde se
impera vícios no controle burocrático, a corrupção se faz sistêmica transformando-se em
uma epidemia em todos os escalões governamentais em uma configuração envolvendo os
setores da gestão pública. O seu combate se torna mais difícil ainda quando a organização
criminosa tem melhor estrutura do que a própria estrutura de Estado, quando os criminosos
instituem um Estado paralelo, agindo deliberadamente longe de qualquer controle que
impeça a sua conduta. Muito mais acirrada é a luta pelo seu combate quando a malha
criminosa se estende por todas as instituições.
A busca em Portulhak e Barilli (2016) permite afirmar que a burocracia deve ser
estruturada de forma a enfraquecer as ações de improbidade. A ocorrência delituosa atinge
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frontalmente a moral e a dignidade pública, enquanto, se mantida, anula a legitimidade
governamental. Segundo ainda esses autores são os profissionais que devem evitar a
instalação da corrupção não se envolvendo e nem aceitando a atuação de tal promiscuidade
na estrutura burocrática governamental. Os autores trouxe no seu estudo um cenário
caracterizando práticas de improbidade que, segundo eles culminaram em demissão de
técnico de contabilidade, servidores públicos sediados na Região Norte do Brasil e Distrito
Federal; eram indivíduos do sexo masculino sem cargo ou função de confiança; ao apontar
essas características os autores tentam oferecer subsídios de conscientização entre os
profissionais de contabilidade atuantes no setor público a uma reação que anule a
improbidade na estrutura burocrática governamental.
O estudo da burocracia requer uma definição de racionalidade e, como aborda
Cardoso e Mueller (2020), se faz possível afirmar que ela é uma crítica à razão moderna
compatível com os aspectos normativos que formaliza o ato na gestão pública. O referido
autor aponta diferença na racionalidade weberiana em face da racionalidade substantiva;
assim, a leitura nos traz direcionadores que autorizam a compreensão de contraponto do
que envolve a lógica do contexto da forma; então em se tratando de um processo de
gerenciamento se busca as ações concatenadas com o que tem relação a esse processo,
afastando o que contradiz a suficiência do ato a ele referente. O citado autor ainda lembra
Guerreiro Ramos quando registra sobre a influência sobre a utilidade da forma que torna
concreto o procedimento burocrático; a correlação dos fatores adaptativos é significativa
para adensar o racional no contexto do funcionamento da burocracia.
Apanhado em Rocha e Teixeira (2011) trata sobre o controle na gestão pública, tendo
como foco as novas burocracias e as autoridade, livre indicação dos representantes, o
sufrágio, a liberdade e outros elementos que garantem a atuação das estruturas
democratizadas. Esses autores apregoam a existência de uma constituição obedecendo o
espírito do seu funcionamento como se expressava desde o seu lançamento na Inglaterra,
norteando o funcionamento do governo, como também o dever e o poder que a carta
constitucional estabelece. Inicialmente, o controle que não é prescrito no ato constitucional
será invalido; leis e atos normativos delinearão o que é o controle, a forma e a regra pela
qual orientará a operação daquilo que é controlável; então, a atividade de controle na
burocracia terá a sua estrutura de verificação para o apontamento das incorreções, os
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ajustes requeridos e o caráter punitivo pelo descumprimento da norma, o que garantirá a
higidez da burocracia, seguindo os preceitos que a orienta.
5. CONCLUSÃO
A análise de conteúdo realizada para a elaboração do presente artigo possibilitou
que o tema burocracia fosse explorado de forma clara e profunda. Foi possível analisar a
questão: qual o significado da adequada aplicação da burocracia na gestão pública. Tendo
em vista o seu grande potencial como ferramenta administrativa, buscou-se entender
melhor o assunto burocracia. Para isto, o presente trabalho expôs os principais benefícios
da burocracia na organização pública, identificou os possíveis transtornos decorrentes da
disfunção burocrática e analisou a relação entre burocracia e a eficiência no serviço
público. Embora, muitas vezes, a burocracia seja entendida de forma equivocada, esta é
uma grande ferramenta organizacional para os administradores públicos, considerando sua
capacidade em promover a exatidão, discrição, agilidade e definição clara dos
procedimentos adotados. Sugere-se, para estudos futuros, que sejam analisados os fatores
que motivam os servidores públicos a não seguir os preceitos burocráticos de forma correta,
gerando assim a disfunção burocrática. Este trabalho é uma contribuição da academia aos
gestores públicos e lideranças interessadas no aperfeiçoamento das instituições em face da
boa burocracia.
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Resumo
Este estudo focaliza o gerencialismo, os principais motivadores, suas contribuições e impasses na gestão pública,
reunindo os conceitos basilares que possam servir de conhecimento e logo transformados em ferramentas na
administração pública. O objetivo geral é estudar o gerencialismo na Gestão Pública em face dos conceitos
coletados; e para os resultados traz como objetivos específicos levantar os principais conceitos motivadores do
surgimento do gerencialismo (1), apontar as principais contribuições do gerencialismo para o serviço público (2),
e analisar os impasses do gerencialismo na Gestão Pública (3). O gerencialismo é o modelo de gestão pública que
incorpora ao poder público os conceitos de bem-estar social, após as definições clássicas da Escola Neoliberal que
criticava com ênfase a ineficiência burocrática e a busca de reformas no Estado. Adota-se o Método de Análise de
Conteúdo, que é aquele que possibilita o mapeamento sobre os autores e produções relacionadas ao tema ou
problema de pesquisa; como procedimentos utiliza-se de coleta acervos e documentos, seleção de fontes diversas
em plataformas digitais, leitura flutuante, clivagem e categorização dos corpos, redação do texto aplicando a
análise orientada pelo agir criativo de Habermas. Como resultados, traz os elementos que atendem aos objetivos
propostos, discorrendo, analisando e criticando na conformidade e com validação. Considere-se, ainda, o impasse
da inexistência de gestores empreendedores, decorrente do temor dos agentes públicos em desvincular-se do texto
frio da norma na via da criatividade dinâmica que o gerencialismo requer. É uma contribuição da academia aos
gestores compromissados com o conhecimento em benefício da governança.
Palavras-Chave: Administração. Gerencialismo. Gestão. Modernização. Serviço Público.

1.INTRODUÇÃO
Este documento é um ensaio teórico referente ao Gerencialismo no Setor Público do Brasil,
destaca-se que a gestão dos recursos públicos é uma obrigação da administração pública para
prestação de contas à sociedade, a qual é fornecer recursos financeiros ao Estado via pagamento
de tributos e é beneficiária dos bens e serviços prestados. Nesse sentido é fundamental que esses
recursos sejam aplicados com a máxima eficiência, eficácia e efetividade. Compartilhando
desse entendimento, Gomes (2016) afirma que, com a pressão pela excelência na gestão da
máquina pública, faz-se necessário atuação além dos limites da burocracia.
Na busca por conhecimento nesta pesquisa qualitativa se pretende responder à
seguinte pergunta: quais os principais aspectos do gerencialismo na gestão pública? Para
responder a esta indagação, traz como objetivo geral estudar o gerencialismo na Gestão Pública
em face dos conceitos coletados; e como objetivos específicos, levantar os principais conceitos
motivadores do surgimento do gerencialismo (1), apontar as principais contribuições do
gerencialismo para o serviço público (2), e analisar os impasses do gerencialismo na Gestão
Pública (3). Este documento é constituído dessa introdução, de uma estrutura teóricoconceitual, a metodologia do preparo, os resultados, a conclusão e as referências que deram
suporte na construção dessa tarefa.
2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
Este estudo tem base na Teoria da Nova Gestão Pública que, segundo Stadnick (2021),
reúne os conceitos de gerencialismo após a crise do modelo burocrático de administração
pública. Assim, o gerencialismo é o modelo de gestão pública que incorpora ao poder público
os conceitos de bem-estar social, após as definições clássicas da Escola Neoliberal que criticava
com ênfase a ineficiência burocrática e a busca de reformas no Estado. O referido autor discorre
sobre a globalização e o desenvolvimento tecnológico pela busca de redução dos custos, e pela
qualidade dos serviços, a sua eficiência administrativa, eliminando os vícios do envelhecido
Modelo Burocrático que foi incapaz de trazer estas vantagens que o novo conceito promoveu.
2.1 Principais conceitos sobre os motivadores do Gerencialismo na Gestão Pública
brasileira.
Continuando a leitura em Stadnick (2021), foi possível interpretar a transformação

51

sócio-econômica resultante do colapso do modelo de gestão. O autor aponta a necessidade em
aumentar a eficiência dos resultados na administração pública, o que poderá ocorrer mediante
conceitos proficientes de gestão. São anotações que vêm a requerer na administração pública
uma reformulação estrutural que implica em uma nova concepção que lhe permita fluir tarefas
como se atuasse na condição de administração privada. Ainda segundo o autor tal exigibilidade
já vinha sendo uma premissa bem antiga, o que tem motivado uma reforma no estado e em
decorrência a modernização do serviço público, o que se fez possível, no Brasil, a partir do
Decreto-Lei 200/1967, com a sua modernização de Estado, agora com novos conceitos de
gestão pública operando pelos princípios constitucionais de planejamento, coordenação,
descentralização, delegação de competência e controle.
Segundo Reis (2019) a crise de mudança se deu com o poder de fala a curiosos
para se pronunciarem sobre problemas da administração pública ingressando consultores das
mais diversas áreas do setor privado, que passam a contribuir com as suas percepções, mas que,
de alguma forma, traziam um distanciamento do poder público da massa mais desfavorecida e,
com esta iniciativa, enseja as mazelas sociais experimentadas na sequência. São argumentos
como esses que originam o gerencialismo na administração pública brasileira.
Antes da implantação do gerencialismo, a Administração Pública do Brasil teve
como modelos de gestão o patrimonialismo e a burocracia. Conforme Stadnick (2021), o
patrimonialismo baseava-se na pessoalidade do setor público, e que depois foi modificado,
porém mantendo, ainda, as características burocráticas dos modelos passados. Leitura em
Gomes (2016), aborda sobre questões destes vícios na gestão, trazendo os conceitos de
gerencialismo como argumento para a eficiência no setor público; nesta sua visão, a autora
discorre sobre o benefício para o cidadão contribuinte, adicionando as vantagens que a
desburocratização traz para a gestão resultando em modelos gerenciais similares aos admitidos
pelas organizações privadas; assim é que se destaca novos valores, como a eficiência, eficácia
e competitividade, além de mudança na relação com o cidadão em razão do fortalecimento da
democracia.
2.2 Conceitos sobre as principais contribuições do gerencialismo no Setor Público
O gerencialismo traz significativos conceitos que contribuem para o modelo de
gerencialismo na gestão pública. Levantamento bibliográfico em Reis (2019) permite afirmar
que o gerencialismo foi implementado no Brasil por Bresser-Pereira como uma proposta de
modernização na administração pública. Assim, um novo modelo aplicaria no setor público
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conceitos e práticas originários da gestão privada, focando na adequação sobre a rigidez e
lentidão do modelo burocrático; estas duas disfunções passam a serem substituídas pela
flexibilidade fundamental a um Estado descentralizado e empreendedor, agora com novo
caminho e nova vertente conceitual a direcionar a gestão pública no país.
Gomes (2016) afirma que, em contraposição a um serviço público voltado para
dentro e com hierarquias engessadas, a reforma do estado voltava seu foco ao cidadão e à
meritocracia no que se refere à gestão de pessoas, buscando assim maior eficiência e dinamismo
no seu fazer. Acerca das finanças estatais, Stadnick (2021), apresenta uma forte tendência do
gerencialismo, a ênfase no uso racional do dinheiro público, que se concretizaria pelo
enxugamento dos quadros de funcionários e pela redução da presença do Estado na economia.
Conforme levantamento realizado em Reis (2019), o gerencialismo propôs a
retirada da influência política da administração pública, já que ela estaria diretamente
relacionada à cultura burocrática que se pretendia superar. Seria uma forma de prevenir a
disfunção encontrada no setor público.
2.3 Elementos conceituais que caracterizam os impasses do gerencialismo na Gestão
Pública
O levantamento bibliográfico permitiu a coleta de diversos conceitos que
caracterizam os impasses enfrentados para o gerencialismo na administração pública. A
transposição da visão e ferramentas empresariais para a administração pública suscita
importantes questionamentos sobre o embasamento teórico utilizado neste processo, pois como
Oliveira e Santos (2016) deixam claro, diversas circunstâncias se apresentam, caracterizando
os impasses ou os dificultadores para o gerencialismo. Desta forma, parte das críticas
direcionadas ao gerencialismo decorrem das expectativas criadas a partir de propostas de
gestão, como se fossem elas possíveis sem discutir o mérito de suas assertivas. Tanto que,
segundo Oliveira e Santos (2016), não existem soluções rápidas e fáceis aos problemas
gerenciais no setor público; entretanto, Gomes (2016) indica uma contribuição a este debate,
quando adverte não se enaltecer sem refletir sobre as críticas pelas inovações necessárias.
O sincretismo de modelos administrativos no setor público evidencia que não há
uma abordagem única necessária, ou mesmo possível, devendo o gerencialismo ser adaptado
ao contexto público. Oliveira e Santos (2016) apontam que a participação social, necessária a
toda democracia, não foi incrementada por nenhuma reforma da administração pública, e esse
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seria um exemplo de que é preciso estabelecer uma relação custo-benefício ao transpor
conceitos empresariais para o setor público.
3. METODOLOGIA DO PREPARO
Utilizando os conhecimentos de Silva e Menezes (2005) verifica-se que a pesquisa
qualitativa é aquela em que são atribuídos significados aos fenômenos de forma descritiva,
tendo em vista que os resultados não necessitam de métodos estatísticos para serem encontrados
nem de demonstração por meio de números. Sobre metodologia científica, Siena,
De Oliveira e Braga (2020) ensinam que a declaração de metodologia inadequada impacta na
qualidade e confiabilidade da pesquisa científica, deve-se apresentar os métodos e
procedimentos utilizados de modo a possibilitar a replicação por outros pesquisadores. Dessa
forma, será demonstrado neste item os aspectos metodológicos deste ensaio teórico que
assegurem a replicação.

3.1 Sobre o método
Neste compartimento será tratado sobre o método aplicado neste documento. Admitese nessa tarefa a aplicação do Método de Análise de Conteúdo, como prescrito em Silva e
Menezes (2005), pois possibilita o mapeamento sobre as abordagens dos autores e produções
relacionadas ao tema ou problema de pesquisa. Por este método o pesquisador pode identificar
as lacunas existentes nos estudos anteriores, além de identificar como o tema é tratado
cientificamente e a evolução histórica do tema. Os autores indicam que a análise poderá ser
realizada, dentre outros, pelos seguintes métodos, o dedutivo, em que parte dos aspectos gerais
para os específicos; indutivo, pelo qual conclui-se uma realidade geral a partir da realidade
específica; ou hipotético-dedutivo, quando são tentativas de comprovar que a hipótese é falsa,
esse método é utilizado quando os aspectos gerais forem insuficientes para justificar o caso
específico. Aqui foi considerado trabalhar pelo método indutivo na busca de construção
cognitiva a partir de corpus coletados em diversos autores que contribuíram neste preparo.

3.2 Quantos aos procedimentos adotados
Para atender aos requisitos metodológicos, neste estudo, adotou-se a coleta e
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seleção de artigos obtidos em plataformas respeitadas como a Spell, nos anais de congressos e
eventos importantes, disponibilizados na internet de domínio público. Realizou-se buscas em
conteúdos bibliográficos oriundos de diversos autores de livros, contendo abordagens relativas
ao objeto deste documento. Leitura flutuante foi realizada em teses e dissertações obtidas
através de buscas pela rede mundial de computadores, disponibilizadas por respeitados
programas de doutorado e mestrado, quando se obteve diversos corpus que satisfizeram o
preparo deste documento. Após estas providências de leitura, efetuou-se a clivagem necessária
para a construção cognitiva da redação, sendo assim possível efetuar-se a categorização
fundamental ao que se presta do conteúdo clivado. Após então procedeu-se a análise crítica
apoiada em um pensamento técnico e científico validado.

3.3 Análise em Habermas
Levantamento bibliográfico em Pinto (1995) traz sobre os argumentos de Habermas
para efeito de análise. O autor aponta elementos relacionados a uma comunicação comum,
aliada a um fundamento de racionalidade na forma de expressão, quando se manifesta o que se
pretende para o entendimento das partes envolvidas na comunicação. A leitura permite afirmar
uma significativa distinção do racionalismo instrumental da ação comunicativa que marca uma
nova era submetida agora a uma crítica como os textos firmes de Weber, Adorno, Horkheimer
e Marcuse. Assim, leitura em Sell (2012) marca, conceitualmente, a forma de análise em Weber;
é quando se propõe como fio condutor à racionalidade útil na sistematização, enquanto valida
o contexto crítico para dar aquela essência de formalidade.
Estudo em Sell (2012) permite o entendimento de uma forma heurística de
interpretação dinâmica em explicitar o processo racional, o que enseja a interpretação dos papéis
das partes envolvidas na comunicação. Avançando no apanhado bibliográfico, Bispo e Siqueira
(2018) tratam sobre a análise crítica proposta em Adorno. Evocam as nuances para entender as
transformações sociais que em si são simbólicas, refletindo sobre questões legais e
regulamentares para se compreender os valores, à luz da corrente positivista da Escola de
Frankfurt, sem aqueles excessos desenhados pelas elites, mas amparando o intersubjetividade
linguista-argumentativa em Habermas.
Pesquisa realizada em Batista (2018) permitiu trazer um entendimento sobre o
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caráter fictício de uma era burguesa, o seu erro e as contradições daquilo que não é realizável;
são circunstâncias devassadas na análise crítica de Habermas, para que se aplique a realidade
na ação comunicativa; é quando se demove as aparências de uma aparelhagem socioeconômica
que agrada o detentor de poder contra a vontade dos vassalos, que em nada combina com a
fricção da Escola de Frankfurt. Por fim, cabe compreender os aspectos considerados em
Marcuse, pelo que se optou pela publicação de Aquino (2019), quando o mesmo aborda sobre
a transmissão de um discurso filtrado contra repressão ou opressão, em que se libera a
interpretação do concreto, enquanto produz a análise da verdade interpretativa na sua essência
fática e realística. É como será efetuado neste documento para que se alcance de forma objetiva
a interpretação do que é coletado neste ensaio.

4. ESTUDO SOBRE O GERENCIALISMO NA GESTÃO PÚBLICA
Na produção destes resultados tomou-se como direcionador os objetivos propostos
e a metodologia que orienta a construção deste documento. Primeiramente, considere-se a busca
bibliográfica realizada em Gomes (2016), Oliveira e Santos (2016), Reis (2019), Stadnick
(2021), que possibilitou depreender o percurso do gerencialismo na administração pública
brasileira. Este levantamento foi analisado na clareza contextual de modo a possibilitar
contribuições advindas do estado da arte no limite do que serve nesta tarefa. Considerou-se as
diferentes visões dos autores que ingressam como guia na análise proposta; variados temas
evidenciam a complexidade e a importância em estudar o gerencialismo, entretanto, não se
esgota neste documento a temática, o que deixa em aberto diversas outras possibilidades de
pesquisa sobre o objeto em foco. Isso porque, no setor público, existem múltiplas demandas e
difíceis soluções decorrentes de variáveis às quais está a administração pública sujeita a manter.
O fato implica na capacidade de resposta a uma gama de expectativas oriundas da sociedade
usuária do serviço público.

4.1 Levantamento dos principais conceitos motivadores do surgimento do gerencialismo
na Gestão Pública
A leitura trazida a contexto neste compartimento da tarefa deixa claro que a
burocracia alcançou limite como modelo de gestão, fazendo surgir indelével barreira para que
o Estado pudesse melhorar a sua gestão. As crises de gestão contrariavam os conceitos liberais
norteadores do gerencialismo. Eis que é possível reafirmar a importância da busca pela
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superação deste bloquete para, desta forma, estimular no serviço público os meios de produção
de serviços ofertados aos cidadãos contribuintes, mediante redução de custos que otimiza o
orçamento governamental, e traz a qualidade da prestação dos serviços públicos, agora com
flexibilidade administrativa e excelência de gestão. A Figura 1 apresenta os principais
motivadores para o surgimento do gerencialismo na administração pública, e no Quadro 1 que
segue estão os respectivos elementos diagramados.
Figura 1. Os principais motivadores do gerencialismo na gestão pública

Maior racionalidade

Vertente Crítica

Principais motivadores
do Gerencialismo

Modernização

Fonte: Elaborado pelos autores
:

Quadro 1 - Elementos diagramados
Elementos

Descritiva

1. Principais motivadores
do Gerencialismo

1.1 Oliveira e Santos (2016) permite indicar motivadores significativos sobre
o gerencialismo, alcançando a sua forma interpretativa. Indicam ainda sobre
motivadores de práticas institucionais pelo gestor público e que já eram
realizadas com êxito nas empresas, podendo igualmente no serviço público.

2. Maior racionalidade

3. Vertente crítica

2.1 É possível alcançar maior racionalidade quando o gestor se inspira na
Teoria da Nova Gestão Pública, pois a eficiência é um resultado de práticas
empresariais que motiva a realização de serviço governamental, na mesma
forma da iniciativa privada, tendo este norte muito definido na instituição.
3.1 Esta vertente crítica é um efeito do neoliberalismo muito usual para
adequar problemas como as desigualdades sociais. Tais críticas resultam em
medidas como privatizações, enxugando o governo, e reorientando os
resultados dos serviços públicos, quebrando os monopólios e eliminando
burocracias.
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4. Modernização

4.1 A modernização se inicia com a aplicação de Sistema de Informação e
Comunicação, apelando para tecnologias, aplicando indicadores de
desempenho, governança corporativa, otimização de qualidade na gestão
pública com uso de parâmetros de satisfação, prazos, volumes e outros.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Bertoncini e Presente (2020) permitiram compreender sobre os principais
motivadores do gerencialismo aplicado em organizações estatais na transição do modelo
burocrático, porém, com maior racionalidade do que o proposto em Max Weber. Outro
motivador do gerencialismo é a tentativa de superação ou a resistência do formalismo clássico
weberiano, muito bem reconhecido nesta fase inicial que pressiona o clássico modelo para o
moderno desempenho da governança estatal; aqui as regras prescritivas seguem pela
reformulação para a receita da eficiência de resultados, como bem aborda os citados autores.
Bertoncini e Presente (2020) oferecem significativa contribuição nesta tarefa ao
apontar uma vertente crítica que o neoliberalismo trouxe para as desigualdades
socioeconômicas, situação esta que motiva o enxugamento da máquina pública e as
privatizações para fortalecer a economia do Estado enquanto lhe concede musculatura
essencialmente empresarial na sua atuação.
Vieira e Fialho (2020) abordam sobre a modernização em gestão portuária que
muito bem se aplica à administração pública de um modo geral no contexto de gerencialismo.
Estes autores se referem ao sistema de informação, indicadores de desempenho econômico,
governança corporativa, e todo um monitoramento que estimula o crescimento, a fiscalização,
o relacionamento institucional e as boas práticas que o gerencialismo recomenda. São
argumentos como estes que otimizam além do alinhamento de interesses muito similar ao
estrategicamente adotado pelas empresas, e que também melhoram o processo de negociação
entre o público interno colaborador e o público externo que recorre aos serviços prestados pela
gestão pública.

4.2 Apontamento das principais contribuições do gerencialismo para o Serviço Público
Neste compartimento ingressam as principais contribuições que o gerencialismo traz
para a gestão governamental. Levantamento em Stadnick (2021) enfatiza a transparência e o
accountability como principais focos do gerencialismo; seriam estas as medidas consideradas
como condição basilar fundamental na sociedade. Desta forma, o todo institucional passa a ser
capaz de acompanhar o atingimento das metas e a eficiência esperada da administração pública,
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podendo seus gestores serem responsabilizados pelo seu mal desempenho. Portanto, dos
ensinamentos ora coletados, diversas contribuições conceituais sobre gerencialismo na
administração pública brasileira foram coletados, fazendo surgir os ideários reformistas e
modernizadores reclamados por uma administração eficiente. Leitura em Barbosa (2020)
contribui com tratamento sobre accountability quando aborda sobre forma de relacionamentos
entre stakeholders na constituição de política públicas, mediante participação democrática
impactando positivamente no aperfeiçoamento na gestão pública. Neste contexto, aspectos
relacionados à estruturação são considerados já que inclui padrões de accountability voltados
para a cultura da sociedade distinguindo governo, prestador de conta, os mecanismos formais
com legislações e questões de representatividade, como as audiências públicas e as pressões de
natureza ética e organizacional.
Stadnick (2021) evidencia mudanças em relação ao controle social sobre a
administração pública, quando faz menção à importância da transparência e do accountability
para o gerencialismo. O impacto desta mudança é de suma importância para se a relação da
administração para com os cidadãos, pois estes teriam acesso a informações até então de difícil
acesso, o que impedia a responsabilização dos gestores públicos pelos seus atos. O cidadão
enquanto cliente exerceria seu direito de contribuinte, fiscalizando a execução dos serviços
públicos. A Figura 2 apresenta as principais contribuições do gerencialismo na administração
pública, e no Quadro 2 que segue está a descritiva operacional das respectivas.
Figura 2. Contribuições do gerencialismo
Flexibilidade,
eficiência
e dinamismo
Accountability e
Transparência
Contribuições do
Gerencialismo

Modernização
do Estado

Descentralização e
Redução do Estado
Profissionalização
do Gestor
Separação entre
Política e
Gestão Pública

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 2 - Elementos diagramados
Elementos

Descritiva da Inferência

1. Contribuições do
Gerencialismo

1.1 A principal contribuição do gerencialismo veio com o advento da
modernização, que estava impossibilitada de avanço nas transformações
requeridas. Uma reação forte superou os dificultadores de um Estado
burocrático e os seus excessos weberianos que tendiam a perdurar resultou
em mudança real cujos efeitos se apreciam na atualidade.

2. Modernização do
Estado

2.1 A modernização do Estado constitui-se de um conjunto de mudanças a
partir da aproximação de suas características ao empreendedorismo público.
Importante contribuição do gerencialismo foi alcançar eficiência em face das
pressões globalistas e dos problemas financeiros. Os debates refletiram
diretamente na estrutura e reformatação dos organismos com transparência.

3. Flexibilidade,
eficiência e dinamismo

3.1 Possibilitaria ao Estado um funcionamento mais ágil, distanciando-o da
disfunção burocrática decorrente do modelo anterior. A modernização pelo
gerencialismo envolve não apenas a eliminação da burocracia trazendo
flexibilidade, como também a reflexão sobre a dinâmica de eficiência que
passou a ser o paradigma de gestão pública.

4. Accountability e
transparência

5. Descentralização e
redução do Estado

6. Profissionalização do
gestor

7. Separação entre
política e gestão pública

4.1 Importantes na prestação de contas e no controle por parte do cidadão
sobre as relações institucionais e suas funções. Neste contexto, o
accountability passa a ser amparado pela Ciência Política para a interação
com o poder nas vertentes horizontais e verticais, porém, com facilidades por
respeito a uma burocracia ideal, com controle e equilíbrio de governança.

5.1 As privatizações e a eliminação da administração indireta
reestabeleceram as ofertas de serviços; novas concessões e transferências de
encargos para o setor privado foram apontadas por López, Dias e Netob
(2020), como um fenômeno de redução do déficit estatal, além de trazer a
qualidade dos serviços governamentais.
6.1 Com a separação entre política e administração pública, que está presente
no âmago da reforma gerencialista, ocorreria o profissionalismo do gestor
público; agora mais dinâmico e direcionado ao atingimento de metas e
objetivos. Gestor seria treinado para gerir, e não ocuparia o cargo apenas em
decorrência de uma progressão natural da carreira.
7.1 A separação entre política e gestão pública evita a corrupção,
dinamizando a administração pública. Já a transposição de elementos da
gestão privada para a pública enseja uma nova relação que permite otimizar
o gerencialismo. Afasta a ineficiência burocrática, trazendo qualidade na
prestação de serviço mediante nova visão do empreendedor público.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Reis (2016) apresenta uma das principais marcas do gerencialismo, implementado
por Bresser-Pereira, a separação entre política e gestão pública, com a profissionalização desta
última. A adoção da meritocracia e o enxugamento dos gastos seriam outras marcas do modelo
proposto, que teria sua origem na gestão privada. O dinamismo que se pretendeu com estas
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inovações veio para dar conta da lentidão e ineficiência do setor público de então, promovendo
mudanças que não ocorreriam a partir dos modelos vigentes anteriormente.
López, Dias e Netob (2020) permitem afirmar que se encontrou na New Public
Management Theory um aporte de natureza tecnológica que opera através do que podemos
denominar de e-governance ou e-business. É quando se constitui modelagens inteligentes de
serviços acessíveis a partir da própria residência do cidadão, além de subsidiar um aparato de
base tecnológica que reconfigura para fazer surgir estruturas bem mais complexas como a smart
city que dispensam todas aquelas estruturas físicas, como edifícios, móveis e equipamentos,
representações locais e outras que agora passam a funcionar através da internet de domínio
público.

4.3 Análise sobre os impasses do gerencialismo na Gestão Pública
Miranda e Rodrigues (2015) tratam do gerencialismo como uma versão adaptada, sob o
fundamento das principais crítica em aproximação entre o público e o privado, com ênfase na
terceirização minimizando a capacidade de investimento no serviço público. Esse é o primeiro
dos dificultadores em face da consignação constitucional da estrutura do serviço público nas
suas esferas executiva, legislativa e judiciária; porque nem todas as atividades do serviço
público poderiam ser terceirizadas, pois algumas se relacionam ao poder de polícia que somente
o Estado poderá executar. A Figura 3 apresenta a superação de impasses no gerencialismo na
gestão pública, e no Quadro 3 que segue está a descritiva situacional.
Figura 3 – Superação de impasses no gerencialismo
Órgãos públicos
x
empresas privadas

Gerencialismo

Gerencialismo
adaptado

Capacitação
Administração
Pública

Modelo Híbrido

Soluções

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 3 - Elementos diagramados
Elementos

Descritiva situacional

1. Gerencialismo

1.1 É um dos modelos teóricos de administração pública. Pode ser
considerado uma ideologia de realidade prática de natureza
operativa, como se advém da leitura em Misoczky, Abdala e
Damboriarena (2017); envolve a transformação da vida cotidiana dos
cidadãos em face da readequação da atuação do Poder Público.

2. Administração Pública

2.1 São atores e instituições com funções públicas. Atua no Brasil de
forma histórica, definindo a formatação governamental, com a
responsabilidade de centralizar decisões políticas de interesse
público, nas esferas do executivo, judiciário e legislativo, como se
advém da leitura em Stadnick (2021).

3. Modelo Híbrido

3.1 É composto dos modelos patrimonialista, burocrático e
gerencialista. Oliveira e Santos (2016) apontam que é a inovação no
setor público para consolidação do gerencialismo como modelo
único, tendo como condicionante não ter havido uma real superação
dos modelos patrimonialista e burocrático.

4. Órgãos públicos x empresas
privadas

4.1 Embora se queira fazer tal aproximação, existem limites para a
interpretação da diferença entre órgãos públicos e empresas. O
primeiro advém do estrito cumprimento de norma legal desde a sua
criação; já as empresas atuam de acordo com os interesses do
proprietário diante das oportunidades de mercado, visando o lucro.

5. Gerencialismo adaptado

5.1 A atuação do gerencialismo no setor público requer adaptativos;
isso porque na administração pública estão os imperativos dos
princípios constitucionais, enquanto nas empresas privadas a fluidez
está na liberdade de ação do empreendedor. Requer adequações à
ordem legal, à terceirização ou a privatização do serviço público.

6. Capacitação

6.1 Servidores necessitam de treinamento para implementarem as
mudanças propostas pelo gerencialismo na administração pública.
Ingressam novos métodos e processos, implementação da tecnologia
da informação, reformulação de rotinas e procedimentos que exigem
especialização em face da complexidade.

7. Soluções

7.1 O serviço público funciona a partir de leis e normas que não são
mudadas facilmente, e tem a importância de trazer segurança ao fazer
da administração pública. As eventuais disfunções desse
funcionamento também não são corrigidas de forma rápida e simples,
exigindo vultoso investimento em estrutura tecnológica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Leitura em Miranda e Rodrigues (2015) identifica como forte dificultador o entrave para
fazer fluir o gerencialismo em determinada esfera do poder público; segundo os autores, a
exemplo da gestão pública municipal, reside a carência de mão de obra especializada para
atender todos os organismos do poder local. Ademais do desconhecimento teórico do
gerencialismo, o domínio técnico que é fundamental na gestão pública, é tido como um
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dificultador que impõe conscientização dos agentes e a sua capacitação para que possam
exercer, por meio do conhecimento, o gerencialismo como se apregoa neste estudo.
Prosseguindo em Miranda e Rodrigues (2015), a leitura permite afirmar que, sendo o
gerencialismo um modelo de gestão pelo resultado, então irá requerer o desempenho
compromissado dos agentes públicos por conta da pressão pela qualidade do serviço entregue
à sociedade. É por isso que a falta de capacitação é o principal dificultador na iniciativa de
aplicar o gerencialismo na gestão pública. Muito mais significativo se forem consideradas as
ferramentas requeridas para a implementação de inovação. Ainda nestes autores, há impasses
relacionados à resistência a mudança de preceitos perseguidos por burocratas que impedem a
inovação. Considere-se, ainda, o impasse da inexistência de gestores empreendedores, além do
temor dos agentes públicos em desvincular-se do texto frio da norma na via da criatividade
dinâmica que o gerencialismo requer. Outro impasse está situado no processo de gerenciamento
da meritocracia, já que muitos agentes governamentais preferem a indiferença do que fornecer
subsídios que não vão lhe trazer nenhuma vantagem em termos de gratificação salarial e outras;
estes optam em esperar ordem superior para realizar aquilo que está no seu limite de
conhecimento, sem se preocupar o entorno que lhe cobra novas atitudes, dinâmica e eficiência
de desempenho.
Com Oliveira e Santos (2016), se pode clarificar o real cenário criado no serviço público
após a implementação do gerencialismo, qual seja, um sincretismo de diferentes modelos
administrativos. As práticas patrimonialistas, burocráticas e gerencialismo passariam a
conviver na mesma estrutura, sem que o modelo seguinte superasse totalmente o anterior, e
nem apresentasse soluções perfeitas para os problemas encontrados.
O gerencialismo foi propalado como modernizador da administração pública, contudo,
não alcançou todos os objetivos esperados e, em parte, isso se deveu ao funcionamento peculiar
da máquina pública, que não se confunde com o ambiente empresarial do qual o gerencialismo
é originário. Na visão de Reis (2019) se deve ter uma visão crítica sobre a proposta gerencialista
sem enaltecê-la, sendo este fator de extrema importância para se entender a realidade do serviço
público. O fato de trazer inovações não significa que resolverão todos os problemas, e nem seus
limites atestam sua incapacidade de promover mudanças efetivas.
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5. CONCLUSÃO
O levantamento bibliográfico utilizado na construção do presente artigo, permitiu
que o tema pudesse ser explorado com profundidade e clareza no intuito de responder quais os
principais aspectos do gerencialismo na gestão pública, e outras possibilidades de pesquisa se
abriram, visto que a implementação do gerencialismo na administração pública é um processo
que está em curso, ainda produz seus efeitos e suscita muitas reflexões. Analisando de forma
crítica e reflexiva as contribuições de autores como Gomes (2016), Oliveira e Santos (2016),
Reis (2019) e Stadnick (2021), se fez possível fechar o ensaio significativo que viesse a atender
aos objetivos propostos neste documento. De fato, com as transformações do mercado, da
política e a maior fiscalização da gestão pública, passou-se a questionar a ineficiência dos
serviços públicos, o excesso de gastos e a lentidão da máquina pública. O surgimento do
gerencialismo na administração pública brasileira decorreu diretamente da necessidade de
aumentar a eficiência da gestão pública, que o modelo patrimonial e a burocracia não
proporcionaram em razão dos vícios de gestão. Na tentativa de alcançar a eficiência deu-se
poder de fala a profissionais das diversas áreas, os quais promoveram distanciamento entre
Estado e Sociedade. Assim, o gerencialismo apresentou conceitos de benefício ao cidadão
contribuinte.
O gerencialismo, oriundo da gestão privada, contribuiu com mudanças amplas
para sanar os problemas citados anteriormente, contribuindo por uma maior agilidade e
transparência no funcionamento dos órgãos públicos, mas também encontrou limites bem
claros. A administração pública, com todos aperfeiçoamentos possíveis, continua sendo
pública, e não se confunde com a administração de empresas. Além de não visar o lucro, a
administração pública tem seu funcionamento balizado por leis e normas, que tem o objetivo
de criar segurança e estabilidade na execução das atribuições do poder público.
Como dito anteriormente, o gerencialismo ainda produz seus efeitos no setor
público, e de certo ainda motivará inúmeras pesquisas futuras sobre suas contribuições e seus
limites. A expectativa deste estudo é oferecer um norte no entendimento da relação entre os
modelos administrativos que estão presentes na administração pública, possibilitando a
identificação de elementos de cada um e de como as tentativas de superação de um modelo em
relação a outro ocorreram, e ainda ocorrem. Esta é uma contribuição da academia para os
gestores públicos compromissados com o conhecimento, ofertando aqui significativos
conceitos que podem ser transformados em ferramenta tendo o gerencialismo como base.
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Resumo
Por conta das transformações que a administração pública passou nas últimas décadas, tornase necessário o aperfeiçoamento das suas atividades e processos, de maneira que se possa
melhorar seus resultados e aumentar sua eficiência. O objetivo geral deste estudo é estudar os
conceitos de Gestão Pública por Resultados na via de melhorar os processos públicos;
trazendo como objetivos específicos identificar as ferramentas utilizadas para mensuração
dos resultados (1), tratar dos principais aspectos para a análise de resultados na gestão pública
(2), e apontar como os conceitos levantados poderiam ser considerados em programas de
incentivos (3). Em resposta a pergunta: Como os conceitos de gestão pública por resultados
podem melhorar a eficiência dos processos? A resposta a este questionamento será dada após
a introdução, uma revisão teórica-conceitual e metodologia; a apresentação dos resultados; a
conclusão e a indicação das referências. Como metodologia, aplica-se neste estudo, o Método
da Análise de Conteúdo, que envolve as fases de pré-análise, pesquisa de material e
tratamento dos resultados colhidos. O estudo traz as ferramentas utilizadas para mensuração
dos resultados na Gestão por Resultados, buscando-se quantificar os resultados e definir se
estão em conformidade com o esperado. Aborda-se aqui o ambiente da organização e variáveis
como as diretrizes organizacionais, a formulação, e a implementação destas ferramentas. E
por fim, o estudo aponta que a Gestão por Resultados na administração pública torna o cenário
favorável para a implementação de um programa de incentivos aos servidores, tornando-se
imprescindível um alto desempenho, a contribuição e comprometimento entre todos na
organização.
Palavras-Chave: Administração. Eficiência. Gestão Pública. Ferramentas de Gestão. Incentivos.
Processos.

68

1. INTRODUÇÃO
A Administração Pública passou por grandes transformações nas últimas décadas,
no que diz respeito ao gerenciamento das suas próprias atividades. Verifica-se que
a burocracia ainda é uma das bases da governança, mas a eficiência e a gestão
por resultados poderiam ser priorizadas. Portanto, se faz necessária a busca por
meio de instrumentos que permitam as melhorias requeridas a partir das
adequações recomendadas. Diante desse cenário, busca-se responder a seguinte
indagação Como os conceitos de gestão pública por resultados podem melhorar a
eficiência dos processos? Para responder a essa pergunta traz como objetivo geral
estudar os conceitos de Gestão Pública por Resultados na via de melhorar os
processos públicos; e para a produção dos resultados traz como objetivos
específicos identificar as ferramentas utilizadas para mensuração dos resultados
(1), tratar dos principais aspectos para a análise de resultados na gestão pública
(2), e apontar como os conceitos levantados poderiam ser considerados em
programas de incentivos (3). Este documento é constituído de tópicos e subtópicos,
e após esta introdução, apresenta-se uma revisão teórica e conceitual, a
metodologia do preparo, resultados de acordo com os objetivos, conclusão e as
referências.
2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
A base desta tarefa é o conceito da Gestão por Processos e o Business
Process Management (BPM) tratado em Sordi (2018) e abordado em Cardoso
(2019). Para esses autores, o BPM é um paradigma para melhorar as tecnologias
no caminho das mudanças e da eficácia esperada pela administração; envolve o
fluxo na visão do cliente usuário do serviço público de modo a lhe entregar os
resultados esperados por ele. A aplicação conceitual do BPM devolve a gestão
pública características inovadoras principalmente no que se refere à transparência
e a otimização dos recursos tecnológicos, que resultam na rapidez, na eficiência e
na excelência, que refletem na qualidade dos serviços governamentais.
2.1. Conceitos sobre Gestão por Resultados.
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Gomes e Frota (2015) informam que o modelo Gestão por Resultados envolve
um adequado planejamento estratégico; isso possibilita a melhor identificação do
caminho a seguir para obtenção dos resultados em face dos recursos disponíveis.
Portanto, o aprimoramento dos serviços passa a ser fundamental para uma gestão
transparente; as práticas de rotina passam a ser uma mobilização continua de
construção, mediante uma cultura conscientizada pelo poder público no esforço de
alcançar metas em nível de excelência.
Luedy, Mendes e Junior (2012) explicitam sobre a eficiência, que tem como
norte as mudanças estruturais, inclusive para a minimização de custos de serviços
públicos

e

redução

de

despesas

governamentais.

São

transformações

direcionadas a reduzir o déficit institucional, aumentando a eficiência, tendo os
procedimentos de accountability uma via a ser adotada para fortalecer a
governança esperada. Assim, o poder público passa a ser visto como um elo
estratégico ou um interlocutor que encoraja de forma complementar não apenas a
sociedade beneficiária do serviço público, como também o mercado consumidor ou
fornecedor do Estado.
Gomes e Frota (2015) afirmam que a nova forma estratégica de
gerenciamento, que vise mudanças na maneira de executar as atividades
organizacionais, seria basilar na implementação da Gestão por Resultados na
atividade governamental; implicando em medidas de flexibilidade, simplicidade,
transparência, aprendizagem organizacional, acompanhamento, parceria de
stakeholders e acompanhamento para desenvolvimento de resultados. Esses
autores consideram a importância da avaliação contínua do serviço prestado pelo
poder público pela sociedade pagadora de impostos; tal providência auxilia nos
ajustes estratégicos e também na mensuração dos resultados a partir do nível de
satisfação do contribuinte como praticam em países civilizados.
Mendes e Junior (2012) abordam sobre a ação integradora nas perspectivas
de natureza horizontal e vertical, apontando a importância da integração entre as
partes do todo, impondo alinhamento entre objetivos profissionais na instituição
pública. Esses autores trazem em consideração argumentos relacionados à
capacitação profissional do agente público, a adequada gestão de cargos e salários
e seu alinhamento; apontam ainda a melhoria de gestão e a eficiência
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organizacional sob uma perspectiva vertical; onde se percebe uma integração entre
processos que seguem junto com o investimento na rubrica de pessoal.

2.2. Conceitos sobre ferramentas para análise da Gestão por Resultados.
Para efeito deste estudo são considerados conceitos de planejamento
estratégico, definição de metas e indicadores para as empresas, colaboradores e
processos, desenvolvimento individual, remuneração com base no desempenho
apresentado em instrumento de avaliação. Leitura em Rodrigues et al (2018)
trazem indicativos interessantes para conceituar ferramentas de análise na gestão;
apontam a gestão do tempo para combate ao desperdício, o custo do tempo na
gestão, a melhoria da produtividade, controle na gestão do tempo, organização do
tempo na gestão, a gestão de alta performance, a gestão contra o desperdício,
dentre outros.
Busca em Diniz et al (2006) deixa claro que a finalidade da mensuração é
quantificar os resultados, como por exemplo, do consumo de bens, dos gastos na
administração através de compras, serviços, obras, etc. Com este resultado, é
possível executar programas desdobrados em atividades e projetos, voltados para
o interesse público, de forma racional com acompanhamento efetivo que evita
perdas.
Consulta em Carvalho (2016) indica que o monitoramento e a avaliação são
formas de controlar e corrigir, sendo necessário a disponibilização de informações
de maneira clara para que seja possível a correção e possibilite o aprendizado,
além de servir de insumos para tomadas de decisões. Gomes e Frotas (2015)
oferecem um reforço a este conceito, ao registrarem que toda ação é consequência
dos resultados a serem alcançados com os recursos que a organização dispõe. Os
processos e a mensuração do cumprimento de metas podem ser identificados
através de indicadores, medidos através de análise quantitativa e qualitativa.
2.3 Conceitos e resultados considerando a implementação de programas e
incentivos
Entende-se por resultados para o setor público o atendimento de forma total
ou parcial das políticas públicas prestadas à sociedade; nesse sentido, eficiência e
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eficácia serão mensuradas de forma positiva quando a capacidade de produção for
maior e obtiverem melhores resultados para o cidadão, impactando na geração de
bem, assim como na melhoria da qualidade de vida.
Define-se eficiência, de acordo com afirmação de Ferreira (2012), como a
forma pela qual são realizadas as tarefas; resultando em qualidade máxima com o
mínimo de custo possível. Ressalta-se que reduzir custos não se refere a reduzir
de qualquer maneira, sem critérios, mas de encontrar a melhor relação entre
qualidade do serviço e do gasto ou despesa.
Para Gomes e Frota (2015), para se alcançar resultados nas organizações
públicas, implica numa dinâmica ininterrupta de aprendizagem individual e coletiva,
traduzindo-se no exame das variáveis para a tomada de decisão em conformidade
com as lições aprendidas. Assim, o alcance de resultados, envolve planejamento
estratégico considerando recursos que a organização dispõe, aprimorando
programas e serviços, de forma responsável, observando o accountability na
gestão.
3. METODOLOGIA DO PREPARO
Esta é uma pesquisa qualitativa e, segundo Gil e Neto (2021) busca
compreender a visão das pessoas na interpretação de suas experiências, através
da tradução de suas ações, bem como na construção de seus mundos. Além disso,
a pesquisa qualitativa busca olhar à realidade sob algumas perspectivas;
identificação de valores; aproximação do pesquisador com o indivíduo que está
sendo investigado e o pesquisador utiliza seus pressupostos metodológicos.
Leitura em Lanka et al (2019) indica que a pesquisa qualitativa envolve vários
paradigmas teóricos, uma quantidade considerável de métodos, estratégias e
metodologias, assim como; estudos de caso, observações, pesquisa, etnografia,
entrevistas, fundamentação teórica, entre outros. Esses métodos têm algumas
semelhanças que seria a compreensão de uma sociedade ou indivíduo, a pesquisa
qualitativa é uma abordagem: interpretativa, busca identificar situações sociais,
indutiva, e visa traduzir significados que os indivíduos atribuem às suas
experiências e mundo.
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3.1 Quanto ao método aplicado
Adota-se no preparo desta tarefa o Método da Análise de Conteúdo que,
segundo Silva e Fossá (2015), é uma técnica de análise das informações que visa
analisar o resultado de entrevistas ou o que foi observado pelo pesquisador. Nesta
análise, esses conteúdos são classificados por temas ou categorias, de maneira a
facilitar a compreensão sobre o que está atrás dos discursos. As autoras citam que
as abordagens qualitativas e quantitativas devem ter abordados de forma diferente.
Na análise quantitativa, há ferramentas como softwares estatísticos, testes de
hipóteses, estatística descritiva e multivariada que não serão aplicadas nessa
tarefa. Na análise qualitativa, faz-se necessário a difusão da análise de conteúdo e
seus conceitos, assim como a sua maior aplicabilidade, como será efetuada neste
estudo. Silva e Fossá (2015) afirmam que dependendo da vertente teórica e da
intenção do pesquisador, os conceitos da análise de conteúdo podem ter diferentes
formas. Este conceito pode tanto está relacionado com a semântica estatística do
discurso, ou ainda a inferência por meio da identificação objetiva de características
de mensagem.
3.2 Quanto aos procedimentos utilizados nesta tarefa
No preparo desta tarefa executa-se como procedimento a busca e
levantamento de material bibliográfico em sites, bibliotecas digitais e outras fontes;
em seguida procedeu-se a seleção de acervos variados como artigos científicos,
dissertações, livros que tratam sobre Gestão Pública por Resultados e outros temas
relacionados ao assunto desta pesquisa. Em seguida efetuou-se a leitura flutuante
do material bibliográfico selecionado, iniciando assim o preparo deste documento;
praticou-se a clivagem de corpus e também a categorização para efetivação
subsequente da análise, constituindo assim a produção deste ensaio teórico.
3.3 Quanto a análise com base em Habermas
A análise de conteúdo aqui trabalhada tem por base os indicativos de
Habermas, pontuados na sua proposição do agir comunicativo que de acordo com
Sturza e Rodrigues (2019), se faz por meio da iniciativa em trazer a ideia de
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interação de forma racional como propõe Jurgen Habermas. A leitura permite
afirmar que o agir comunicativo é um processo cíclico no qual devem ser
consideradas duas situações às quais não podem ser ignoradas: a que se refere
aos processos de socialização criados, e ao produto das tradições encontradas.
Gutierrez e Almeida (2013) explicam que a teoria da ação comunicativa, proposta
por Habermas, conceituam como a capacidade que a sociedade tem em interagir,
de forma racional e objetiva, intra e entre grupos, influenciando na construção de
argumentos de consensos. Portanto na análise praticada aqui ingressa o que
interessa e o que serve no âmbito conceitual de acordo com a temática tratada
neste documento, isso de forma racional seguindo a linha do agir comunicativo.
4. ESTUDO DA GESTÃO POR RESULTADOS NO SERVIÇO PÚBLICO
O Estudo da Gestão por Resultados é significativo para identificar
procedimentos eficientes para se alcançar os melhores resultados na organização,
visando a economicidade dos recursos públicos, excelência na entrega de serviços
prestados aos cidadãos, bem como a melhoria contínua. É notória a dificuldade
enfrentada por muitos gestores na aplicação do modelo de Gestão por Resultados
como ferramenta para melhorar o desempenho dos órgãos públicos; o fato decorre
dos embaraços decorrentes de um histórico bem conhecido do cenário
governamental. Entretanto, estudos como este ora ofertado sobre a Gestão por
Resultados poderá trazer benefícios reais não apenas para a administração pública
como ainda para a sociedade civil; isso porque terá o gestor mais uma contribuição
conceitual para transformar em ferramenta de trabalho garantida com definições
atualizadas a serem traduzidas na melhoria do desempenho institucional.
Conceito significativo de Gestão por Resultados é abordado em Gomes e
Frota (2015); eles afirmam que este tipo de gestão busca implantar uma nova
gestão pública que busque maior responsabilização dos gestores públicos no uso
dos recursos públicos, além de procurar obter resultados eficientes e eficazes na
aplicação de tais recursos. Além disso, Holanda e Rosa lembrados por Gomes e
Frota (2015) afirmam que a Gestão por Resultados é um modelo que busca atitudes
empreendedoras, visando alcançar padrões ótimos de excelência, de forma ética e
transparente. Através desse modelo, a gestão pública procura dialogar com a
sociedade de forma contínua, buscando a satisfação do cidadão.
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Depreende-se da Teoria New Public Management estudada que o enfoque
da eficiência está nas mudanças estruturais, e não apenas na diminuição das
despesas públicas. Isso porque as transformações esperadas contribuem para o
fortalecimento da governança; importa em uma gestão cada vez mais eficiente,
transparente e participativa, além da diminuição de déficit organizacional.
4.1 Ferramentas utilizadas para mensuração dos resultados.
Neste tópico apontaremos as ferramentas utilizadas para mensuração dos
resultados na implantação da Gestão por Resultados, com a finalidade de
quantificar os resultados e definir se estão em conformidade com o esperado. Serão
informados os aspectos positivos coletados dos autores e benefícios da Gestão
Pública por Resultados nos processos das organizações. Esses elementos lógicos
ingressam nesse compartilhamento para que seja possível compreender o estado
da arte e se produza elementos cognitivos válidos na forma dos objetivos
compostos.
A finalidade primordial da mensuração dos resultados em uma organização,
conforme afirmado por Diniz et al (2006), é atribuir grandeza quantitativa na
execução dos processos, atividades, projetos que são direcionados ao público,
identificando se os resultados estão de acordo com o esperado e se estão sendo
executados com a eficiência e eficácia esperadas para alcançar a maior quantidade
de pessoas e com a maior qualidade no desempenho.
A leitura em Cavedo (2020) traz sobre eficácia permitindo compreendê-la
como um princípio da administração pública; a eficácia se relaciona à questões
estruturais, organizacionais, e disciplinar no âmbito do serviço público. Para isso,
se busca a adequação para quem o efeito do desejado pelo gestor público tenha
uma melhor amplitude do ponto de vista das realizações. Cavedo (2020) oferece
variadas formas de subsídios interpretativos para a eficácia e ainda permitem,
nesse estudo, indicativos fortes de como a eficácia melhora a qualidade na
prestação do serviço público. O autor aponta impulsos inovativos como aqueles
relativos à pesquisa e desenvolvimento; embora o mesmo focalize a demanda e a
oferta em questões de compras e aquisições no serviço público, se faz possível
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ampliar esta sua vertente para que se admita tal relação em situações em que se
encontre vantagem em decisões relacionadas ao suprimento na gestão pública
coerente com as vantagens que esse suprimento trata para a excelência na
prestação do serviço; envolve, então, o tempo ótimo para as aquisições, o
comportamento de mercado em face á preços ótimos e competitivos, abundância
que permite negociação pelo menor preço, reconhecimento de praça aonde essas
abundâncias são permitidas, e por fim, um suprimento mais vantajoso que torna
sobre maneira eficaz a atividade enquanto otimiza o orçamento governamental.
A Gestão por Processos pode reunir os conceitos de Business Process
Management (BPM) para a otimização do fluxo na visão do cliente usuário. É
quando o gestor irá compreender as demandas da sua plataforma de serviços na
busca da excelência; para isso será efetuada a otimização dos recursos
tecnológicos a fim de garantir que as rotinas irão fluir de forma exitosa, atendendo
às recomendações apontadas em Cardoso (2019).
Sordi (2018) aborda sobre as ferramentas e o investimento no Business
Process Management (BPM); é um dispositivo integrador de estratégias na
organização, melhorando o atendimento aos clientes internos e externos da
instituição, além de permitir crítica e análise situacionais na via daqueles ajustes
que o gestor considera para a dinâmica de melhorias dos processos. O BPM é uma
ferramenta de definição, execução, monitoramento e gerenciamento efetivo na
organização pública.
O gerenciamento por processos em uma moderna gestão governamental
implica em novos paradigmas, podendo o administrador público utilizar-se de
elementos paramédicos não apenas para implementar mudanças nas rotinas
administradas, como ainda para avaliar e julgar as medidas adotadas de modo a
ter garantida à eficácia na prestação dos serviços com qualidade, como aborda
Sordi (2018) e trata Cardoso (2019). São recursos pela inovação e transparência
que refletem na excelência dos resultados que agora passam a ser ofertados com
a devida fluidez e qualidade para a satisfação do cliente.
Medeiros (2021) aborda sobre o processo de otimização permitindo a
reflexão útil para resultados na gestão pública. O autor expõe situações em que a
organização interage em ambientes de economia recessiva, com foco em
atividades logísticas. De fato, a logística tem peso significativo das questões
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relacionadas a custos públicos, requerendo do gestor uma crítica sobre
compromissos que envolva tais questões. Embora o autor esteja indicando
conceitos para o setor privado, a moderna administração pública pode ser uma
beneficiária dos conceitos ofertados pelo referido estudioso. Ocorre que a logística
tem influência na otimização orçamentária e financeira do governo, na medida em
que uma demora decorrente da logística pode gerar danos no serviço público,
principalmente em momentos de pandemia quando o serviço de atendimento
médico hospitalar impõe rapidez para a proteção da vida dos cidadãos.
Trevisan (2013) trata sobre modelo de simulação em processo de logística
em inter-relações aleatórias entre variáveis e decisão de resultados. A leitura neste
autor permite afirmar que é possível otimizar por simulação, aplicando-se a
comparação de alternativas; neste caso se faz necessário aplicar sistema
computacional, adequando a modelagem à operação desejada, sendo está uma
providência bem adequada para a gestão pública. Assim, pode o gestor público
valer-se de metodologias hard para os comparativos paramétricos válidos na
otimização de resultados no serviço público. Na atividade de Gestão por Resultados
o administrador público focalizará, essencialmente, a excelência na qualidade dos
serviços públicos; nesta atividade existe disponíveis ferramentas diversas conforme
se verifica no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Ferramentas para a Gestão por Resultados na Administração Pública.
Ferramentas

Descritiva da Função e Funcionalidade
1.1 Conforme Ribeiro e Caten (2012) consiste no monitoramento
para tratamento de dados coletados referentes aos resultados
dos serviços. Envolve a comparação estratégica entre máximo,
médio e mínimo de volume ou unidade em Previsto x Realizado.

1.
Carta de Controle

2. Diagrama
Dispersão

3. Diagrama de
Ishikawa

de

2.1 Conforme Landim (2020) é uma representação gráfica que
apresenta os resultados de variáveis quantitativas. É uma
ferramenta de visualização desse tipo de dados quantitativos por
pares ordenados observados em sistema de coordenadas
cartesianas. Simplifica a interpretação com clareza e precisão.
3.1 Anjos (2020) expõe que o Diagrama de Ishikawa é também
conhecido como gráfico de espinha de peixe ou diagrama de
causa ou efeito; é usual na demonstração daquelas causas que
interferem em problemas variados no serviço público. A sua
elaboração e interpretação geralmente é apresentada em
reuniões com brainstorming para que se formule uma crítica.
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4.1 Ainda em Anjos (2020) se tem que este diagrama é usual
como ferramenta estatística no tratamento dos resultados dos
serviços públicos; auxiliando a tomada de decisão pois esclarece
Diagrama
de
Pareto
4.
com precisão o problema ou o fator em que se dever agir em uma
ação.
5.1 Conforme Mamprim et al (2020) é a demonstração
compactada de símbolos representativos de forma padronizada
dos passos em uma rotina do serviço público realizado; com ele
Fluxograma
de
5.
é possível gerir a qualidade dos serviços já que estes estão
Processos
mapeados ali no fluxograma em uma estrutura conhecida como
Business Process Model and Notation.
6.1 Ribeiro (2012) consta que a Folha de Verificação é um Check
List ou apontamento/anotação dos defeitos; utiliza-se para
padronizar ou uniformizar a verificação nos processos realizados
Folha
de
Verificação
6.
na gestão pública. É usual na toma de decisão para a resolução
de problemas no âmbito da administração pública.
7.1 Conforme Campello (2020) Histograma é uma forma de
explicar o desempenho de eventos em torno de uma média para
que se tenha noção sobre distribuição de certos valores com
Histograma
7.
relação a um valor central. O aceitável é o valor simétrico que
supõe conformidade nos resultados.
Fonte: Elaborado pelos autores com base no levantamento bibliográfico.

As ferramentas indicadas no quadro acima poderão ser muito bem
trabalhadas como subsídio do funcionamento do Business Process Management
(BPM), pois como afirma Pizza (2012), possibilita o mapeamento dos processos
organizacionais; são recursos que tornam mais ágeis as atividades envolvendo
pessoas, procedimentos burocráticos e outras funções que melhoram a gestão
pública. O BPM favorece o alinhamento dos processos da organização com as
estratégias organizacionais, possibilitando a otimização contínua dos processos,
reduzindo riscos de erros e aumentando as respostas e retornos almejados. Como
se pode observar, com a apuração, acompanhamento, avaliação e ajustes
mediante as ferramentas esquadrinhadas no quadro especificativo acima, a
qualidade dos resultados serão de excelência.
4.2. Tratamento dos principais aspectos para a análise de resultados na gestão
pública
Certo e Peter (2010), abordam o planejamento estratégico como um
modelo de construção e consolidação das estratégias organizacionais, que
consiste num processo contínuo baseado em etapas, onde considera-se como
variáveis o ambiente da organização, as diretrizes organizacionais, a formulação,
a implementação e o controle da estratégia. Nesse cenário, em sua fase de ações
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voltadas para os resultados, visando otimizar a dinâmica dos processos, algumas
ferramentas de análise da gestão, como controle, monitoramento, gestão do tempo,
são aplicadas buscando aumentar o grau de eficiência dos serviços. Essas ações,
se bem direcionadas, contribuem para uma melhor organização do tempo,
combatem o desperdício, evitam perdas e melhora a qualidade de todos os
sistemas em todas as áreas da instituição.
Silva e Gonçalves (2011) tratam que o planejamento estratégico na esfera
pública deve ter foco na efetividade dos serviços públicos que são prestados à
sociedade. Essa efetividade na prestação dos serviços pode ter melhores
resultados, através da execução de programas de forma racional, que visem
melhorar os resultados da organização, com um acompanhamento efetivo, os quais
sejam possíveis fazer uma avaliação destes programas, é possível realizar ajustes,
controlar e corrigir os processos, fazer uma análise quantitativa e qualitativa para
quantificação desses resultados.
Cunha (2012) aborda que para melhorar o funcionamento da instituição e
atingir suas metas, é necessário fazer um mapeamento de seus processos. Este
mapeamento surge com uma ferramenta de controle e acompanhamento dos
processos organizacionais. Esta atividade de mapeamento tem o objetivo de
desenhar, executar, documentar, monitorar e controlar a melhoria dos processos
com vistas a alcançar os resultados pretendidos na instituição.
Busca em Filgueiras (2018) permitiu encontrar a abordagem sobre
accountability; o autor explicita que nas atividades e ações praticadas pelos
agentes públicos, a atribuição de responsabilidades, a punição do comportamento
não autorizado dos agentes e a recompensa pela conformidade, de modo a
promover um processo de aprendizado com os sucessos e as falhas, contribuem
para a melhoria da ordem política e das instituições da administração pública.
Com a otimização do desempenho mediante o BPM e tendo em vista a
tomada de providências com Carta de Controle, Diagrama de Dispersão, Diagrama
de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Fluxograma de Processos, Folha de Verificação
e Histograma, a gestão da qualidade do processo na sua dinâmica passará a ser
significativa superando todos os dificultadores e devolvendo com segurança e
fluidez os resultados dos serviços ofertados.
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Leitura em Santos et al (2009) permitiu conceituar sobre Carta de Controle;
possibilita notação em determinadas causas especiais a serem investigadas, de
modo a intervir para eliminar o fenômeno indesejado na plataforma de serviço
público. São registros relacionados à produção de serviços ofertados ao público
usuário que de alguma forma consta comportamento negativo suscetível de
adequação. Pode, portanto, o gestor público em face da notação, admitir medida
preventiva ou mesmo uma ação corretiva devolvendo a qualidade esperada nos
processos como havia sido estabelecido. Essa ferramenta assegura contra
desvios, eliminação de erros previsíveis, controle prévio de ocorrências e outras
situações comuns nas plataformas que ofertam serviços governamentais.
Apropriação em Santos (2014) fez possível trazer importantes registros
sobre Diagrama de Dispersão em gestão da qualidade do serviço público. Segundo
este autor este diagrama aponta o comportamento de variáveis como aquelas
relacionadas a gastos ou despesas e outras que, analisadas e criticadas podem
oferecer

significativo

sucesso

na

tomada

de

decisão

nas

atividades

governamentais. É também uma ferramenta estatística de apoio a gestão de
processos, pois permite crítica sobre variáveis dependentes e variáveis
independentes e respectivos erros de dispersão em relação à regressão.
Leitura em Carvalho (2016) indica que o Diagrama de Ishikawa trata da
relação causa e efeito e auxilia na resolução de problemas a partir dos fatores a
eles relativos. Na execução dos serviços na gestão pública os problemas relativos
à maquina, equipamento, mão-de-obra, questões ambientais e outros. Ao tratar
cada uma destas questões se vai enumerando cada uma relativa a respectivos
fatores.
Carvalho (2016) ainda trata sobre o Diagrama de Pareto; é uma ferramenta
que traz informações concentradas para o gestor que deseja a qualidade dos
serviços públicos. Esta ferramenta aponta que a maioria dos problemas decorre de
um número muito reduzido de causas, no geral 80% de problema para 20% de
causas o que facilita o número magnífico de soluções de forma imediata. Como no
BPM todos os processos estão mapeados temos aqui mais um facilitador para
otimizar os resultados da gestão. O autor oferece ainda forte contribuição neste
documento ao tratar sobre Fluxograma de Processos; funciona como ferramenta
da gestão da qualidade poderá o administrador melhorar as rotinas que serão
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atualizadas no BPM. O fluxograma demonstra graficamente como o trabalho é
realizado na plataforma de serviço público; é uma forma simplificada, de fácil
entendimento tornando a interpretação dos passos, etapas e rotinas bem mais
práticos no ponto de vista de uma análise profissional. Após as críticas sobre o
fluxograma de processo poderá o gestor público adotar as adequações que
considerar fundamental.
Conforme Ayres (2019), a Folha de Verificação são tabelas que auxiliam
na compilação de dados e de informações a serem analisadas com respeito a
registro de situações verificadas em determinada plataforma de serviço público.
Com o BPM em funcionamento pode o gestor público depurar as ocorrências em
determinado período de tempo de modo a fazer o aperfeiçoamento que for
requerido no processo em determinadas áreas do serviço. É mais uma ferramenta
que melhora a gestão por resultado no serviço público.
O Histograma é uma clássica ferramenta estatística utilizada na gestão da
qualidade. Segundo Bornia (2002) já indicava este instrumento para interpretar
graficamente volumes de dados, de forma bem fácil e simples em que consta
números/valores. Pode demonstrar a dinâmica dos resultados, a tendência das
ocorrências e outras situações numericamente demonstráveis agora de forma
gráfica. Auxilia na gestão dos processos pois ao longo de um período ocorrências
diversas são registradas, e a maioria destas estão sujeitas a adequação,
otimizando o gerenciamento dos serviços governamentais.
4.3. Apontamento sobre como os resultados poderiam ser utilizados para
implantação de um programa de incentivos
O presente tópico demonstra como a implantação da gestão por resultados
favorece a implantação de um programa de incentivos na organização, assim como
sustenta Silva e Oliveira (2009) ao afirmar que por meio de ações que dinamize
seus processos as organizações dependem cada vez mais da gestão de pessoas
para alcançar seus objetivos, sendo que os clientes internos possuem
necessidades e desejos, dispondo de habilidades, conhecimento e atitudes que
aplicam na organização, sendo assim, para ser possível atingir os resultados
almejados é necessário a contribuição mútua entre pessoas e organização.
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Floriani e Steil (2021) afirmam que na organização as equipes são fontes
de aprendizagem, em virtude disso são frequentemente investigadas por
permitirem gerar resposta relacionada à mudança e vantagem em logo prazo na
organizacional, contribuindo com a redução de custos, mudanças, aumento de
produtividade e eficácia nos processos organizacionais e favorecendo o
desempenho e melhoria de qualidade de toda a gestão de pessoas.
No que se refere a incentivos financeiros aos servidores públicos
envolvidos nos resultados organizacionais, Calmic (2012) suporta o entendimento
da necessidade de incluir indicadores de satisfação dos clientes-cidadãos em
programas que medem o desempenho do servidor e no plano de remuneração por
possibilitar

o

aumento

da

performance

organizacional

e

mudança

de

comportamento influenciando na melhoria da eficiência e produtividade.
Segundo Milan e Soso (2012), a alta administração da organização poderia
patrocinar a realização de mudanças, permitindo a equipe de trabalho evoluir e
desenvolver o negócio. Tal afirmação pode ser evidenciada com metas claras que
viabilizem os processos e os clientes internos auxiliar na execução da estratégia da
organização. Na implantação do Business Process Management na organização,
os fatores críticos que possibilite a implantação de forma eficiente são através do
apoio da alta gestão, alinhamento dos processos com a estratégia organizacional,
gestão de mudança e capacitação do capital humano interno.
Com os argumentos acima indicados é possível oferecer uma proposição
teórica na via de tomar os apontamentos deste documento para transformar em
incentivo entre os colaboradores situados nas plataformas de serviços públicos
ofertados.
Depois da implementação de todas as ferramentas necessárias para uma
administração baseada em Gestão por Resultados, faz-se necessário pensar em
uma forma de recompensar os agentes públicos pelo seu resultado. Em virtude de
pouca flexibilidade na legislação sobre a remuneração dos servidores públicos,
torna-se difícil propor incentivos financeiros aos servidores que tenham uma alta
performance no desempenho de suas funções. Mesmo assim, o incentivo
financeiro em organizações que apresentem um resultado extraordinário em suas
atividades relacionadas ao atendimento ao cidadão, ainda poderia ser um fator de
motivação para manutenção e melhoria na qualidade dos serviços públicos
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prestados à população. Isso contribuiria para manter os servidores comprometidos
com a eficiência no serviço público. São estes argumentos bem compatíveis com a
perspectiva teórica coletada em Floriani e Steil (2021).
Outras proposições são apresentadas neste estudo como sugestão de
recompensa aos resultados obtidos na organização, tendo a leitura em Calmic
(2012) permitindo significativos aportes conceituais. Assim, poderia o gestor
implantar programas de Aceleração de Promoção por mérito, beneficiando
funcionários

com

alto

desempenho,

e

que

consequentemente

acabaria

influenciando na sua remuneração, assim, o servidor sairia do quadro comum de
progressões na sua carreira; oportunidade de remoção aos melhores funcionários
para uma região de seu interesse, já que muitos trabalham distantes do seu núcleo
familiar, haja vista que quando participam de um concurso, se propõe a fazer para
qualquer região, já que o objetivo é entrar no serviço público.
Milan e Soso (2012) preceituam estratégias que otimizam desempenho de
equipes no ambiente laboral, além de permitir reflexões sobre motivadores que
elevam os resultados. Assim, seria possível gerar motivações que otimizam a
oportunidade participativa dos colaboradores, principalmente nas reuniões, quando
podem deliberadamente opinar em decisões administrativas na instituição. São
medidas que incentivam o surgimento de contribuições, oriundas de suas
sugestões, apontando erros e propondo melhorias; como partícipe direto, o
colaborador pode melhor visualizar problemas e propor soluções. Escolher a área
que gostaria de atuar, dentro das atribuições do seu cargo, também poderia ser
uma ótima oportunidade do servidor desempenhar suas atividades, pois estaria
atuando numa área que reconhece ter competências necessárias para a execução
de seu trabalho, mantendo-o motivado. E ainda, para os funcionários com
desempenho extraordinário, estes poderiam assumir outros papéis dentro da
organização, passariam de servidores que executam tarefas para servidores
desenvolvedores e multiplicadores de conhecimento, contribuído desta forma, para
a melhoria de processos em várias áreas da organização.
Apanhado conceitual em Ferreira (2012) permite reflexão quanto à
otimização de equilíbrio de despesas em face das melhorias na qualidade dos
processos. O gestor poderá estudar a assimilação quanto aos compromissos no
que se refere à perspectiva de gestão por resultados, afastando elementos
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limitadores entre os pares, enquanto promove políticas de incentivos financeiros,
desde que fenômenos impedientes de ordem burocrática sejam afastados da
Administração Pública. Merece reflexão quanto às necessidades da equipe,
mensurando os resultados e medindo a capacidade da instituição em satisfazer as
requisições dos colaboradores, no ponto de vista dos gastos incorporados.
5. CONCLUSÃO
Com base na pesquisa realizada para construção deste artigo, foi possível
explorar com profundidade e clareza o tema gestão por resultados, sendo possível
responder a pergunta de como os conceitos de gestão pública por resultados
podem melhorar a eficiência dos processos organizacionais, visto que a gestão por
resultados é fator preponderante para a melhoria dos resultados e alcance dos
objetivos organizacionais. Embora a administração pública no Brasil tenha passado
por um processo evolutivo de desenvolvimento nas últimas décadas sem
precedentes, os modelos de gestão passaram por muitas transformações até
chegar ao Modelo de Gestão por Resultados. Este modelo busca a eficiência,
excelência e qualidade nos serviços prestados à sociedade. Considerando a
análise crítica e reflexiva das contribuições de autores como Carvalho (2016),
Medeiros (2021), Sordi (2018) e outros, foi possível finalizar o presente artigo
atendendo aos objetivos propostos neste documento. De fato, a administração
pública dispõe de várias ferramentas que contribuíram para a melhoria de seus
processos e uma gestão mais eficiente de seus recursos, trazendo resultados
significativos para a própria administração e principalmente para o maior
interessado, o cliente cidadão.
Apesar do Modelo de Gestão por Resultado trazer bons resultados, ainda
não é uma abordagem comum a toda esfera pública. Pode-se dizer que ainda é um
processo incipiente e que carece ser aperfeiçoado. Há muitas práticas que ainda
precisam ser alteradas ou desenvolvidas. O conceito de uma administração
baseada em Gestão por Resultados precisa ser tema obrigatório dentro da
administração pública. Outra questão que precisa ser dada prioridade é a
motivação dos servidores públicos, já que são os principais componentes para que
o objetivo da Gestão por Resultados seja alcançado. Neste contexto, deixamos aqui
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sugestão para um novo estudo, saber quais seriam os melhores motivadores e
incentivos que os servidores precisam para desenvolver seu papel com excelência.
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Resumo
As organizações prescindem da mensuração de resultados como uma estratégia gerencial de modo a obter a
eficiência dos resultados. O objetivo geral é estudar os principais indicadores de desempenho da gestão da
qualidade no serviço público; e como objetivos específicos, identificar os principais conceitos de indicadores de
desempenho da gestão da qualidade nos serviços públicos (1); tratar conceitualmente sobre as práticas de utilização
de indicadores na mensuração ou monitoramento da qualidade da prestação do serviço público (2), e propor a
implementação conceitual de indicadores de desempenho para o aprimoramento da gestão da qualidade do serviço
público (3). A pergunta a ser respondida é: como os indicadores de desempenho podem ser utilizados como
ferramenta de gestão da qualidade no serviço público? A resposta apresentada segue após a introdução, revisão
teórica-conceitual e metodologia; os resultados conforme proposto em tópicos e subtópicos; a conclusão e a
indicação das referências. Aplica-se o Método de Análise do Conteúdo, envolvendo um conjunto de técnicas que
compreende três fases que são a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. A tarefa
traz os principais conceitos de indicadores sobre eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Apresenta-se
aqui as ferramentas denominadas de Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto e Histograma, que podem servir
de auxílio no processo de mensuração e gestão dos serviços públicos. O estudo aponta que o processo de
implementação de indicadores é considerado didático para uma melhor compreensão e ação dos agentes internos
a fim de trabalhar a melhoria dos resultados na gestão pública.
Palavras-Chave: Administração. Eficiência. Gestão. Indicadores. Qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
O processo revolucionário da globalização impulsionou os gestores das organizações públicas
a se adaptarem aos novos conceitos, aplicando plataforma hard com a tecnologia da informação,
otimizando o desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras. De fato, as organizações
prescindem da mensuração de resultados como uma estratégia gerencial, necessário portanto é
reconhecer os pontos fortes e fracos da gestão pública, na via do aumento na eficiência dos
resultados, enquanto conduz a melhoria da qualidade dos serviços prestados, que é uma
preocupação constante na área governamental.
A utilização de indicadores de desempenho possibilita a excelência na avaliação dos
processos, tornando esta tarefa de significativa importância, pois contribui para a tomada de
decisão nas instituições. Com esses argumentos introdutórios é formulada a seguinte questão:
como os conceitos de indicadores de desempenho podem ser utilizados como ferramenta de
gestão da qualidade no serviço público? Para responder este questionamento se adota como
objetivo geral estudar os principais indicadores de desempenho da gestão da qualidade no
serviço público; e como objetivos específicos, identificar os principais conceitos de indicadores
de desempenho da gestão da qualidade nos serviços públicos (1); tratar conceitualmente sobre
as práticas de utilização de indicadores na mensuração ou monitoramento da qualidade da
prestação do serviço público (2), e propor a implementação conceitual de indicadores de
desempenho para o aprimoramento da gestão da qualidade do serviço público (3). Este trabalho
é constituído de tópicos e subtópicos, onde são expostos apontamentos sobre a revisão teórica
e conceitual, a descritiva do desenho metodológico do preparo da pesquisa, os resultados em
conformidade aos objetivos propostos, a conclusão e as referências admitidas na construção
deste documento.

2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
A base deste estudo é a Teoria da Contingência com foco na tecnologia. Leitura em
Alves e Leite (2011) indica que é real o conceito it depender apontado pela Teoria da
Contingência; de fato, a eficiência das estruturas e dos procedimentos dependem de novas
tecnologias, em face da constante mudança de variáveis, no ambiente onde atuam as
organizações; resultados divergentes na maioria das vezes dependem de justificativas sobre as
práticas operacionais, que são explicadas a partir dessas dinâmicas de mudanças. Assim, cabe
estudos que melhore o entendimento relativos a tais contingências.
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A gestão da qualidade no setor público tem sido um assunto discutido por diversos
autores, dada a sua grande importância na execução dos processos organizacionais. Os usuários
do serviço público almejam uma prestação do serviço público de qualidade e sem desperdício
do dinheiro público.
Levantamento bibliográfico realizado em Schnel e Trocz (2020), confirma que o setor
público requer informações que facilite a percepção de fatores internos e externos que podem
melhorar ou prejudicar a qualidade dos serviços e aferir o seu desempenho frente aos usuários
de seus serviços. Partindo dessa premissa dos referidos autores, a Teoria da Contingência
apresenta características relevantes no que se refere às variáveis internas e externas interferentes
no processo decisório da organização, tendo em vista um ambiente de insegurança e o grau de
informações.
As organizações sob o enfoque contingencial se apresentam como sistemas abertos
sendo que estão em constante processo de mudanças em sua forma de gestão, em virtude das
alterações nos ambientes, visando à melhoria de seu desempenho. Se de um lado existem as
influências ambientais, por outro lado inexiste uma única forma de estrutura para todas as
organizações; o que ocorre é a predominância de formas diferentes de enquadramento segundo
as especificidades de cada organização, e dos seus fatores contingenciais envolvidos: ambiente,
tecnologia, estrutura e porte organizacional. Esses fatores são situados no cenário externo da
instituição, mas que interferem na gestão interna organizacional como preconizam Schnel e
Trocz (2020).
Segundo De Oliveira et. al (2014), a tecnologia é um dos fatores contingenciais que
mais influenciam na gestão da qualidade, uma vez que as atividades são realizadas pela
organização por meio da implementação de técnicas para o desenvolvimento dos processos de
entrega de serviços ou produtos. Conforme esses autores, as atividades podem ser rotineiras em
uma estrutura que envolve o desenvolvimento de processos mecanicistas, ou seja, a existência
de uma obediência hierárquica e as atividades não-rotineiras são realizadas de modo flexível e
orgânico, na qual a organização se adapta às condições impostas pelo ambiente.
Estudo em De Oliveira et. al (2014) permite afirmar que o propósito da tecnologia
contingencial é prover um melhor controle das atividades executadas em cenários previsíveis e
imprevisíveis, visto a necessidade de averiguar falhas no processo e agir imediatamente para
corrigi-las. Ademais, a identificação dessas falhas auxilia no estabelecimento de indicadores de
desempenho que orientam a organização no sentido de observar e analisar como e onde ocorrem
essas falhas, bem como mensurar esses indicadores para avaliar as condições em que os
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processos estão operando com a finalidade de identificar as possíveis soluções no cumprimento
dos requisitos de qualidade dos serviços exigidos pelo usuário.
Com esses arrazoados, espera-se reunir os atributos teóricos e conceituais requeridos
nesta tarefa. Nos subtópicos seguintes, estarão sendo expostos os corpus coletados de diversas
fontes na expectativa de subsidiar os conceitos requeridos no presente ensaio de conformidade
ao proposto aqui.
2.1. Conceitos dos principais indicadores de desempenho da gestão da qualidade nos
serviços públicos.

Os indicadores de desempenho são ferramentas úteis para a gestão pública, pois revelam
a situação atual da organização e produz subsídios que permitam a promoção de melhorias.
Existem diversos tipos de indicadores e para identificar quais devem ser utilizados, é necessário
criar métodos de monitoramento e avaliações, considerando as atividades realizadas pelo setor
que se pretende avaliar, posto que cada setor tem as suas particularidades. Em função da
importância da qualidade na prestação de serviços das organizações e com ênfase mais
especificamente nas organizações públicas, é fundamental identificar os métodos e ferramentas
de medição da qualidade que mais influenciam na percepção dos usuários quanto à qualidade
de um serviço público. Na visão de Erdmann (2017), a medição da qualidade nos serviços
somente só pode ser realizada após sua prestação. Por isso, o impacto sobre o cliente e sobre a
imagem da organização é enorme e notório. Isso é um desafio para o gestor, pois quem percebe
a ausência ou redução da qualidade do serviço é o próprio cliente. Logo, é necessária atenção
redobrada pela organização, caso contrário, o cliente terá uma experiência não muito agradável.
Segundo o Boletim do TCU Especial (2011), existem diversos tipos de indicadores e a
sua principal função se dá para fins de monitoramento e avaliação; é na fase do planejamento
que se inicia a construção, análise e definição dos tipos de indicadores que serão utilizados,
porque a escolha depende do tipo de atividade e do que se pretende medir, sendo necessário,
muitas vezes, a utilização de mais de um indicador para alcançar os objetivos pretendidos. Os
principais indicadores de desempenho que podem ser utilizados na gestão da qualidade dos
serviços públicos são eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
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2.2. Conceitos práticos sobre utilização de indicadores na mensuração ou
monitoramento da qualidade da prestação do serviço público.

Os indicadores de desempenho devem estar alinhados aos objetivos e metas que se
pretendem alcançar, além de identificar os problemas que precisam ser corrigidos e, para isso,
a mensuração e monitoramento desses indicadores através de ferramentas de gestão da
qualidade torna-se imprescindível para conduzir a execução dos serviços públicos para
minimizar as suas deficiências no que concerne à satisfação do usuário. Dessa forma, citamos
alguns instrumentos que mais se adequam à gestão da qualidade do serviço público de forma
estrita, quanto às práticas de mensuração desses indicadores, sendo eles, o Diagrama de
Ishikawa, o Diagrama de Pareto e o Histograma.
A leitura em Behr, Moro e Estabel (2008), aponta que a vantagem na utilização do
Diagrama de Ishikawa é que se visualiza a organização de uma forma mais ampliada que facilita
a sua análise e, por conseguinte, a identificação de ações quanto às melhorias adequadas ao
processo da prestação dos serviços. Ainda segundo esses autores, a vantagem do Diagrama de
Pareto está na possibilidade de identificar onde se tem um maior número problemas para que
os esforços sejam direcionados na resolução destes, assim como na flexibilidade em se obter os
dados para análise, visualização e compreensão sobre a relação frequência versus problema.
Portanto, considerando que cada uma dessas ferramentas de mensuração possui práticas
diferenciadas para identificar e solucionar possíveis problemas que podem interferir na
qualidade dos serviços prestados, é possível a conciliação de mais de uma delas para atender às
características específicas desses serviços, fortalecendo o processo de gestão da qualidade na
organização.
2.3 Conceitos subsidiários para a implementação de indicadores de desempenho para o
aprimoramento da gestão da qualidade do serviço público

A definição de indicadores adequados deve estar entrelaçada com os objetivos
estratégicos constantes no planejamento da organização para que as ações públicas não se
desvinculem de suas finalidades e que as metas estabelecidas sejam atingidas. Esses
indicadores não podem ser estabelecidos sem critérios básicos ou com critérios complexos,
pois dificulta a visualização e entendimento dos agentes internos quanto aos problemas
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surgidos e na mensuração e avaliação de dados para encontrar as saídas para resolver esses
problemas.
Pesquisa in Sandes & Loos (2019) permite afirmar que a realização do processo de
mensuração dos resultados deflagrados por uma ação depende da quantificação e análise prévia
das informações coletadas referentes a essa ação e a medição de seu desempenho. O gestor no
processo de tomada de decisão para monitorar e corrigir falhas, é orientado pelas informações
fornecidas pelos indicadores de desempenho fornecidas através de coleta, classificação, análise,
interpretação e divulgação dos dados devidamente tratados. As decisões não podem ser tomadas
com base em fontes não confiáveis de informações para encontrar alternativas e decidir por uma
assertiva na resolução de problemas e falhas do processo, considerando o alto grau de incertezas
e riscos.
3. METODOLOGIA DO PREPARO
Metodologia científica é um conjunto de etapas que serão utilizadas para a coleta e
análise de dados com objetivo de encontrar solução para um determinado problema. Andrade
(2017) define metodologia como a direção que iremos seguir para a construção do
conhecimento. A abordagem qualitativa utilizada nessa pesquisa, tem a finalidade de interpretar
eventos através de informações, análise e percepções não quantificáveis. Ao debater as
peculiaridades da abordagem qualitativa, Creswell (2007) nos alerta para o fato de que o
ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador, o objeto principal, sendo que os
aspectos levantados são predominantemente descritivos.
3.1 Quanto ao Método de Análise de Conteúdo
Levantamento bibliográfico em Bardin (2011) indica que a aplicação da técnica de
análise de conteúdo no preparo desta tarefa, surge como um instrumento de compreensão das
percepções dos atores sociais. O objetivo da compreensão da realidade social configura um
importante papel como instrumento de discussão na pesquisa qualitativa nas ciências sociais
aplicadas. O Método de Análise do Conteúdo, segundo o referido autor, envolve um conjunto
de técnicas de análise das comunicações que compreende três fase fases que precisam ser
seguidas, a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e
interpretação, visando transcrever os conceitos absorvidos oriundo dos materiais coletadas,
clivados e categorizados de textos e livros selecionados e outros documentos.
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3.2 Quanto aos procedimentos adotados
Como instrumento de pesquisa, para o alcance dos resultados, utilizamos pesquisas
bibliográficas de materiais publicados em artigos científicos, livros, revistas, redes eletrônicas
de diversos especialistas sobre o assunto estudado. A partir da seleção de acervos variados e a
preparação formal de todo material que foram submetidos à análise, procedeu-se a leitura
flutuante para preparo do documento. A leitura flutuante envolve, segundo Bardin (2011), um
primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a
formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a
interpretação e a preparação formal do material. Em seguida se procedeu a clivagem, grifando
corpus, e também praticando a categorização para efetivação subsequente da análise,
constituindo assim a produção deste ensaio teórico.
3.3 Análise de Habermas
Considerando a abordagem de Bettine (2021), o teórico crítico, Jürgen Habermas, em
sua pesquisa sobre o agir comunicativo, procura constituir a definição da racionalidade a partir
da razão comunicativa. Para Habermas todos os seres humanos são livres e autônomos e a
linguagem é o principal instrumento de compreensão entre os seres humanos em suas relações
sociais. O agir comunicativo se refere a interação de indivíduos capazes de se expressar através
da linguagem. O modelo do agir comunicativo de Habermas enfatiza que na prática
argumentativa os indivíduos devem buscar entendimento através de debates e exposição de
ideias.
De acordo com Bettine (2021), Habermas expõe que existem tipos de discursos que vai
de acordo com contexto. O primeiro é o discurso teórico, em que os problemas apresentados
são cognitivos e instrumentais, os indivíduos necessitam levantar argumentos e informações
para explicar determinada afirmação fazendo com que todos consigam entender. O segundo,
temos o discurso do cotidiano, em que os problemas apresentados são cognitivos e práticos, as
pessoas necessitam de regras e normas para entender se determinada afirmação é válida. Nessa
perspectiva, com base na teoria de Habermas, a análise de conteúdo e o argumento deste ensaio
foram construídos e o discurso teórico incrementado.
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4. ESTUDO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO
DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Neste compartimento da tarefa ingressam os resultados em conformidade aos objetivos
propostos, à luz da coleta efetuada em diversas fontes. Em Ribeiro et. al (2021) encontrou-se
um aporte sobre a Teoria da Contingência; esses autores preconizam que esta teoria veio como
uma espécie de alerta às organizações em relação às possíveis e imprevisíveis mutações do
ambiente em que estão inseridas; este fenômeno é uma decorrência dos efeitos significativos
do ambiente sob as instituições que são afetadas significativamente, pois nada é absoluto e tudo
depende. Segundo os referidos autores, as pesquisas relacionadas à origem dessa teoria,
procuravam identificar um modelo de estrutura mais adequado às organizações para que as suas
áreas de atuação se tornassem mais eficazes; entretanto, os pesquisadores descobriram que não
havia um modelo melhor de administração, brotando um novo olhar sobre a estrutura e relação
funcional da organização. Ainda de acordo com os autores, a abordagem da Teoria
Contingencial indica que as organizações devem conciliar as suas estratégicas de acordo com o
cenário apresentado pelo ambiente, ou seja, é necessária a constatação das variáveis internas e
externas qualificadoras que podem interferir na atuação das organizações.
Estudos em Cunha et. al (2020) abordam que a tecnologia é um dos fatores
contingenciais de grande importância à organização porque estimula a organização a adotar e
utilizar meios e ferramentas administrativas visando atingir os melhores resultados referentes
ao seu desempenho frente aos seus clientes. Os referidos autores enfatizam que a organização
deve ser capaz de se atualizar, buscando ferramentas de gestão inovadoras para empreender
novas formas de processos que amparem as atividades administrativas quanto à agilização no
fluxo de informações para a tomada de decisão eficiente e eficaz de forma a aprimorar o seu
desempenho com o objetivo de reduzir os custos e o tempo, do mesmo modo, atender as
necessidades do cliente.
Em consonância com Meira et. al (2020), a organização em termos de gestão da
qualidade deve implementar e fomentar o uso de instrumentos como a coleta de informações,
as análises e as resoluções de problemas com a finalidade de gerenciar os recursos financeiros
empregados na execução dos serviços públicos e de monitorar os indicadores de desempenho
relativos à qualidade dos serviços prestados.
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4.1 Apontamentos dos principais conceitos de indicadores de desempenho da
gestão da qualidade nos serviços públicos.
Freitas Junior (2016) discorre sobre indicadores de desempenho apontando limitações
relativas ao seu desenvolvimento em face de requisitos, especificações de valores dos atributos
e outras problemáticas. Segundo o autor as organizações utilizam desses indicadores
considerando seu desempenho interno, com suas métricas informacionais com diferentes
conceitos e metodologia de cálculo. Desta leitura se depreende da importância de estruturação
das variáveis que servirão como providência para o tratamento de métrica na gestão pública
uma vez que sem esses elementos ficaria muito difícil acompanhar e avaliar o desempenho do
serviço público, ou praticar erros de compilação de métricas a partir de variáveis emprestadas
de outras instituições. De fato, este tipo de providência geralmente o faz no momento de
simulação e teste; porém, fundamental é conhecer a conjuntura do que se pretende medir no
organismo público, para então proceder os testes prévios de aferição, o que irá trazer coerência
e exatidão no tratamento paramétrico aqui abordado.
Levantamento em Fratezi (2020), permitiu trazer argumentos sobre a atividade de
monitoramento da qualidade busca acompanhar o processo de gestão para que se avalie os
parâmetros que faz os resultados obtidos. Para isso, se busca implantar os instrumentos através
dos quais se possa assegurar de forma realística os elementos que identificam as potencialidades
e fragilidades que permitam análise, discussão e medidas corretivas. Segundo a autora, é uma
estratégia de gestão focada nos critérios de julgamento estabelecidos em apoio à decisão
envolvendo o foco da qualidade que se encontra em monitoramento. Esses indicativos podem
ter significado na gestão governamental quando se pretende estruturar a base para o
acompanhamento sistemático no estudo da qualidade do serviço prestado por um organismo.
Continuando em Fratezi (2020), é possível afirmar que o monitoramento da qualidade
possibilita conferir a eficácia, eficiência e confiabilidade na realização dos serviços. Ao
comparar os parâmetros com a realidade, pode o gestor acompanhar a satisfação e tomar uma
decisão pela reorientação das práticas de rotina. Na medida em que as instituições efetuam essas
adequações então ocorrerá a satisfação do pagador de imposto para com os serviços que ele
espera daquele órgão o que devolve ao poder público a credibilidade perante a sociedade
beneficiaria do serviço público.
Leitura em Soller e Regis Filho (2011) traz abordagem significativa quanto a
operacionalização de indicadores. É possível afirmar que a categorização dos indicadores de
98

desempenho é sempre o resultado de um processo seletivo das variáveis que se pretende
monitorar. Determinadas categorias de elementos adequadamente tratadas é possível o preparo
de um teste piloto através do qual se pode efetuar um teste entre uma situação anterior do serviço
implantado e posterior da sua apreciação em termo de satisfação de parâmetros. Assim, ao
implantar o estudo da qualidade, se tem a descritiva do serviço, o que se pretende obter com ele
em termos de resultado, na sua operacionalização, a aplicação do teste piloto e respectivo
monitoramento, avaliação do que foi acompanhado com o indicativo dos parâmetros a serem
ajustados, e os ajustes requeridos na tarefa de avaliação da qualidade. Os elementos situados no
entorno desse processo devem ser levados em consideração principalmente no que se refere às
variáveis independentes que de alguma forma interferem na realização de determinados
serviços. Cabe apresentar os principais conceitos de indicadores sobre eficiência, eficácia,
efetividade e economicidade, conforme Figura 1 e Quadro 1 que seguem.
Figura 1 - Operação e efeito dos principais indicadores de desempenho.
Efetividade

Economicidade

Compromisso
(objetivos
definidos)

Insumo
(recursos
alocados)

Ação/produção
(ações
desenvolvidas)

Produto (bens
e serviços
providos)

Resultados
(objetivos
atingidos

Eficiência
Eficácia

Fonte: Adaptado de TCU (2011), acessado no link
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FED65C6D4BFF
Quadro 1 – Detalhamento sobre a operação e efeito dos principais indicadores de desempenho.
Elementos
1.Efetividade

2.Economicidade

3.Compromisso (objetivos
definidos)

Detalhamento
1.1Caracteriza-se pela habilidade do gestor e colaborador na organização em
satisfazer às necessidades do ambiente onde está inserida; este indicador é um
dos mais complexos e difíceis de serem mensurados na gestão pública.
2.1Refere-se a alocação dos recursos públicos, e deve alcançar, por exemplo,
a escolha mais vantajosa na aquisição de bens. Alcança ainda a vantagem na
prestação de serviços essenciais típicos do setor público.
3.1Diz respeito a responsabilidade do gestor com relação aos propósitos
institucionais, como está esculpido nas normas do organismo vinculativo.
Traz credibilidade para a instituição e para o seu dirigente, abrindo vantagem
nas parcerias estratégicas.
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4.Insumo (recursos
alocados)

4.1Refere-se aos meios para o alcance de resultados na entrega de bens e
serviços. Como se advém de Mori e Pereira (2018), este conceito vem da
economia industrial na relação insumo/produto, e da escola industrial francesa
a partir de analyse de filière comum na gestão pública moderna.
5.Ação/produção (ações
5.1É a operação para alcançar resultados, ou o conjunto de iniciativas práticas
desenvolvidas)
que resulta em produto ou serviço, sob os quais se incidem insumos e por
consequência custos a serem mensurados e criticados no âmbito da gestão
pública por resultado.
6.Produto (bens e serviços
6.1É a entrega que é esperada pelo público pagador de impostos com respeito
providos)
ao desempenho do serviço governamental. A sua aceitação e aprovação
depende da qualidade que satisfaz ao requerente desses bens e serviços
ofertados pelo gestor público.
7.Eficiência
7.1Significativo para melhoria da qualidade, pois evita perdas, principalmente
nos equipamentos; melhora o desempenho de manutenção de equipamentos
no serviço público, evitando baixa qualidade do ativo ou mal utilização deste,
bem como manutenção irregular, por exemplo.
8.Eficácia
8.1Um exemplo é o desempenho da gestão orçamentaria; diz respeito às metas
institucionais. Pode evitar perdas na aplicação dos recursos disponibilizados,
enquanto bloqueia possíveis vícios na gestão dos recursos públicos,
permitindo até um superavit.
9.Resultados (objetivos
9.1É a entrega final do bem ou serviço elaborado pela instituição pública de
atingidos)
acordo com seus objetivos, e na forma dos seus procedimentos usuais, e que
são requeridos pelo cidadão pagador de imposto.
Fonte: Elaborado a partir do diagrama adaptado de TCU (2011), acessado no link
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FED65C6D4BF
F

Para Santos, Silva e Almeida (2010) eficiência é uma ferramenta reconhecida para as
melhorias na Manutenção Produtiva Total, usual na área de gestão da produção mais que se
aplica adequadamente na gestão da qualidade do serviço público, principalmente quando se
utiliza os conceitos da Teoria da Nova Gestão Pública; é quando se toma os indicadores
relacionados aos ativos, as perdas, os índices de disponibilidade dos equipamentos, as métricas
de desempenho, as métricas de operação, as métricas referentes aos processos, no que refere
aos volumes; ainda inclui as medições correspondentes as estatísticas que permita estudo
comparado desse desempenho de modo a apontar o mínimo, o médio e o máximo deste
parâmetro.
Quanto a eficácia, estudo em Afonso e Dos Santos (2016) abordam que este parâmetro
busca apontar se o que foi previsto está sendo realizado de forma desejada de forma a que se
compreenda a relação causa efeito com vantagem para a administração pública. Em relação a
efetividade, Saraiva e Da Silva (2009) afirmam que efetividade está relacionada a qualidade do
resultado, no grau de satisfação dos clientes internos e externos da organização em relação ao
serviço prestado, ou ainda no valor agregado atribuído ao serviço executado. Já com referência
a economicidade, Araújo e Rodrigues (2012) nos diz que nem tudo que é adquirido por um
custo mais baixo atende bem a sociedade; o indicador de economicidade abrange o controle
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total das despesas a fim de não haver desperdício de dinheiro público, visando a qualidade na
prestação do serviço ou o melhor resultado possível.
4.2 As práticas de utilização de indicadores na mensuração ou monitoramento
da qualidade da prestação do serviço público
Segundo Cardoso e Garcia (2015), a mensuração da qualidade dos serviços públicos
depende de técnicas adequadas; a forma como são medidos auxilia a organização a minimizar
erros, evitando que se repitam, produzindo assim melhores resultados. Portanto, a utilização de
indicadores de mensuração de desempenho da qualidade, direciona a organização no alcance
de resultados na satisfação de seus clientes externos e internos, como se aponta no Quadro 2 a
seguir.
Quadro 2 – Ações necessárias na utilização dos indicadores para o alcance dos resultados desejados.
Ações necessárias

Descritiva das ações

1. Produzir melhorias

1.1A utilização de meios ou ferramentas para que as ações produzam as
melhorias almejadas pelo cidadão.
2.Realizar planejamentos 2.1O Planejamento em conformidade com as especificidades do serviço a ser
apropriados
prestado em detrimento ao cenário apresentado.
3.Buscar
informações 3.1A avaliação do serviço pelo cidadão é a fonte principal de informações que
para a tomadas de
auxiliam na identificação de problemas e suas causas, favorecendo na condução
decisão
do processo decisório.
4.Reagir rapidamente à
4.1A reação aos problemas apresentados e a busca por soluções devem ser
criticidade
imediatas ou em um prazo mais reduzido possível.
5.Fazer um melhor uso 5.1O processo de entrega do serviço deve se ater à eficiência e eficácia, a fim de
dos recursos
reduzir os seus custos com a consequente maximização dos seus benefícios.
Melhorar a qualidade do O serviço público de qualidade deve atender às necessidades do cidadão,
serviço prestado
impactando positivamente na sua vida e no seu cotidiano.
Fonte: Adaptado de SITEWARE (2018) acessado no link
https://www.siteware.com.br/blog/qualidade/kpisindicadores-desempenho-qualidade/

Em Behr et. al (2008) a utilização de indicadores de mensuração de desempenho da
qualidade dos serviços oferecidos auxilia o gestor na tomada de decisão, identificando falhas,
oportunidades de melhoria e auxiliando no planejamento, organização, direção e controle dos
processos na busca por excelência nos procedimentos. Ainda segundo os autores, as ferramentas
denominadas de Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto e Histograma, podem servir de
auxílio no processo de mensuração e gestão dos serviços públicos, como se verifica no Quadro
3 abaixo.
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Quadro 3 – Indicadores para mensuração pela qualidade na gestão pública
Ferramenta para gestão
Descritiva da ferramenta
da qualidade
1. Diagrama de Ishikawa 1.1 Tem como prática a exposição e organização de causas e efeitos de um
problema e são apresentados em um formato de “espinha de peixe”.
2. Diagrama de Pareto
2.1 Tem o objetivo de coletar informações pertinentes às atividades realizadas
na prestação do serviço.
3. Histograma
3.1 A sua finalidade é dispersar dados métricos de acordo com a frequência em
que surgem de maneira que oportuniza a análise da variabilidade desses dados
em um certo período.
Fonte: Adaptado de Behr, Moro e Estabel (2008).

Segundo Silvestre, Da Silva e Oliveira (2019), a construção do diagrama de Ishikawa
depende da realização de quatro etapas: 1) Análise e discussão sobre o processo que desencadeia
ações desenvolvidas pelas áreas e atores envolvidos; 2) Apresentação de efeitos ou problemas
que surgem durante esses processos; 3) Identificação e classificação categorizada das possíveis
causas a serem dispostas no diagrama e 4) Análise do diagrama já concluído, possibilitando a
coleta de dados quanto à definição de frequência de ocorrências relacionadas às respectivas
causas.
O Diagrama de Pareto é simples e elaborado com fundamentação na realização de
pesquisa de opinião junto aos usuários e a coleta de informações colocadas em caixa de
sugestões, bem como a utilização da ferramenta brainstorming na qual se fazem o uso das
chamadas “chuvas de ideias” para encontrar problemas. Esse diagrama é apresentado em
formato de gráfico onde as informações levantadas são expostas no eixo vertical onde consta a
quantidade de vezes em que surgiu o problema e eixo horizontal tipifica o problema, conforme
Behr et. al (2008).
Continuando a leitura em Behr et. al (2008), o Histograma abrange a medição de dados
apoiada nos conceitos estatísticos que orientam sobre o tamanho da população analisada (a
quantidade de valores coletados), a amplitude da população (diferença entre o maior e o menor
resultado da população), a divisão da amplitude em classes ou categorias, o tamanho e o limite
das classes (um valor inicial e um valor determinado para identificar a forma como será feita a
distribuição da população), a construção da tabela de frequência onde os dados se apresentarão
e a construção do histograma baseado nas informações apresentadas na tabela de frequência.
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4.3 Análise da implementação de indicadores de desempenho para o
aprimoramento da gestão da qualidade do serviço público.
A implementação de indicadores de desempenho mostra-se muito evidente em qualquer
atividade realizada pelas organizações servindo como uma espécie de termômetro para
compreender as causas que desencadeiam efeitos positivos ou negativos na fase de execução e
nos resultados alcançados. O processo de implementação de indicadores explanado por Sandes
& Loos (2019), traz uma didática considerável para uma melhor compreensão e ação dos
agentes internos, esmiuçando cada fase dessa construção. Cada etapa do processo deve ser
respondida de forma precisa, os questionamentos devem ser muitos precisos e claros nesse
processo e gerar o mínimo de dúvidas tanto na sua implementação quanto na mensuração e
avaliação desses indicadores. Ainda segundo os mesmos autores, um gerenciamento apropriado
deve englobar todos os níveis hierárquicos da organização de forma que haja uma harmonia e
assim os resultados possam ser alcançados.
Sandes & Loos (2019) recomendam que, para implementar um instrumento de medição
de desempenho para fins de mensuração e monitoramento das ações, surgem os
questionamentos a serem respondidos em cada etapa, como apontados na Figura 2 e Quadro 3
que segue.
Figura 2 - Questionamentos nas etapas do processo de implementação dos indicadores de desempenho.

Por que medir?

O que deve ser medido?

Quem deve medir?
Processo de
implementação dos
indicadores

Como obter os dados?

Como deve ser medido?

Como deve ser usados os
resultados?

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 3 – Características dos questionamentos a serem respondidos nas etapas implementação dos
indicadores de desempenho.
Questionamentos a serem
respondidos
1. Por que se medir?

Caracterização do questionamento
1.1 Inicialmente são definidos os objetivos estratégicos que se pretendem alcançar
com a ação, auxiliando no processo de elaboração de indicadores compreensíveis
que reflitam de maneira clara e adequada no nível definido (governo, política etc.).

2. O
que
medido?

deve ser 2.1 Considerando os fatores que possam interferir no processo de qualidade, os
indicadores de desempenho estabelecidos são apostos através de métricas
estatísticas, geralmente formados por porcentagem, média, número bruto,
proporção e índice. Ao selecionar um indicador é importante considerar critérios
básicos para garantir a sua posterior operacionalização, como por exemplo,
importância, clareza, confiabilidade e viabilidade econômica; é preciso também a
atenção às expectativas da organização para assegurar a importância do indicador
proposto.
3. Quem deve medir?
3.1 Devem ser indicadas, de preferência, um número suficiente de pessoas
responsáveis pelas coletas e análise dos dados, bem como a divulgação dos
resultados obtidos de cada indicador. Nessa fase, é importante um alto engajamento
e comprometimento dos servidores com relação às suas responsabilidades e o
cidadão participa desta etapa em função de sua manifestação ao declarar
informações junto à organização, alusivas ao nível de qualidade dos serviços
prestados.
4. Como obter os dados?
4.1 A coleta de dados acessíveis, confiáveis e de qualidade para que sejam ser
válidos para a organização e para os usuários.
5.

Como deve
ser medido?

5.1 Compreende a etapa de processamento, análise, interpretação e mensuração dos
dados, na qual ocorre a transformação dos dados em informações, bem como a
medição e registro dos respectivos dados obtidos para mensurar através do uso de
instrumentos que viabilizem a análise para a tomada de decisão.
6. Como deve ser usado os 6.1 Os resultados são avaliados para a verificação dos indicadores de desempenho
resultados?
que necessitam ser melhorados e a comunicação desses resultados é muito
importante, pois os dados obtidos na coleta e a sua mensuração são apresentados
aos responsáveis pelo processo decisório na organização. Os meios mais utilizados
são relatórios, reuniões, banners com faixas de desempenho, painel de indicadores
etc.
Fonte: Adaptado de Sandes & Loos (2019).

5. CONCLUSÃO
Os indicadores são ferramentas indispensáveis para a eficiência da organização e
monitoramento da qualidade da prestação do serviço público. Por meio deles, a administração
pode planejar e controlar o desempenho dos processos organizacionais, bem como o alcançar
os objetivos da instituição.
As análises demonstraram que é possível implementar os indicadores de desempenho
da qualidade no aprimoramento da gestão da qualidade no setor público, produzindo efeitos
positivos na satisfação dos serviços prestados aos cidadãos, assim como ficou demonstrado que
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a utilização de instrumentos de mensuração e monitoramento como o Diagrama de Ishikawa,
Diagrama de Pareto e o Histograma auxiliam no planejamento, organização e avaliação dos
serviços prestados. Esta análise aplicada nos permiti gerar soluções aos problemas
identificados, o que impactará na manutenção ou melhoria na prestação dos serviços dentro do
setor público. O sistema de mensuração e monitoramento da qualidade é decisivo para
manutenção dos objetivos propostos e para correção caso haja algum desvio que comprometa
o serviço que está sendo prestado aos cidadãos. Em síntese, procurou-se no decorrer deste
estudo, mostrar de forma conceitual como o uso das ferramentas dos indicadores de
desempenho pode contribuir com o aumento da eficiência e consequente maior compreensão
da qualidade na prestação do serviço público, para isso foi realizada uma breve introdução
seguida da fundamentação sobre o tema proposto. Este estudo pode auxiliar a gestão pública a
entender a percepção do cidadão quanto à qualidade prestada no serviço público visando à
avaliação e consequente aprimoramento das ações que resultam na prestação dos serviços
públicos de qualidade.
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Resumo
Este trabalho analisa conceitos de gestão e seu potencial de aplicação em prol da maximização
dos resultados das organizações públicas. O problema de pesquisa foi assim formulado: De que
forma os conceitos e ferramentas estudados podem contribuir para a eficiência de resultados das
organizações públicas, em um contexto de modernização? O objetivo geral é estudar
conceitualmente as principais ferramentas para modernização na gestão pública com foco na
eficiência nos resultados; e como objetivos específicos: (1) levantar os principais conceitos
disponíveis sobre ferramentas de modernização na gestão pública; (2) efetuar a análise crítica
sobre os apontamentos obtidos de autores considerados neste estudo, com foco na eficiência de
resultados; (3) propor um framework operacional a ser teoricamente aplicado no serviço público.
Foi realizado o levantamento bibliográfico de publicações em periódicos especializados,
aplicando-se a Análise de Conteúdo. Por fim, a sistematização por meio da análise em
Habermas, tendo como base teórica a Teoria da Contingência. Como resultados, foram
identificadas quatro ferramentas gerenciais de especial relevância: Ciclo PDCA, Kanban, Gestão
da Qualidade e Métodos Ágeis. Propõe-se aqui um formato teórico traduzindo, tanto quanto
possível, a realidade da sua aplicação no contexto das organizações públicas, obedecendo a
uma progressividade, desde o mais simples e que mais agrega valor, até o mais desafiador, em
uma sequência incremental não-estanque. Cabe, porém, observar a compatibilidade com as
características organizacionais, visto que não implicam em uma regra universal. Este estudo
interessa aos gestores públicos à procura de ferramentas para a obtenção de melhorias nos
resultados organizacionais.
Palavras-Chave: Administração. Eficiência. Gestão pública. Modernização. Qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
Estão evidentes as várias manifestações e pressões pela modernização da gestão
pública, de modo a que se introduzam novas técnicas gerenciais, a maioria delas
oriundas do setor privado. Não resta dúvida que essas melhorias satisfazem ao
cidadão pagador de impostos, quer pela rapidez dos resultados ou pela excelência
na entrega dos serviços requeridos. Está em jogo não apenas a eficiência da
máquina pública per se, mas a sua própria legitimidade. Nesse contexto, este
trabalho busca analisar as principais ferramentas de gestão para a modernização no
setor público, e trata do seu potencial de aplicação em benefício da maximização
dos resultados das organizações governamentais. A tarefa aqui tem como objetivo
geral estudar conceitualmente as principais ferramentas para modernização na
gestão pública com foco na eficiência nos resultados; e traz como objetivos
específicos: levantar os principais conceitos disponíveis sobre ferramentas de
modernização na gestão pública (1); efetuar a análise crítica sobre os apontamentos
obtidos de autores considerados neste estudo, com foco na eficiência de resultados
(2); e propor um framework operacional a ser teoricamente aplicado no serviço
público (3). O problema de pesquisa foi assim formulado: De que forma os conceitos
e ferramentas estudados podem contribuir para a eficiência de resultados das
organizações públicas, em um contexto de modernização? A resposta a esta
indagação é apresentada neste documento, por tópicos e subtópicos, trazendo após
esta introdução uma revisão conceitual, a metodologia que orienta o preparo, os
resultados de acordo com os objetivos propostos, a conclusão e uma proposta para
novas pesquisas, sucedidos das referências que deram suporte a este estudo.
2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
Este trabalho tem base na Teoria da Contingência que, na visão de Pedro
Filho et. al. (2017), possui como espírito norteador o fato de que não existe nenhum
modelo único de estrutura organizacional que seja aplicável a qualquer contexto ou
tarefa. Tal raciocínio decorre do reconhecimento de características próprias das
atividades desempenhadas, aliadas aos fatores contingenciais, que moldam e que
exigem readaptação institucional, na maioria de forma diferenciada. Sendo assim,
essa teoria trata das organizações como sistemas abertos sujeitos a influências
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internas e externas em constante mudança. Significa que as ferramentas voltadas
para a maximização dos resultados organizacionais públicos ou privados diferem
quanto a aplicabilidade e à efetividade, a depender da conjuntura fática, que deve
ser avaliada em suas especificidades pelo gestor. Portanto, impossível trabalhar com
uma única ferramenta, conceito ou método, porque existe um constante aprendizado
para as soluções de rotina nas estruturas gerenciadas. Isto posto, se faz
imprescindível desdobrar o caráter deste estudo em três subtópicos, na forma que
segue.
2.1 Conceitos sobre ferramentas de modernização na gestão pública
Levantamento bibliográfico em Lopes (2019) permite afirmar que a
modernização na gestão pública é a lógica de transposição de aspectos
administrativos do setor privado para o setor público, mediante a ascensão positivista
na busca de melhores resultados no serviço governamental. Esse autor dá destaque
a técnicas que envolvem valores e incorporação de ferramentas de gestão que
aperfeiçoam o desempenho tecnológico da estrutura. É nesta via que se busca
lastrear o preparo deste ensaio teórico, de modo a satisfazer o tratamento conceitual
a que se compromete nesta tarefa.
A modernização na gestão pública somente se faz plenamente possível
mediante a institucionalização da Gestão da Qualidade; esta consiste em um sistema
formulado para assegurar padrões ótimos de conformidade de produtos e serviços,
por meio de ferramentas e técnicas próprias. Erdmann (2011) lembra Juran, um dos
predecessores da gestão pela excelência, para afirmar que a qualidade pode ser
entendida em dois sentidos; o primeiro se referindo ao que atende às necessidades
dos clientes, ou à ausência de deficiências; já o segundo, focaliza a qualidade como
um dos pressupostos do planejamento e da definição meticulosa de especificações,
padrões, e processos de trabalho que contemplem ferramentas de intervenção com
melhoria contínua.
Já Pedro Filho et al (2017) observa que a Gestão da Qualidade traz como
benefícios a satisfação do cliente, o alcance de alta produtividade e a redução de
custos. Esses ganhos interessam não só às empresas privadas, que dependem do
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lucro para a sua sobrevivência, mas também às organizações públicas, premidas
entre orçamentos cada vez mais restritivos e demandas por serviços ampliadas.
Uma das principais referências para a implantação de sistemas de Gestão da
Qualidade consiste na norma ISO 9001, criada pela Organização Internacional para
Padronização (ISO); trata-se, de acordo com Campos et al (2020), do conjunto de
normas técnicas usuais e modelos de gestão da qualidade; incorpora requisitos de
capacitação dos envolvidos nas organizações, o monitoramento ambiental da tarefa
e os métodos a serem utilizados pelos compromissados com a certificação.
Explicitando o ponto de vista da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), Viana (2020) informa que a Certificação ISO 9000 traz consigo um conjunto
de características que satisfazem requisitos definidores da percepção de qualidade
em serviços, como os serviços oferecidos no âmbito da gestão pública. Dentre estes
requisitos estão as especificações do serviço a ser ofertado e aqueles legalmente
estabelecidos pelo organismo onde opera este serviço, incluindo ainda as regras
contratuais entre os envolvidos nessa relação.
Merece igualmente registro o programa GESPÚBLICA, implantado na
Administração Pública federal brasileira, que impulsionou significativamente a
modernização na gestão de organismos do Governo Federal, pois possibilitou
significativo sucesso não apenas nos organismos centrais como também na
Administração Descentralizada, servindo de referência para ainda outros níveis de
governo.
Outro conceito formidável de ferramenta para modernização na gestão
pública é o Ciclo PDCA; uma das ferramentas mais exploradas universalmente. Este
ciclo foi oferecido a partir dos estudos de W. Eduards Demming e, de acordo com
Pedro Filho et al (2017), se constitui em quatro etapas sucessivas estruturadas de
processo gerencial, em uma contínua ordem pré-definida, que se repete em um
círculo virtuoso infinito. Merece mencionar o significado de PDCA - a letra P advém
do inglês Plan, indicando a fase de Planejamento, quando é efetuado o diagnóstico
do problema, bem como uma avaliação das possíveis soluções, abrindo-se aqui uma
programação

de

ações

a

serem

praticadas,

inclusive

estabelecendo

correspondentes metas. A letra D provém do inglês Do, significando a fase de
Execução, quando se opera a ação planificada, com aquelas medidas afins. A letra
C corresponde ao inglês Check, referindo-se à checagem ou conferência; aqui se
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inclui o processo de monitoração das práticas realizadas, bem como uma avaliação
final dos resultados até então obtidos. Já a letra A advém do inglês Act, que
corresponde àquelas medidas corretivas, a fim de buscar a eliminação de possíveis
falhas, bem como ajustes daqueles pontos sujeitos ao aperfeiçoamento da gestão.
Como se observa desses conceitos, a aplicação do PDCA torna a gestão da
qualidade um processo de melhoria contínua.
Por derradeiro, foi selecionada a ferramenta Kanban, termo em japonês que
significa cartão visual, uma das inovações do sistema de produção Just In Time da
Toyota, como abordam Boerg, citado por Barela et al (2019). Essa sistematização foi
aplicada inicialmente na gerência de estoques na produção enxuta; este é um
conceito que visa várias atividades, na perspectiva de redução de custos e
otimização do tempo. Consiste em um sistema de painel com colunas
representativas de processo pré-definido, com as atividades em curso, como a de
elaboração de produtos ou peças de insumo; estas serão representadas por cartões
próprios, removíveis por coluna do sequenciamento das atividades em execução.
2.2 Conceitos sobre eficiência na gestão pública.
Na visão de Lima (2015), a eficiência consiste no atingimento de um status
ótimo de produção no qual se alcança o máximo de utilização dos recursos
disponíveis, obtendo a maior quantidade de produtos possíveis sem que esses meios
tenham que ser deslocados para acomodar um aumento de demanda. Está
intrinsecamente ligada ao uso racional dos recursos na proporção estritamente
necessária para obter o produto, levando à economia e, em última análise, à
ampliação do retorno, ou seja, lucro, no caso do setor privado, ou excedente a ser
redirecionado para outras políticas públicas, no contexto da gestão pública.
Deve ser lembrado que a noção de eficiência é central para o debate da
modernização na gestão pública, tendo mesmo sido erigida à posição de princípio
basilar da Administração Pública em sede constitucional, ao lado dos valores
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Nesse diapasão, Lima (2015)
observa ainda que a concepção de eficiência pública sofreu uma evolução, desde o
modelo burocrático de Weber, que fiava a eficiência no formalismo, no
estabelecimento de procedimentos padronizados e previsíveis, bem como na
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ordenação hierárquica das relações organizacionais. Por outro lado, no paradigma
na administração gerencial, a eficiência passa a ser amparada por ferramentas
próprias do setor privado, na direção da qualidade desejada. É quando se realiza as
tarefas de forma combinada, orientando os esforços da ciência administrativa.
No âmbito da gestão de serviços, que constituem o ramo de atuação
predominante nos organismos públicos, a eficiência deve ser amparada em uma
sólida tríade, segundo Erdmann (2011). O primeiro ponto consiste na adequada
capacitação dos trabalhadores, especialmente aqueles de primeira linha, tornandoos aptos a responderem às demandas dos clientes com habilidade, competência e
relativa autonomia. Por clientes, entendem-se aqueles externos à Administração,
como os cidadãos e os requerentes e usuários de serviços públicos em geral, por
exemplo; mas também os receptores internos, sejam eles pertencentes a outras
unidades administrativas ou mesmo ao próprio órgão onde os serviços são
prestados.
O segundo sustentáculo é a comunicação bivalente com o cliente, possibilitando a
este receber celeremente as informações de seu interesse e, igualmente, expor as
suas necessidades. Em paralelo, a organização deve ser capaz de gerir as
informações em tráfego, e os seus processos internos, empregando-os para a
adequada prestação dos serviços.

2.3 Conceitos sobre ferramentas de modernização em face do Manifesto Ágil
Os métodos ágeis de gestão de projetos tiveram como marco definidor a
edição do Manifesto Ágil ou Manifesto for Agile Software Development, em 2001,
mediante doze princípios subscritos por dezessete experientes desenvolvedores de
software. Inicialmente voltado para o desenvolvimento de sistemas de informação,
posteriormente o manifesto teve suas diretrizes adaptadas para outras aplicações,
desde a gestão de projetos em geral ao gerenciamento de rotinas de trabalho em
organizações. Leitura em Beck et al (2001) indica que o cerne do Manifesto Ágil são
os valores flexibilidade, resultados, informalidade, cooperação e adaptabilidade a
mudanças, que agregariam mais valor ao cliente final e seriam preferíveis aos
processos engessados e pré-definidos. Com base nesse breve documento,
sedimentou-se a percepção de que nem sempre são adequados os métodos
114

tradicionais de gerenciamento, caracterizados pelos escopos rígidos e a pretensão
de prever todo o desenrolar de um projeto de antemão, no modelo em cascata
também conhecido tecnicamente como Waterfall. É um enfoque que se coaduna com
a Teoria Contingencial, na medida em que admite (e recomenda) formatos
alternativos de estrutura e desempenho.
Date et al (2016) apresentam metodologias ágeis que ganharam destaque e
extrapolaram as fronteiras do desenvolvimento de sistemas, dentre as quais talvez
a mais bem-sucedida seja o Scrum. Trata-se de um framework de trabalho que tem
como características: escopo flexível, de construção progressiva e consensual;
equipes colaborativas com elevado grau de autonomia e papéis bem definidos;
rituais voltados para maximizar a comunicação e a interação, tanto interna quanto
voltada ao cliente final; ciclos iterativos e incrementais, culminando com a entrega
de resultados (produtos) em pacotes; foco na capacidade de adaptação e
customização às necessidades percebidas, bem como na agregação de valor ao
cliente; papéis bem definidos entre os membros da equipe.
Consulta em Sutherland (2016) informa que as metodologias ágeis foram
desenvolvidas em 1993 e formalizadas em 1995, com Ken Schwaber e Jeff
Sutherland; estes sustentam a convicção de que o método pode ser adaptado para
uma miríade de outras atividades de gerenciamento, muito além do desenvolvimento
de softwares e da gestão de projetos.
Apanhado em Sutherland (2016) permite caracterizar a estrutura do Scrum como
sprints (I), que são períodos de tempo, geralmente de poucos dias, ao final dos quais
serão feitas as entregas parciais; daily stand-up meetings (II), ou seja, reuniões
rápidas diárias de alinhamento, na qual cada membro da equipe relata o que fez no
dia anterior, o que fará no dia presente, e quais os obstáculos enfrentados; reviews,
revisões do trabalho feito, colhendo-se o feedback do cliente, ao final de cada sprint;
e retrospectives (III), retrospectivas que colocam o andamento global do projeto em
perspectiva. Existem duas figuras peculiares que ajudam a metodologia a funcionar;
a primeira delas, o Scrum Master, que tem como principais tarefas a garantia do
funcionamento do processo scrum, a condução das reuniões e a remoção de
obstáculos ao andamento do projeto; a outra se refere ao P.O. ou Product Owner,
podendo ser traduzido como dono do produto, e atua como um representante do
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cliente junto ao time de desenvolvimento, levantando requisitos e gerindo a
qualidade, como trata Sutherland (2016).
Dhir et al (2019), abordam sobre softwares ágeis que influenciam no sucesso ou no
fracasso de ferramentas de modernização válidas para a gestão pública; a leitura
mostra caminhos para superar falhas na via de trazer desenvolvimentos ágeis de
práticas, principalmente para pequenos projetos. O estudo desses autores tomou
diferentes perspectivas focando documentos históricos que caracterizavam os
fatores gerenciais, principalmente os centrados em qualidade dos produtos do
projeto, tratando tal situação em múltiplas abordagens que permitiriam alcançar a
excelência desejada para essas ações.
Leitura em Ouriques et al (2019) aborda sobre organizações que adotam o Agile
Software Development (ASD); são instituições que operam com conhecimento
intensivo como estratégia de modernização, tema diretamente relacionado a este
ensaio. As práticas implementadas nestas tipologias de estruturas, no geral,
abrangem as camadas organizacionais que, no estudo desses autores, envolvem a
personalização com o apoio de codificação que garantem a gestão do conhecimento
sem risco de fraude, muito comum em estruturas sujeitas a espionagem. Portanto
são atualizações muito comuns às modernas gestões públicas que funcionam por
meio de plataformas inteligentes, e por isso importa em certas garantias de proteção
aos seus sistemas integrados, vedando com a segurança práticas delituosas que
danificariam a integridade da operação de suas ações, como por exemplo, a gestão
pública de organismos de inteligência ou de estruturas outras que guardam segredos
de Estado, segurança de dados estratégicos de natureza protetiva contra
espionagem e outras tipologias similares.

3. METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa qualitativa, pois se trabalha com descrições e interpretações
da realidade, a partir da análise e julgamento de fenômenos conceituais coletados.
Leitura em Pereira et al (2018) permitiu identificar certas características
predominantes nas pesquisas dessa natureza; uma foi o envolvimento direto do
pesquisador, instrumentalizando a coleta; outra foram os dados descritivos; verificase ênfase no processo de pesquisa, em relação ao produto final; e depois a busca
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de significados subjetivos, além da análise de natureza indutiva. Essa abordagem
pode ainda ser conjugada à pesquisa quantitativa, que se fundamenta na avaliação
de bases de dados numéricos para retirar destes as conclusões e correlações.

3.1 Método da Análise de Conteúdo
O Método da Análise de Conteúdo, como tratado por Laurence Bardin, traz o
rigor técnico ao preparo da pesquisa. Estudo em Seramin e Walter (2017) permite
esclarecer que este método alia a objetividade à subjetividade inerente ao estudo
qualitativo; o faz em três fases, a saber, a pré-análise (1), mediante leitura flutuante,
que constitui em um primeiro contato com os insumos de pesquisa, destinada à
seleção de material e à articulação de objetivos, hipóteses e indicadores; a
exploração do material selecionado (2), quando são codificados e decompostos os
dados em face dos parâmetros estabelecidos na pré-análise; e o tratamento de
resultados com inferência e interpretação (3), quando se identificam os registros e
contextos, bem como as validações que confirmam inferências lógicas. Em paralelo
a cada etapa, é efetuada a categorização dos achados, que consiste, em suma, em
agrupar os elementos que apresentem características comuns, como orientam
Seramin e Walter (2017). Por outro lado, este método de pesquisa científica trata de
regras a serem executadas para alcançar o objetivo de agregação de conhecimento
ao estoque da ciência, como abordam Pereira et al (2018); traz o caminho a ser
seguido para o atingimento do resultado, através de etapas ordenadas. É como se
praticou neste estudo, com a aproximação qualitativa, tendo como ponto de partida
os procedimentos que serão tratados no tópico subseqüente.
3.2 Procedimentos adotados
Para o preparo deste estudo, efetuou-se um levantamento bibliográfico, com
buscas em plataformas virtuais como a Spell, sites diversos disponibilizados no
Google, referentes a periódicos especializados, teses e dissertações existentes e
disponíveis; outro procedimento foi a seleção daqueles documentos que possuem
relação com o objeto deste estudo, buscando assim trazer o que mais vincula no
foco a ser tratado, dando sempre preferência às publicações recentes.
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Foi através do procedimento de leitura flutuante que se fez possível compilar
uma série de corpus que depois passaram a ser tratados na conformidade do método
proposto. A partir daqui, adotou-se o procedimento de clivagem, quando se
identificou cada uma das palavras-chaves vinculadas ao centro da abordagem
travada neste documento. Em seguida, adotou-se o procedimento de categorização,
trazendo, de acordo com os objetivos específicos indicados no tópico próprio desta
tarefa, aquilo que continha direta relação com o estudo. Por último, o procedimento
de escrita do conteúdo, considerando o pensamento de Habermas, como se lê no
tópico seguinte.

3.3 Análise em Habermas
A tarefa de análise levou em consideração as contribuições de Jürgen
Habermas, um estudioso da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, quando se
incorpora neste documento a perspectiva do agir comunicativo, selecionando o que
é útil no âmbito deste trabalho e agregando reflexividade a análise, conforme leitura
em Pinto (1995). Seguindo o rito abordado por Habermas sobre a ação comunicativa,
se admite nessa tarefa a racionalização do que serve para a sociedade, fazendo a
exclusão do que pode inferir em manipulação que pressupõe a dominação do
conhecimento, desvirtuando o processo cognitivo que em si invalida a neutralidade
em uma tarefa de análise.
Seguindo ainda Pinto (1995), procura-se aqui conservar uma medida
instrumental para que não se confunda a interpretação conceitual a que se propõe
este estudo, evitando-se assim as contradições, satisfazendo, portanto, a
interpretação factual do que serve no campo da verdade, enquanto permitirá ao leitor
deste documento o seu entendimento sem superficialidade, zelando, por
conseguinte, pelo sentido fático da análise.
4. ESTUDO CONCEITUAL

DAS PRINCIPAIS

FERRAMENTAS

DE

MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
O estudo conceitual de ferramentas para modernização na gestão pública
remete aos conceitos de gestão da qualidade, eficiência, Ciclo PDCA, Kanban e
metodologias ágeis. Ingressam nesta via a análise do conteúdo clivado e
118

categorizado a partir das contribuições dos autores estudados na coleta realizada.
Os conceitos estão interligados para permitir a construção de um framework para a
utilização no âmbito da Administração Pública, de modo a contribuir na melhoria de
resultados.
Os dados compilados permitem identificar uma variedade de ferramentas de
gestão disponíveis na literatura técnica e especializada que não recomenda a
adoção de um único conceito, com exclusão dos demais. Ao contrário, verifica-se
que pode haver significativo progresso na implantação consorciada de duas ou mais
dessas ferramentas, a depender das peculiaridades apresentadas no contexto fático
de aplicação. O reverso desse entendimento implica em que a seleção das
ferramentas deve ser precedida de uma análise criteriosa do ambiente, avaliando
aspectos tecnológicos, procedimentais, mercadológicos e mesmo aqueles relativos
à cultura organizacional, de modo que uma mesma ferramenta pode não ser útil em
todos os casos.
4.1 Principais conceitos disponíveis sobre ferramentas de modernização na
gestão pública.
Com base na literatura visitada, verificou-se que o atual estágio de exigências
sobre a gestão pública moderna não mais admite improvisos gerenciais, sendo
função do gestor dedicar-se ao estudo da respectiva realidade organizacional e
realizar experimentos ótimos na tecnologia gerencial com novas ferramentas. Dentre
os conceitos elencados neste trabalho, se destaca o Ciclo PDCA, uma ferramenta
adaptável na adoção prática de melhoria contínua. Observa-se que esse ciclo
repetitivo consolida ideias fundamentais das funções administrativas, a saber,
planejar, organizar, dirigir e controlar.
Considerando-se as organizações como sistemas abertos, suscetíveis às
influências externas e influenciadores ao mesmo tempo, o aprendizado
organizacional é uma constante que merece ser estimulada e alavancada para
propiciar um ambiente favorável à modernização. Intrínseca ao processo de
modernização, está o conceito de melhoria contínua, que, no dizer de Andrade,
citado por Pedro Filho et al (2017), é uma impulsionadora da inovação e elemento
fundamental de um sistema de gestão da qualidade. Assim, a implantação de um
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Ciclo PDCA ou uma de suas variantes é um passo fundamental para a gestão da
qualidade, impactando os resultados da organização com a paulatina eliminação dos
desperdícios, ineficiências e inadequações. O processo implica em prévio trabalho
de conscientização dos colaboradores em apoio à mudança, o que requer uma pauta
de capacitação destes envolvidos.
Mantendo-se

o

foco

na

maximização

dos

resultados

através

da

potencialização da eficiência organizacional, evidenciam-se instrumentos como os
do

gênero

das

Metodologias

Ágeis,

aplicáveis

nos

processos

públicos,

principalmente aqueles relacionados a projetos. Estes conceitos são benéficos nas
modalidades de escopos flexíveis, e de construção progressiva, como observam
Vacari e Prikladnicki (2014), quando abordam sobre ambientes instáveis e
complexos. A leitura traz outras evidências, como as coletadas em Sutherland
(2016), em que estas práticas ágeis podem trazer resultados na melhoria da
eficiência de organizações públicas e privadas, como ainda no gerenciamento de
outros ramos de atividade, fora do escopo de gestão de projetos.
A utilização dessas ferramentas traz benefícios relevantes à eficiência dos
resultados, como a melhoria da qualidade de desempenho, segurança e
confiabilidade dos processos, já apontados em Erdmann (2011); permitem a
satisfação dos clientescidadãos, pois aumentam a produtividade, reduzem os custos
com a produção dos serviços públicos, como abordam Pedro Filho et al (2017).
Ademais, estas providências racionais melhoram o moral da equipe, como também
a capacidade adaptativa nas externalidades, principalmente quando se trata de
requisitos instáveis ou incertos, corroborando com Vacari e Prikladnicki (2014).

4.2 Análise crítica sobre os apontamentos de autores considerados neste
estudo, com foco na eficiência de resultados.
O estudo ora elaborado aponta indícios de benefícios na adoção das
ferramentas de modernização delineadas neste documento. Merece considerar que
a mesma literatura apresenta circunstâncias nas quais estas técnicas podem não
representar as melhores alternativas. Vacari e Prikladnicki (2014) consideram que as
abordagens de escopo fechado, como o Método Waterfall, podem ser recomendadas
para projetos de Engenharia Civil, que demandam prévio levantamento detalhado
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dos requisitos para a definição precisa do que será entregue ao final. O gestor público
poderá qualificar a sua decisão, em situações como a escolha de projetos em
processos licitatórios, aplicando esses elementos conceituais.
De fato, em uma ótica contingencial, um mesmo problema que se apresente
pode comportar várias possibilidades de solução, por vezes não mutuamente
excludentes. Compete à sensibilidade do gestor o julgamento circunstancial. Mesmo
o Ciclo PDCA, ferramenta tida como a mais próxima da aplicação universal dentre
as estudadas, comporta modulações. A literatura gerencial a respeito muitas vezes
se ocupa do “quê” a ser feito, sem, contudo, especificar “como” tal conceito poderia
ser traduzido e aplicado na prática.
Ao mesmo tempo, não deve ser subestimada a dificuldade da mudança
organizacional, observável mesmo quando os seus benefícios possam parecer
evidentes aos interessados na implantação de novas práticas gerenciais. Referindose à implementação das Metodologias Ágeis, Vacari e Prikladnick (2014) alertam que
a cultura organizacional pode ser um obstáculo; de fato, a leitura indica a
predominância de modelos mentais na organização, interferindo com resistência à
mudanças; pode ocorrer também a predominância pela adoção de prévio
planejamento pormenorizado, ou exigências legais dos organismos controladores.
São cenários em que a falta de capacitação técnica compromete a melhoria. São
razões como estas que implicam na adoção de meticuloso estudo dos processos
públicos pelo gestor responsável, de modo a não afetar o desempenho qualitativo
dos resultados.
Em paralelo ao levantamento efetuado nos corpus coletados, foi observado
que o debate conceitual sobre a modernização da gestão pública se encontra em
franco amadurecimento, o que torna o processo cognitivo muito propício para a
experimentação de diferentes técnicas. Isso porque os próprios gestores públicos
podem se apresentar mais receptivos a esses novos conceitos, do que em qualquer
outro momento histórico da abordagem.
Merece considerar que, na evolução das ferramentas de modernização usuais
no setor empresarial, se encontram aquelas que atendem com proeminência a franca
melhoria da eficiência na gestão dos organismos públicos, principalmente se for
considerada a defasagem das práticas do setor público com relação ao setor privado;
daí a expectativa dos usuários dos serviços públicos em ver tais expedientes fluindo
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com plenitude. Isso não significa que tais ferramentas devam ser automaticamente
transportadas do âmbito do mercado, mas haverá de se fazer a apropriação de sua
essência e a adaptação ao que se pode agregar no âmbito dos processos públicos.
Tanto que autores como Lopes (2019) refutam a ideia de que tudo que o funciona
bem para as organizações privadas também será desejável para a esfera pública.
O estudo conceitual aponta que a lógica de funcionamento e os valores
intrínsecos às atividades públicas e privadas são fundamentalmente diferentes. Se
o foco empresarial é a maximização do lucro, os entes públicos têm como finalidade
a potencialização das entregas à sociedade, então as benfeitorias incrementadas
nos serviços públicos são necessidades percebidas de eficiência que, inclusive, vem
a otimizar a alocação dos recursos arrecadados da sociedade. A falta de competição
no cenário público favorece o imobilismo, enquanto desestimula os avanços na
eficiência, efetividade e eficácia que impactam positivamente na qualidade.

4.3 Proposta de framework operacional a ser teoricamente aplicado no serviço
público.
Neste compartimento da tarefa, ingressam o que se considera para a melhoria
operacional aplicada na gestão pública. O estudo pautou o delineamento de um
formato teórico analisado e criticado, aplicável no contexto das organizações
públicas. Não resta dúvida que as ferramentas devem obedecer a uma
progressividade, das situações mais simples para as mais desafiadoras; em todo
caso, se deve observar a compatibilidade da sua implementação com as
características ambientais onde funcionarão.
É proposto um framework representado na Figura 1 a seguir, na qual se
verifica um ótimo sequenciamento incremental, no qual se adiciona providências
complementares que virão a promover a plena eficiência nos resultados de uma
gestão pública. As etapas propostas são consideradas na conformidade da
contingência institucional, porém podem ser interpretadas para usos adaptativos
requeridos em face da realidade da modernização desejada; registre-se que não se
trata aqui de uma regra universal. A Figura 1 abaixo ilustra as etapas a serem
teoricamente percorridas pelo gestor na implantação de ferramentas que
impulsionam camadas sucessivas de maturidade gerencial na organização. E o
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Quadro 1, situado logo a seguir, apresenta descritivas correspondentes ao
diagramado, para a interpretação necessária, quando da elaboração ou adequação
das ferramentas gerenciais.
Figura 1: Emprego de ferramentas conforme níveis de maturidade organizacional.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Pedro Filho et al (2017) e Vacari e Prikladnick
(2014)
Quadro 1: Definições para o emprego de ferramentas conceituais, conforme Figura 1 acima.
Conceito / Ferramenta

1. Diagnóstico

2. Maturidade
organizacional

3. Estabilidade

4. Previsibilidade

5. Complexidade

Definições
1.1 Identificação do problema e delimitação do escopo da
intervenção; avaliação da maturidade organizacional e dos
definidores ambientais. Utiliza-se de ferramentas próprias, a
exemplo da Matriz SWOT e a da Análise PESTEL.
2.1 Quanto maior a maturidade, maior o estágio de evolução da
organização nas técnicas gerenciais, ferramental aplicado,
suporte tecnológico, processos organizacionais, cultura
organizacional e apoio da alta gestão à mudança.
3.1 Quanto maior a suscetibilidade a mudanças e a influências
em relação ao ambiente interno e externo ou nos requisitos de
projetos / processos, menor a estabilidade. Se associa aos
fatores previsibilidade e baixa complexidade.
4.1 Quanto maior a capacidade de perceber, antecipar ou
mensurar os efeitos de eventos, fatores ou externalidades, maior
a previsibilidade.
5.1 Quanto maior a dificuldade de processamento, controle e
entendimento dos fatores ambientais internos e externos, maior
a complexidade. Pode ser aumentada pelo grande volume de
informações processadas pela organização.

123

6.1 Ferramenta escalonada nas fases entrelaçadas e repetíveis
Plan, Do, Check e Act. Corresponde à primeira etapa de melhoria
6. Ciclo PDCA
de resultados. Exige o desdobramento em rotinas e
procedimentos que materializem cada etapa.
7.1 Ferramenta de controle e gerenciamento de atividades
realizado a partir de painel visual composto por colunas e
7. Kanban
cartões, podendo ser utilizados sistemas de cores. Previsto na
segunda etapa do modelo proposto.
8.1 Sistema de conformidade mediante a estipulação e
monitoramento de padrões e especificações. Visa ao
8. Gestão da Qualidade
atendimento ótimo dos clientes e a ausência de deficiências nos
produtos/serviços. Está previsto na terceira etapa.
9.1 Frameworks de práticas flexíveis e cooperativas baseadas
na intensa comunicação entre a equipe e com o cliente, com
9. Métodos Ágeis
entregas escalonadas para antecipação do valor agregado para
este. Corresponde à quarta etapa.
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

Neste framework, parte-se de um grau de maturidade organizacional ainda
incipiente, onde não existem ferramentas gerenciais institucionalizadas. A gestão é
feita de maneira empírica, de acordo com a percepção imediatista dos
colaboradores, e não existem processos definidos, tampouco procedimentos
regulamentados. Cabe ao gestor realizar um diagnóstico das técnicas e ferramentas
em uso, caso existam, bem como identificar as tecnologias disponíveis, inclusive no
tocante aos sistemas de informação. Esse exame trará um panorama das lacunas a
serem endereçadas.
Também o ambiente interno e externo deve ser avaliado, considerando sua
interferência

nas práticas da

organização.

Para

tanto,

existem

técnicas

especializadas, dentre as quais citamos a Matriz SWOT que, segundo Pedro Filho
et al (2017), compreende avaliações das forças e fraquezas da organização ou, em
inglês, strenghts and weaknesses, captando percepções do ambiente interno; e o
julgamento das oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo, em inglês
denominadas opportunities and threats. Outras atividades de preparação do
diagnóstico incluem o planejamento da gestão da mudança, ponderando sobre a
cultura organizacional e angariando o apoio da alta gestão. Essas análises trarão
definições acerca da maturidade gerencial e dos níveis de estabilidade,
complexidade e previsibilidade experimentados pelo organismo público.
Finalizadas as providências preparatórias, o primeiro passo deve ser a
implantação do Ciclo PDCA nos processos organizacionais. Com base na literatura
revisada, considerou-se que é a ferramenta mais facilmente aplicável aos diferentes
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contextos, mesmo porque o seu elevado grau de abstração demanda adaptações,
materializando suas etapas em atividades efetivas que levem aos objetivos
preconizados. É de se ponderar, ainda, que muitos organismos públicos ainda
apresentam um grau de maturidade gerencial incipiente, de modo que a inserção
dessa ferramenta aparentemente básica de gestão já poderia suscitar excelentes
resultados.
O Quadro 2, abaixo, apresenta algumas demonstrações de como um Ciclo
PDCA pode se manifestar, na prática do serviço público. Cabe ressaltar que o PDCA
é apropriado não apenas a projetos, mas também a processos e na gestão da rotina
de trabalho diária, dependendo da institucionalização de procedimentos e ritos para
a sua maior eficácia.
Quadro 2: Exemplos de atividades práticas ligadas ao Ciclo PDCA em uma organização pública.
Etapa PDCA
Exemplos de atividades
1.1 Reunião preditiva com a equipe.
1.2 Verificação do alinhamento com o plano estratégico.
1.3 Levantamento de requisitos de projeto.
1.4 Coleta da legislação e normativas aplicáveis.
1.5 Identificação de partes interessadas.
1. Plan
1.6 Verificação de disponibilidade orçamentária e financeira.
1.7 Obtenção de aprovação dos superiores.
1.8 Fixação de métricas.
1.9 Estabelecimento de padrões de qualidade.
2.1 Executar o trabalho previsto.
2.2 Analisar documentos
2.
3.Elaborar documentos.
2.4 Solicitar pareceres.
2. Do
2.5 Responder a demandas.
2.6 Articular com setores internos e externos à organização.
2.7 Realizar aquisições e contratações.
3.1 Monitoramento do cumprimento do planejado.
3.2 Acompanhamento de indicadores.
3.3 Verificação da produção por amostragem.
3.4 Instituição de pontos de revisão no decorrer do processo.
3. Check
3.5 Reuniões da equipe para identificação de melhorias.
3.6 Canais de comunicação com os clientes externos e internos
(elogios, sugestões, críticas).
3.7 Monitoramento da opinião pública.
4.1 Feedback para a equipe.
4.2 Implementação de melhorias.
4.3 Simplificação de documentos.
4.4 Simplificação de processos.
4. Act
4.5 Remover impedimentos.
4.6 Capacitação e treinamento.
4.7 Suplementação orçamentária.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.
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Uma vez solidificados os conceitos inerentes ao Ciclo PDCA, a organização
poderá empreender o movimento seguinte, de incorporação da ferramenta Kanban,
que consubstancia a segunda etapa do modelo proposto. Alternativamente, o
Kanban poderá ser utilizado como apoio para o próprio gerenciamento do Ciclo
PDCA, seja acompanhando as quatro fases macro do Ciclo, seja para utilização em
tarefas específicas que as operacionalizem.
A implantação de um sistema de Gestão da Qualidade está prevista na
terceira etapa do modelo proposto, pois depende de práticas regulamentadas e
institucionalizadas, obteníveis apenas em gestões mais desenvolvidas. Sua adoção
é facilitada após a plena implantação do Ciclo PDCA e do Kanban, que estão entre
os seus fundamentos. Destina-se à garantia da conformidade mediante a estipulação
de especificações e padrões para os produtos ou serviços prestados, e o
monitoramento da aderência a estes.
A quarta etapa incremental corresponde à avaliação da pertinência dos
Métodos Ágeis para a potencialização dos resultados da organização. Dependem de
alto comprometimento da gestão e das equipes e de uma cultura organizacional
propícia. Funcionam bem em ambientes instáveis, imprevisíveis e/ou complexos,
mas nem sempre sua aplicação é adequada à realidade organizacional. Neste
modelo, considera-se que são recomendáveis, mas não imprescindíveis para o
atingimento de um alto grau de maturidade gerencial.
Observe-se que o processo pode ser todo permeado pelo Ciclo PDCA. Na
esfera mais abrangente do diagrama, referente ao desenvolvimento da maturidade
organizacional, o diagnóstico corresponde à etapa Plan. A implantação progressiva
de cada ferramenta se conecta com a dimensão Do, ao mesmo tempo em que as
ações de monitoramento - Check - e de intervenção para resolução de problemas Act - acontecem em paralelo, continuamente. Nos subníveis, cada projeto de
implantação de ferramenta possui também seu próprio ciclo, assim como os
processos de trabalho afetados pela implantação da ferramenta, como fractais que
refletem o funcionamento do todo.
De maneira análoga, entende-se que um Ciclo PDCA modificado está na
essência subjacente à metodologia ágil denominada Scrum, na qual os conceitos de
Ciclo PDCA, qualidade, eficiência de resultados e Scrum se entrelaçam, embora não
necessariamente na mesma ordem. Por exemplo, as daily reviews possuem
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elementos de revisão, planejamento e monitoramento; as dimensões de execução e
ação corretiva são vistas no decorrer das sprints; e as retrospectives implicam em
acompanhamento dos resultados obtidos no período trabalhado. Durante todo ciclo,
a atuação do Product Owner se volta à garantia da qualidade das entregas, à
eficiência de resultados e à satisfação do cliente, incorporando atos de planejamento,
monitoramento e correção.

5. CONCLUSÃO
Os resultados confirmam que a modernização na gestão pública somente se
faz plenamente possível mediante a institucionalização de ferramentas gerenciais,
escolhidas com base na avaliação do grau de maturidade que o organismo público
apresenta e na percepção das características do ambiente em que se insere, quanto
à sua estabilidade, previsibilidade e complexidade.
Os elementos conceituais coletados permitiram selecionar quatro ferramentas
de considerável relevância e relativa acessibilidade, capazes de impactar
positivamente os resultados na gestão pública. São elas o Ciclo PDCA, o Kanban, a
Gestão da Qualidade e os Métodos Ágeis. Delineou-se aqui um formato teórico
traduzindo, tanto quanto possível, a realidade da sua aplicação no contexto das
organizações públicas.
Verificou-se que a implementação das ferramentas deve obedecer a uma
progressividade, partindo do mais simples e que mais agrega valor, para o mais
desafiador; cabe, porém, observar a compatibilidade com as características do
ambiente em que se insere a organização. Se propõe uma sequência incremental
para o acréscimo de cada ferramental à gestão, e o estudo conclui que tais etapas
não são estanques, porém se interpenetram e apoiam entre si, construindo novos
patamares de desempenho.
Sob um enfoque contingencial, constatou-se que mesmo essas importantes
ferramentas reclamam uma análise cuidadosa de sua adequação ao contexto
organizacional, por vezes requerendo adaptações. Assim, não implicam em uma
regra universal, podendo mesmo haver casos em que não serão aplicáveis, ainda
que somente em uma minoria de situações. Essa decisão se ampara no diagnóstico
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previamente realizado, considerando os conceitos de maturidade e complexidade já
alinhavados.
Como lacunas de conhecimento que ensejam possíveis novas pesquisas,
pode ser considerada a verificação de fatores de sucesso ou insucesso na
implantação dessas ferramentas, mediante o levantamento de relatos científicos de
experiências do tipo em ambientes públicos. Essa verificação permitiria ampliar as
chances de êxito do gestor comprometido com a melhoria. Outra avenida reside no
detalhamento operacional dos conceitos tratados neste trabalho, realizando a
procedimentação das atividades de implantação das ferramentas. Por derradeiro,
uma terceira possibilidade consiste no estudo de possíveis parâmetros objetivos para
a avaliação dos níveis de maturidade organizacional, bem como da complexidade,
estabilidade e/ou previsibilidade que afetam o organismo público.
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INTRODUÇÃO
Accountability e seus mecanismos
Ações Governamentais.
Responsabilidade e Responsividade.
Instrumento de controle.

Objetivo geral e objetivos específicos do ensaio
Estudar a accountability na gestão pública.
1. Levantar os conceitos como ferramenta de controle.
2. Identificar a aplicação na melhoria de desempenho.
3. Propor aplicação efetiva na prestação de contas.

Pergunta de Pesquisa: Como os conceitos de accountability podem contribuir para o
aperfeiçoamento dos serviços públicos?
132

REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL

Base: Teoria da Nova Gestão Pública

Serviço governamental qualificado.
Conceitos de eficiência.
Valores éticos do gestor.
Teoria com subsídios práticos da accountability.
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PRINCIPAIS CONCEITOS COMO FERRAMENTA DE CONTROLE
Indicadores da qualidade de uma democracia. (Cubas, 2009)
Implementa ações para o controle de resultados. (Denhardt e Denhardt, 2007)
Controle de contas oferece oportunidade significativa na consolidação e no
desenvolvimento democrático da sociedade. (Rocha, 2009)
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ACCOUNTABILITY NA VIA DE MELHORIAS DE DESEMPENHO

Aplicação da accountability no amadurecimento das relações institucionais.
(Gonçalves et al, 2021)
Melhoria de desempenho.
Controle com transparência.
Controle social e legitimidade das políticas públicas.
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APLICABILIDADE EM APURAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Accountability aplica pelas Cortes de Conta. (Rocha, 2009)
Pareceres e relatórios.

Auditoria com foco na burocracia. (Barros, 2000)
Modernização e accountability.
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MÉTODOS DO PREPARO

Pesquisa qualitativa.
Métodos de análise de conteúdo.
Coleta e seleção de acervos bibliográficos.
Clivagem de corpus.
L eitura flutuante.
Análise em Habermas.
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RESULTADO SOBRE ACCOUNTABILITY NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA

Administração pública com foco no controle das atividades governamentais.
Continuidade organizacional combinada ao desempenho e capacidade.
A acreditação do Estado frente a sociedade na efetivação da accountability.
Instrumento de apoio aos mecanismos participativos de um estado democrático.
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Framework conceitual da accountability na efetivação de apurações em prestação de contas

Agente Público

Controle vertical

(Atos)

(cidadão)

Responsabilidade
e
Ações Governamentais

Accountability
Democrática

Accountability

Responsividade

Controle Horizontal
Transparência

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos conceitos levantados.
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Quadro 1: Tratamento dos elementos diagramados na Figura 1.
Elementos
Descritivas
1.Ações Governamentais 1.1 Consiste na transparência das ações com a participação social ativa, visando a (Governo Accountability) eficiência da gestão pública,
e o controle anticorrupção, como indicam Antong et al. (2018).

2. Agentes Públicos 2.1 Os atos dos agentes públicos estão sujeitos à presunção de veracidade. Mas são (Atos) controláveis e dependem da informação ao
contribuinte por meio de dispositivos próprios.
3.1 São requisitos que garantem a efetividade de ações, e por isso praticadas por indivíduos
3. Responsabilidade e Responsividade competentes, dinâmicos e flexíveis na solução rápida dos problemas.
4.1 Instrumento de gestão pública, útil na efetivação de ações convergentes ao que se
Accountability
4.
espera do governo qualificado, e como desejam o usuário dos serviços públicos.
5. Controle Vertical 5.1 É o controle ascendente do cidadão sobre os atos dos agentes públicos, por meio de (Cidadão) análise e crítica sobre informações, como
abordamAntong et al. (2018).

6. Controle Horizontal 6.1 É o controle exercido pelos órgãos, lideranças sociais, pela justiça e cortes de contas.
(Administrativo, Parlamentar, Judicial, Tribunal Mantêm assim muito bem clara a força que equilibra o poder
contra abusos. de Contas)

7.1 Controle pela sociedade ativa, dotada de força sobre políticas estatal; impõe a 7. Accountability
Democrática honestidade, correta arrecadação, e conformidade nas contas, como em Antong et al.(2018).

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Antong et al. (2018).
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CONCLUSÃO

Accountability como instrumento de democracia.
Mecanismo de controle e seus encalços.
Aperfeiçoamento dos serviços públicos.
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INTRODUÇÃO

QUAL O SIGNIFICADO DA ADEQUADA APLICAÇÃO DA BUROCRACIA NA
GESTÃO PÚBLICA?
Objetivo Geral: estudar a burocracia no serviço público nos
seus
principais aspectos.
Objetivos Específicos:
(1) apontar os principais benefícios da burocracia na organização
pública; (2) identificar os possíveis transtornos decorrentes da
disfunção burocrática no serviço público; (3) analisar a relação entre
burocracia e a eficiência no serviço público
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REVISÃO TEÓRICA
Este estudo tem base na Teoria da Burocracia que,
segundo Bertochi, Nicodem e Moser (2020) trata da
racionalidade objetivando a eficiência.
Cardoso (2017) aborda que o sociólogo e economista
alemão Max Weber, por meio de análises das
estruturas de igrejas e exércitos, iniciou estudos que
dariam origem ao Modelo Burocrático.

CONCEITOS SOBRE OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA BUROCRACIA NA
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA.
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Weber (1946) já afirmava que a burocracia é algo benéfico para
a administração, pois segue estritamente as leis e
normas
institucionais,
padronizando
procedimentos administrativos.

assim

os

Para Pires, Lotta e Oliveira (2018) os benefícios da
burocracia no serviço público são representados pelo
fortalecimento da relação da sociedade com o Estado. Os
autores consideram a eficácia da burocracia para o controle
social, pois melhora o desempenho dos mecanismos
governamentais.
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CONCEITOS DOS PRINCIPAIS TRANSTORNOS DECORRENTES DA DISFUNÇÃO BUROCRÁTICA
NO SERVIÇO PÚBLICO. e incentivos
Merton (1970) já alertava que quando as
características da burocracia deixam de serem
seguidas, ela se corrompe em disfunções
burocráticas.

Cordeiro (2017) aborda sobre o excesso de normas e
rigidez das regras burocráticas que impossibilita a
inovação e o progresso.
Para Kubo (2019), os problemas não são inerentes à
burocracia, entretanto surgem em razão dela. Este é
o motivo pelo qual muitos interpretam a disfunção
burocrática como sendo o conceito de burocracia.
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CONCEITOS SOBRE EFICIÊNCIA NA BUROCRACIA.
Cordeiro (2017) expõe sobre a complexidade no
serviço público que provoca o ingresso da
corrupção. A burocracia na gestão pública é uma
ferramenta significativa contra as práticas que
prejudicam a sociedade pagadora dos impostos.
De acordo com Abrucio e Loureiro (2018), a
racionalização e a profissionalização, no âmbito da
administração pública, contribuem para a eficiência
dos serviços prestados. A aplicação da racionalidade,
o aperfeiçoamento da organização pública e a
utilização sistemática do saber técnico fortalecem a
organização e aumenta a sua eficiência.
148

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa;
Levantamento bibliográfico em sites, bibliotecas digitais e
Seleção de Acervos Variados como artigos científicos;
Clivagem de corpus e categorização.
Análise em Habermas.
Método da Análise de Conteúdo;
Procedimentos: outras fontes;
dissertações, livros; Leitura Flutuante do material bibliográfico;
149

ESTUDO DA BUROCRACIA NO SERVIÇO PÚBLICO EM SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS
Principais benefícios
organização pública.

da

burocracia

na

Identificação
dos
possíveis
decorrentes da disfunção burocrática no serviço
público.
Análise da relação entre
eficiência no serviço público.

administrativa são integrantes da Administração Pública

transtornos
burocracia e a
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BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELA BUROCRACIA NO
SERVIÇO PÚBLICO.
Controle

Sistematização

Eliminação de barreiras burocráticas

Profissionalização

Aperfeiçoamento

Racionalização
CombateClareza
corrupção

Qualidade com êxito

Agilidade

à
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ADMINISTRATIVA PARA A EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA.
FIGURA 1: OPERACIONALIZAÇÃO DE FERRAMENTA
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CONCLUSÃO
A burocracia aplicada adequadamente
na gestão
pública
é uma grande
ferramenta
que proporciona exatidão,
discrição, agilidade e definição clara
dos procedimentos adotados

Este trabalho é uma contribuição
da
academia
aos gestores
públicos
e
lideranças
interessadas
no
aperfeiçoamento
das instituições
em
face da boa burocracia.
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INTRODUÇÃO

públicos é uma obrigação
da
A gestão dos
administração
pública para prestação de contas à sociedade,
recursos
fornecer recursos financeiros
ao Estado via
pagamento de tributos e é beneficiária dos bens e serviços
prestados . Nesse sentido é fundamental que esses recursos
com a máxima
eficiência,
eficácia
e

Quais os principais aspectos do gerencialismo
na gestão pública?

Fonte: internet de
domínio público
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Principais conceitos Motivadores
PATRIMONIALISMO

BUROCRACIA

Antes da implantação do gerencialismo, a Administração Pública do Brasil teve
como modelos de gestão o patrimonialismo e a burocracia . Conforme Stadnick
( 2021 ) , o patrimonialismo baseava -se na pessoalidade do setor público . Leitura
em Gomes ( 2016 ) , aborda o benefício para o cidadão contribuinte, adicionando
as vantagens que a desburocratização
traz para a gestão resultando em
modelos gerenciais similares aos admitidos pelas organizações privadas

Fonte: internet de domínio público

Fonte: internet de domínio público
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REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL

Conceitos sobre as principais contribuições

Gomes
( 2016 )
afirma
que,
em
contraposição
a um serviço
público
voltado para dentro e com hierarquias
engessadas, a reforma do estado voltava
seu foco ao cidadão e à meritocracia
no
que se refere à gestão de pessoas,
buscando
assim
maior
eficiência
e
dinamismo no seu fazer .
Fonte: internet de domínio público
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REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL
Elementos conceituais que caracterizam os impasses
Oliveira e Santos (2016) deixam claro que diversas circunstâncias se apresentam caracterizando os
impasses ou os dificultadores para o
gerencialismo .
Desta
forma,
parte
das
críticas
direcionadas
ao
gerencialismo
decorrem das expectativas
criadas a partir de propostas de
gestão, como se fossem elas possíveis sem discutir o mérito de suas
assertivas

Fonte: internet de domínio público

Fonte: internet de domínio público
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METODOLOGIA DO PREPARO
Neste estudo, adotou-se a coleta e seleção de artigos obtidos em plataformas respeitadas
como a Spell e nos anais de congressos e eventos de peso publicados na internet de
domínio público.
Leitura flutuante foi realizada em teses e dissertações obtidas através de buscas pela rede
mundial de computadores, disponibilizadas por respeitados programas de doutorado e
mestrado, quando se obteve diversos corpusque satisfizeram o preparo deste documento.
Após estas providências de leitura, efetuou-se a clivagem necessária para a construção
cognitiva da redação, sendo assim possível efetuar-se a categorização fundamental ao que
se presta do conteúdo clivado.
Após então procedeu-se a análise crítica apoiada em um pensamento técnico e científico
validado.
160

ESTUDO SOBRE O GERENCIALISMO NA GESTÃO PÚBLICA
Na produção destes resultados tomou-se como direcionador os objetivos propostos e a
metodologia que orienta a construção deste documento;
Busca bibliográfica possibilitou depreender o percurso do gerencialismo na administração
pública brasileira;
Este levantamento foi analisado na clareza contextual de modo a possibilitar contribuições
advindas do estado da arte no limite do que serve nesta tarefa; e
No setor público, existem múltiplas demandas e difíceis soluções decorrentes de variáveis
às quais está a administração pública sujeita a manter. O fato implica na capacidade de
resposta a uma gama de expectativas oriundas da sociedade usuária do serviço público.
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Levantamento dos principais conceitos motivadores do surgimento do gerencialismo na
Gestão Pública na Gestão Pública

162

Apontamentos das principais contribuições do gerencialismo para o Serviço Público

163

Análise sobre os impasses do gerencialismo na Gestão Pública
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CONCLUSÃO
A expectativa deste estudo é oferecer um norte no entendimento da relação entre os
modelos administrativos que estão presentes na administração pública, possibilitando a
identificação de elementos de cada um e de como as tentativas de superação de um modelo
em relação a outro ocorreram, e ainda ocorrem.
Esta é uma contribuição da academia para os gestores públicos compromissados com o
conhecimento, ofertando aqui significativos conceitos que podem ser transformados em
ferramenta tendo o gerencialismo como base.
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INTRODUÇÃO

Pergunta a ser respondida: Como os conceitos de gestão pública por
resultados podem melhorar a eficiência dos processos?
Objetivo Geral: Estudar os conceitos de Gestão Pública por
Resultados na via de melhorar os processos públicos.
Objetivos Específicos:
(1) identificar as ferramentas utilizadas para mensuração dos
resultados; (2) tratar dos principais aspectos para a análise de
resultados na gestão pública e (3) apontar como os conceitos
levantados poderiam ser considerados em programas de incentivos
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REVISÃO TEÓRICA

Gestão por Resultados e Business Process
Management (BPM).
Cardoso (2019) afirma que Business Process
Management, é um paradigma para melhorar as
tecnologias no caminho das mudanças e da eficácia
esperada pela Administração.
Gomes e Frota (2015) mencionam que Gestão por
Resultados envolve um adequado planejamento
estratégico que possibilita a melhor identificação do
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caminho a seguir para obtenção dos resultados em face
dos recursos disponíveis.
CONCEITOS SOBRE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DA GESTÃO POR RESULTADOS

Rodrigues( 2018 )
- Traz
indicativos
para
conceituar
as Ferramentas
de Análise de
Gestão .
Diniz ( 2016 ) – Finalidade

da Mensuração .

Carvalho ( 2016 ) – Monitoramento

e Avaliação .
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CONCEITOS E RESULTADOS CONSIDERANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E
INCENTIVOS programas e incentivos

Ferreira ( 2012 )
Conceito de Eficiência .
Gomes e Frota ( 2015 )
Definição

de como alcançar

os resultados .

171

METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa;
Método da Análise de Conteúdo; Procedimentos:
Levantamento bibliográfico em sites, bibliotecas digitais e outras fontes;
Seleção de Acervos Variados como artigos científicos; dissertações, livros;
Leitura Flutuante do material bibliográfico;
Clivagem de corpus e categorização.
Base os indicativos de Habermas.
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ESTUDO DA GESTÃO POR RESULTADOS NO SERVIÇO PÚBLICO

Conceito significativo de Gestão por Resultados é abordado
em Gomes e Frota (2015); eles afirmam que este tipo de
gestão busca implantar uma nova gestão pública que busque
maior responsabilização dos gestores públicos no uso dos
recursos públicos, além de procurar obter resultados
eficientes e eficazes na aplicação de tais recursos.
Gestão por Resultados é um modelo que busca atitudes
empreendedoras, visando alcançar padrões ótimos de
administrativa são integrantes da Administração Pública

excelência, de forma ética e transparente.
173

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS

Carta de Controle;

Diagrama de Dispersão;
Diagrama de Ishikawa;
Diagrama de Pareto;

Fluxograma de Processos;
Folha de Verificação e
Histograma.
Obs: Servem de Subsídio para o Business Process Management (BPM)
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TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS PARA A ANÁLISE DE RESULTADOS NA
GESTÃO PÚBLICA

Certo
e Peter
( 2010 ) Abordam
o
planejamento
estratégico como um modelo
de
construção
e
consolidação
estratégias organizacionais .
Silva e Gonçalves
( 2011 ) - O planejamento
estratégico na esfera pública deve ter foco
na efetividade
dos serviços públicos que
são prestados à sociedade .
das
Cunha (2012) - Aborda que para melhorar o
funcionamento da instituição e atingir suas metas,
é necessário fazer um mapeamento de seus
processos.
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APONTAMENTOS SOBRE COMO OS RESULTADOS
PODERIAM SER UTILIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM
PROGRAMA DE INCENTIVOS
Gestão por Resultados Programa de Incentivos Silva e Oliveira (2009)
Resultados Gestão de Pessoas Floriani e Steil (2021)
(2012)
Aceleração de Promoção por Mérito, Oportunidade de Remoção;

Milan e Soso (2012)
novos papéis.

Incentivos Financeiros Calmic

Participação Decisões Administrativas/ Assumir
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CONCLUSÃO
Gestão por Resultados
Motivação Servidores Públicos

Processo Incipiente
Alcance dos Resultados

Recomenda-se : Providenciar melhoria motivacionais com foco nos incentivos aos
servidores na perspectiva de excelência.
Este estudo é uma contribuição da Academia por meio do PROFIAP /UNIR aos gestores,
pesquisadores e demais interessados nesta temática.
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Porto Velho, 2021.

Objetivo Geral
Estudar os principais indicadores de desempenho da gestão da qualidade no serviço
público.
Objetivos Específicos
(1) Identificar os principais conceitos de indicadores de desempenho da gestão da
qualidade nos serviços públicos;
(2) Tratar conceitualmente sobre as práticas de utilização de indicadores na mensuração ou
monitoramento da qualidade da prestação do serviço
público;
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(3) Propor a implementação conceitual de indicadores de desempenho para o
aprimoramento da gestão da qualidade do serviço público.
Revisão Teórica e Conceitual
Teoria da Contingência com ênfase na tecnologia.
Alves e Leite (2011) indicam que a eficiência das estruturas e dos
procedimentos dependem de novas tecnologias, em face
da constante
mudança de variáveis, no ambiente onde atuam as organizações.
Oliveira et. al (2014) afirmam que o propósito da tecnologia
contingencial é prover um melhor controle das atividades
executadas em cenários previsíveis e imprevisíveis, visto a
necessidade de averiguar falhas
no processo e agir imediatamente para corrigi-las.

Fonte da imagem: internet, domínio público
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Conceitos dos principais indicadores de desempenho da gestão da qualidade nos serviços
públicos
Função

dos

indicadores:

monitoramento

e

avaliação.

planejamento .
Escolha do indicador : depende do tipo de atividade e
do que se pretende medir, sendo necessário, muitas
vezes, a utilização de mais de um indicador .
Os principais
indicadores
de desempenho
que
Quando se definem os indicadores: na fase do podem ser utilizados na gestão da qualidade
Fonte da imagem: internet, domínio público

dos serviços públicos são eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
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Conceitos práticos sobre utilização de indicadores na mensuração ou monitoramento da
qualidade da prestação do serviço público
A mensuração e monitoramento de indicadores de
desempenho através de ferramentas de gestão da qualidade
torna-se imprescindível para minimizar as deficiências do
serviço público quanto à satisfação do usuário. Alguns
instrumentos que
mais se adequam à gestão da
qualidade do serviço público de forma estrita são o Diagrama
de Ishikawa, o
Diagrama de Pareto e o Histograma.

Fonte da imagem: internet, domínio público
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Conceitos subsidiários para a implementação de indicadores de desempenho para o
aprimoramento da gestão da qualidade do serviço público
A definição de indicadores adequados alinhada com os objetivos
estratégicos da organização e estabelecidos com critérios
básicos.
A mensuração dos resultados depende da quantificação e
análise prévia de dados coletados e a medição do desempenho.
A tomada de decisão para monitoramento e correção
Fonte da imagem: internet, domínio público

de falhas tem por base os dados fornecidos pelos indicadores de
desempenho.
O processo decisório não pode ser baseado em fontes de dados
não confiáveis.
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ESTUDO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO DA
QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Ribeiro et al . ( 2021 ) indica a Teoria Contingencial
como
um
alerta
às
organizações
quanto
às
imprevisibilidades
das alterações
no ambiente
que
podemafeta-las absoluto
e
significativamente,
pois nada é
tudo depende.

Cunha et. al (2020) afirma que a tecnologia como fator contingencial estimula a
ação e utilização de meios e
ferramentas administrativas para atingir os melhores Fonte da imagem: internet, domínio público resultados de
desempenho.
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Apontamentos dos

principais conceitos de indicadores de desempenho da gestão da
qualidade nos serviços públicos

Figura 1 - Operação e efeito dos principais indicadores de desempenho
Efetividade
Economicidade

Compromisso
(objetivos
definidos)

Insumo
(recursos
alocados)

Ação/produção
(ações
desenvolvidas)

Produto (bens
e serviços
providos)

Resultados
(objetivos
atingidos

Eficiência

Eficácia

Fonte: Adaptado de TCU (2011), acessado no link
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158F ED65C6D4BFF
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As práticas de utilização de indicadores na mensuração ou monitoramento da qualidade da
prestação do serviço público
Quadro 3 – Indicadores para mensuração pela qualidade na gestão pública Ferramenta para

gestão da
Descritiva da ferramenta qualidade
1. Diagrama de 1.1 Tem como prática a exposição e organização de
Ishikawa causas e efeitos de um problema e são apresentados em um formato de
“espinha de peixe”.
2. Diagrama de 2.1 Tem o objetivo de coletar informações
Pareto
pertinentes às atividades realizadas na prestação do serviço.
3. Histograma 3.1 A sua finalidade é dispersar dados métricos de acordo com a
frequência em que surgem de maneira que oportuniza a análise da variabilidade
desses dados em um certo período.
Fonte: Adaptado de Behr, Moro e Estabel (2008).
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Análise da implementação de indicadores de desempenho para o aprimoramento
da gestão da qualidade do serviço público
Figura 2 - Questionamentos nas etapas do processo de implementação dos
indicadores de desempenho.

Por que medir?
O que deve ser
medido?
Processo de
implementação dos
indicadores

Quem deve medir?
Como obter os dados?
Como deve ser medido?

Como deve ser usados
os resultados?
Fonte:
Adaptado
de
Sandes
& Loos
(2019),
acessado
https://periodicos.uninove.br/exacta/article/viewFile/7864/6738

em
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Conclusão
É possível a implementação dos indicadores de desempenho da qualidade no
aprimoramento da gestão da qualidade no setor público, produzindo efeitos positivos na
satisfação dos serviços prestados aos cidadãos.
O uso de instrumentos de mensuração e monitoramento como o Diagrama de Ishikawa,
Diagrama de Pareto e o Histograma auxiliam no planejamento, organização e avaliação
dos serviços.
Este estudo é uma contribuição da academia por meio do PROFIAP/UNIR que pode
auxiliar gestores públicos, pesquisadores e demais interessados no tema, a entender a
percepção do cidadão quanto à qualidade prestada no serviço público visando à avaliação
e consequente aprimoramento das ações que resultam na prestação dos serviços
públicos de qualidade.
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Objetivo Geral:

Estudar conceitualmente as principais
ferramentas para modernização na gestão
pública com foco na eficiência nos resultados.
Objetivos Específicos: (1) Levantar os principais conceitos disponíveis sobre
ferramentas de modernização na gestão pública;
(2) Efetuar a análise crítica sobre os apontamentos
obtidos de autores considerados neste estudo, com
foco na eficiência de resultados;
(3) Propor um framework operacional a ser
teoricamente aplicado no serviço público.
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Revisão Teórica e Conceitual

Teoria da Contingência

Não existe um modelo único de estrutura
organizacional aplicável a qualquer contexto ou tarefa
(PEDRO FILHO et al., 2017).

Modernização Lógica de transposição de aspectos gerenciais do na gestão
pública setor privado para o setor público (LOPES, 2019).
Eficiência na
gestão pública

A maior quantidade de produtos possíveis sem que
os meios tenham que ser deslocados para
acomodar um aumento de demanda (LIMA, 2015).
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Ciclo PDCA
(PEDRO FILHO
et al., 2017)

Ciclo
PDCA
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Fonte da imagem: internet, domínio público

Gestão da Qualidade (ERDMANN, 2011)
Padrões e especificações

Necessidades
dos clientes

Conformidade

Ausência de deficiências
Fonte da imagem: internet, domínio público

195

Kanban
(BARELA,
KAWANAMI e DE
CONTI, 2019)
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Fonte da imagem: internet, domínio público

Métodos Ágeis (SUTHERLAND, 2016)

Fonte da imagem: internet, domínio público
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Framework teórico
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Conclusões

4 Ferramentas
Progressividade
Adaptação ao contexto
Maturidade organizacional
Estabilidade, complexidade, previsibilidade
Novas pesquisas
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PARTICIPANTE

SIM

48

arilene inacio freire

PARTICIPANTE

SIM

49

cleofas aristoteles nogueira

PARTICIPANTE

SIM

50

Dilma Bazán Ortiz

PARTICIPANTE

SIM

51

Fábio Mendes Macêdo

PARTICIPANTE

SIM

52

Frederico Alves Rangel

PARTICIPANTE

SIM

53

Joice kely Ribeiro Ferreira

PARTICIPANTE

SIM

54

QUEILA ISRAEL DA SILVA

PARTICIPANTE

SIM

55

Cleidiane Gomes Dorado

PARTICIPANTE

SIM

56

Daice Cristina Nunes da Silveira Lemos

PARTICIPANTE

SIM

57

MICHELE SARMENTO DOS SANTOS

PARTICIPANTE

SIM

58

Sued Santos Rocha de Souza

PARTICIPANTE

SIM

59

LUIZÂNGELA PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTICIPANTE

SIM

60

Marcos da Silva Ramos

PARTICIPANTE

SIM

61

Celia Maria Lima dos Santos

PARTICIPANTE

SIM

62

Diego Emiliano de Oliveira Gimenez

PARTICIPANTE

SIM

63

Italo Silva Vieira dos Santos

PARTICIPANTE

SIM

64

Izabel Cristina da Silva

PARTICIPANTE

SIM

65

JOSIFLANIA GONCALVES DE FIGUEIREDO

PARTICIPANTE

SIM

66

KATHERINNE ALENCAR CARMO

PARTICIPANTE

SIM

67

Leticia Ferreira da Silva

PARTICIPANTE

SIM

68

Lourraini Lopes Mariano

PARTICIPANTE

SIM

69

MARIA ZENAIDE DE CARVALHO

PARTICIPANTE

SIM
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70

Nilza Patricio da Silva

PARTICIPANTE

SIM

71

Paulo Henrique Corrêa Lemos

PARTICIPANTE

SIM

72

PEDRO AFONSO COELHO FIGUEIRA

PARTICIPANTE

SIM

73

pedro caio freitas da costa

PARTICIPANTE

SIM

74

Silvio Luiz Rodrigues da Silva

PARTICIPANTE

SIM

Objetivo das atividades:
Gerar competências e habilidades em tecnologia de gestão pública. Interagir com a sociedade beneficiária do conhecimento científico e
tecnológico. Disponibilizar para a sociedade um Acervo Digital catalogado com ISBN.
Andamento
Situação
Atividades Relacionadas:
Período Realização:
Carga Horária:
Objetivo:
Objetivo:
1. Apoio técnico e operacional
2. Palestrantes

05/07/2021

a

05/07/2021

4h

100 %

05/07/2021

a

05/07/2021

4h

100 %

CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Execução da(s) atividade(s):
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
Apresentação em Eventos Científicos: 8 apresentações.
Resumo sobre a apresentação:
Resumo: A videoconferência é um espaço tecnológico para a divulgação da tecnologia em Gestão Pública. Tem base na Teoria da Nova Gestão Pública,
abordada em Neves Pereira et al. (2017); estes autores tratam sobre um movimento em favor do serviço governamen tal qualificado, no qual se
utilizam técnicas de gerenciamento similares às praticadas no âmbito da administração empresarial, na via de encontrar a satisfação dos usuários
dos serviços públicos. Conceitos suplementares ingressam na tarefa de modo a permitir aos ouvintes bem compreender as diversas abordagens
trazidas a contexto. Assim, introduziu-se a Teoria da Burocracia que, segundo Bertochi, Nicodem e Moser (2020) trata da racionalidade objetivando
eficiência; envolve a especialização divisão técnica da atividade laborativa, a hierarquia, a autoridade e os interesses da administração. Incluem ainda
os conceitos sistematizados de regras normativas que orientam direitos e deveres, bem como respectivos comportamentos. Também é significativo
o conceito de gerencialismo que, conforme levantamento realizado em Reis (2019), procura a retirada da influência política da administração pública,
já que ela estaria diretamente relacionada à cultura burocrática que se pretendia superar. Seria uma forma de prevenir a di sfunção encontrada no
setor público. O trabalho adiciona ainda os conceitos de gestão por resultado que, conforme Gomes e Frota (2015), envolve um adequado
planejamento estratégico; isso possibilita a melhor identificação do caminho a seguir para obtenção dos resultados em face dos recursos disponíveis.
Portanto, o aprimoramento dos serviços passa a ser fundamental para uma gestão transparente; as práticas de rotina passam a ser uma mobilização
continua de construção, mediante uma cultura conscientizada pelo poder público no esforço de alcançar metas em nível de excelência. Na busca pela
excelência na gestão pública, reuniu-se os conceitos de indicadores; os indicadores de desempenho devem estar alinhados aos objetivos e metas que
se pretendem alcançar, além de identificar os problemas que precisam ser corrigidos e, para isso, a mensuração e monitoramento desses indicadores
através de ferramentas de gestão da qualidade torna-se imprescindível para conduzir a execução dos serviços públicos para minimizar as suas
deficiências no que concerne à satisfação do usuário. Dessa forma, citamos alguns instrumentos que mais se adequam à gestão da qualidade do
serviço público de forma estrita, quanto às práticas de mensuração desses indicadores, sendo eles, o Diagrama de Ishikawa, o Diagrama de Pareto e
o Histograma. Por fim, a tarefa nesta videoconferência traz os conceitos de modernização que, de acordo com Lopes (2019) permite afirmar que a
modernização na gestão pública é a lógica de transposição de aspectos administrativos do setor privado para o setor público, mediante a ascensão
positivista na busca de melhores resultados no serviço governamental. Esse autor dá destaque a técnicas que envolvem valores e incorporação de
ferramentas de gestão que aperfeiçoam o desempenho tecnológico da estrutura. É nesta via que se busca lastrear o preparo deste ensaio teórico, de
modo a satisfazer o tratamento conceitual a que se compromete nesta tarefa. Palavras-chave: Accountability. Burocracia. Gerencialismo. Gestão
Pública. Indicadores de qualidade. Modernização.

Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão: 6 artigos
Resumo sobre o Artigo:
Resumo: A videoconferência é um espaço tecnológico para a divulgação da tecnologia em Gestão Pública. Tem base na Teoria da Nova Gestão Pública,
abordada em Neves Pereira et al. (2017); estes autores tratam sobre um movimento em favor do serviço governamen tal qualificado, no qual se
utilizam técnicas de gerenciamento similares às praticadas no âmbito da administração empresarial, na via de encontrar a satisfação dos usuários
dos serviços públicos. Conceitos suplementares ingressam na tarefa de modo a permitir aos ouvintes bem compreender as diversas abordagens
trazidas a contexto. Assim, introduziu-se a Teoria da Burocracia que, segundo Bertochi, Nicodem e Moser (2020) trata da racionalidade objetivando
eficiência; envolve a especialização divisão técnica da atividade laborativa, a hierarquia, a autoridade e os interesses da administração. Incluem ainda
os conceitos sistematizados de regras normativas que orientam direitos e deveres, bem como respectivos comportamentos. Também é significativo
o conceito de gerencialismo que, conforme levantamento realizado em Reis (2019), procura a retirada da influência política da administração pública,
já que ela estaria diretamente relacionada à cultura burocrática que se pretendia superar. Seria uma forma de prevenir a di sfunção encontrada no
setor público. O trabalho adiciona ainda os conceitos de gestão por resultado que, conforme Gomes e Frota (2015), envolve um adequado
planejamento estratégico; isso possibilita a melhor identificação do caminho a seguir para obtenção dos resultados em face dos recursos disponíveis.
Portanto, o aprimoramento dos serviços passa a ser fundamental para uma gestão transparente; as práticas de rotina passam a ser uma mobilização
continua de construção, mediante uma cultura conscientizada pelo poder público no esforço de alcançar metas em nível de excelência. Na busca pela
excelência na gestão pública, reuniu-se os conceitos de indicadores; os indicadores de desempenho devem estar alinhados aos objetivos e metas que
se pretendem alcançar, além de identificar os problemas que precisam ser corrigidos e, para isso, a mensuração e monitoramento desses indicadores
através de ferramentas de gestão da qualidade torna-se imprescindível para conduzir a execução dos serviços públicos para minimizar as suas
deficiências no que concerne à satisfação do usuário. Dessa forma, citamos alguns instrumentos que mais se adequam à gestão da qualidade do
serviço público de forma estrita, quanto às práticas de mensuração desses indicadores, sendo eles, o Diagrama de Ishikawa, o Diagrama de Pareto e
o Histograma. Por fim, a tarefa nesta videoconferência traz os conceitos de modernização que, de acordo com Lopes (2019) permite afirmar que a
modernização na gestão pública é a lógica de transposição de aspectos administrativos do setor privado para o setor público, mediante a ascensão
positivista na busca de melhores resultados no serviço governamental. Esse autor dá destaque a técnicas que envolvem valores e incorporação de
ferramentas de gestão que aperfeiçoam o desempenho tecnológico da estrutura. É nesta via que se busca lastrear o preparo deste ensaio teórico, de
modo a satisfazer o tratamento conceitual a que se compromete nesta tarefa. Palavras-chave: Accountability. Burocracia. Gerencialismo. Gestão
Pública. Indicadores de qualidade. Modernização.
Outras produções geradas a partir da ação de Extensão: 1 produções
Resumo sobre a Produção:
Resumo: A videoconferência é um espaço tecnológico para a divulgação da tecnologia em Gestão Pública. Tem base na Teoria da Nova Gestão Pública,
abordada em Neves Pereira et al. (2017); estes autores tratam sobre um movimento em favor do serviço governamental qualificad o, no qual se
utilizam técnicas de gerenciamento similares às praticadas no âmbito da administração empresarial, na via de encontrar a satisfação dos usuários
dos serviços públicos. Conceitos suplementares ingressam na tarefa de modo a permitir aos ouvintes bem compreender as diversas abordagens
trazidas a contexto. Assim, introduziu-se a Teoria da Burocracia que, segundo Bertochi, Nicodem e Moser (2020) trata da racionalidade objetivando
eficiência; envolve a especialização divisão técnica da atividade laborativa, a hierarquia, a autoridade e os interesses da administração. Incluem ainda
os conceitos sistematizados de regras normativas que orientam direitos e deveres, bem como respectivos comportamentos. Também é significativo
o conceito de gerencialismo que, conforme levantamento realizado em Reis (2019), procura a retirada da influência política da administração pública,
já que ela estaria diretamente relacionada à cultura burocrática que se pretendia superar. Seria uma forma de prevenir a disfunção encontrada no
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setor público. O trabalho adiciona ainda os conceitos de gestão por resultado que, conforme Gomes e Frota (2015), envolve um adequado
planejamento estratégico; isso possibilita a melhor identificação do caminho a seguir para obtenção dos resultados em face dos recursos disponíveis.
Portanto, o aprimoramento dos serviços passa a ser fundamental para uma gestão transparente; as práticas de rotina passam a ser uma mobilização
continua de construção, mediante uma cultura conscientizada pelo poder público no esforço de alcançar metas em nível de excelência. Na busca pela
excelência na gestão pública, reuniu-se os conceitos de indicadores; os indicadores de desempenho devem estar alinhados aos objetivos e metas que
se pretendem alcançar, além de identificar os problemas que precisam ser corrigidos e, para isso, a mensuração e monitoramento desses indicadores
através de ferramentas de gestão da qualidade torna-se imprescindível para conduzir a execução dos serviços públicos para minimizar as suas
deficiências no que concerne à satisfação do usuário. Dessa forma, citamos alguns instrumentos que mais se adequam à gestão da qualidade do
serviço público de forma estrita, quanto às práticas de mensuração desses indicadores, sendo eles, o Diagrama de Ishikawa, o Diagrama de Pareto e
o Histograma. Por fim, a tarefa nesta videoconferência traz os conceitos de modernização que, de acordo com Lopes (2019) permite afirmar que a
modernização na gestão pública é a lógica de transposição de aspectos administrativos do setor privado para o setor público, mediante a ascensão
positivista na busca de melhores resultados no serviço governamental. Esse autor dá destaque a técnicas que envolvem valores e incorporação de
ferramentas de gestão que aperfeiçoam o desempenho tecnológico da estrutura. É nesta via que se busca lastrear o preparo deste ensaio teórico, de
modo a satisfazer o tratamento conceitual a que se compromete nesta tarefa. Palavras-chave: Accountability. Burocracia. Gerencialismo. Gestão
Pública. Indicadores de qualidade. Modernização.
Informações do Projeto
Dificuldades Encontradas:
Todas as dificuldades foram superadas graças à colaboração da PROCEA por meio do Coordenador de Extensão, e do Chefe do Departamento de
Administração; além da robusta atuação dos 10 mestrandos da Disciplina Gestão Pública do PROFIAP.
Observações Gerais:
Foi um evento de grande êxito e excelência, contando com o apoio de várias instituições como: 1- Universidade Federal de Rondônia (UNIR) /
Programa de Mestrado em Administração (PPGA) / Departamento de Administração. 2- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). 3- Grupo de Pesquisa em Gestão da Tecnologia e Inovação (GEITEC). 4- SEBRAE. 5- Conselho Federal de Administração. 6Conselho regional
de Administração da Bahia. 7- Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP) do Governo do Estado de Rondônia. 8- CAPES. 9- PROFIAP
/ UNIR. 10- Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. 11- Ministério da Justiça e Segurança Pública. 12PROCEA/UNIR.
Planos de Trabalho Cadastrados
Não há planos de trabalho cadastrados para os discentes desta ação
Lista de Arquivos
ARTIGO ESTUDO DOS CONCEITOS DA BUROCRACIA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO
ARTIGO Gerencialismo, seus principais motivadores, contribuições e impasses na gestão públ
ARTIGO Gestão pública por resultados: uma perspectiva instrumental para dinâmica nos proce
ARTIGO Indicadores de desempenho como ferramenta na gestão da qualidade no serviço público ARTIGO
Ferramentas de modernização na gestão pública com foco na eficiência de resultados.
ARTIGO GESTÃO PÚBLICA EM FACE DOS CONCEITOS DE ACCOUNTABILITY
Detalhamento de utilização dos recursos financeiros
Não há itens de despesas cadastrados Validação
do Departamento
Departamento:
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO - NUCSA
Data Análise:
06/07/2021 10:24:56
Avaliador(a):
HAROLDO DE SA MEDEIROS
Parecer Depto.:
APROVADO
Justificativa:
Validação da Proex
Data Análise:
06/07/2021 16:24:33
Avaliador(a):

ILTON MONTEIRO ALVES

Parecer PROEx:

APROVADO
A ação de extensão cumpriu os 100% dos objetivos propostos. Parabéns pela execução desta

Justificativa: importante ação de extensão.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.

FOTOGRAFIAS

Sessão de Abertura – Mesa Virtual
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VIDEOCONFERÊNCIA GEITEC DE GESTÃO PÚBLICA.
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