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Objetivo

Objetivo: apresentar a perspectiva da gestão pública
voltada para a obtenção de resultados, com foco em
eficiência, eficácia e efetividade.



Conteúdo -Programático

I. O que é a Nova Gestão Pública

II. Modelos de Gestão: lógica, especificidades e alc ance

III. Transf. do Estado e Reformas Administrativas no  Brasil



O que é a Nova Gestão Pública?



CONSTRUIR
NOVO MODELO

DE GESTÃO

REFORMAR 
O 

ESTADO

QUE TIPO DE ESTADO
?????

•VERTENTE GERENCIAL
•VERTENTE SOCIETAL

Administração Gerencial e Administração Societal



VARIÁVEL ADMINISTRAÇÃO 
GERENCIAL

ADMINISTRAÇÃO 
SOCIETAL

ORIGEM �Debate sobre a crise 
do Estado – nos anos 70 
e 80
�Baseada no modelo 
inglês

�Movimentos sociais 
da década de 60 e 
desdobramento nas 
décadas seguintes 

PROJETO 
POLITICO 

�Eficiência 
administrativa
�Ajuste estrutural
�Recomendações dos 
organismos multilaterais
�Incorpora a noção 
gerencial de qualidade

�Busca repensar o 
modelo de 
desenvolvimento 
brasileiro
�A estrutura do 
aparelho do Estado
�Paradigma de gestão 

(Adapatado de: PAES 
LEME)

Comparativo entre as Vertentes



VARIÁVEL ADMINISTRAÇÃO 
GERENCIAL

ADMINISTRAÇÃO 
SOCIETAL

DIMENSOES 
ESTRUTURAIS 
ENFATIZADAS 

Econômico-financeira
Institucional-
administrativa 

Dimensão sociopolítica 

ORGANIZAÇÃ
O DO 
APARELHO 
DO ESTADO 

Separa atividades 
exclusivas de não 
exclusivas 

Enfatiza iniciativas 
locais de organização 
da gestão pública 

Comparativo entre as Vertentes



VARIÁVEL ADMINISTRAÇÃO 
GERENCIAL

ADMINISTRAÇÃO 
SOCIETAL

ABERTURA DAS 
INSTITUIÇÕES 

À 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL

�Participativo – no 
discurso
�Centralização do 
processo decisório 

�Elabora – constrói 
canais que viabilizem a 
participação social 

ABORDAGEM 
DA GESTÃO 

�Gerencialismo
�Adaptação das 
recomendações 
gerencialistas para 
o setor publico 

�Elabora - constrói 
experiências de gestão 
focalizadas nas 
demandas da 
sociedade 

Comparativo entre as Vertentes



“A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É 
SEMPRE REINVENTADA E, 
ENQUANTO HOUVER VITALIDADE 
DEMOCRÁTICA, PERMANECERÁ UM 
PROJETO INACABADO”

RAMOS, Guerreiro (1970)

Nova Gestão Pública



Estruturas Burocráticas Organizações Flexíveis

Respeitando os Ditames Legais

Incentivando e Aperfeiçoando a Participação Qualificada

Articulando os interesses políticos

Focalizando a Obtenção de Resultados

Aperfeiçoando a Gestão Pública

Foco na Nova Gestão Pública



Pressupostos da Organização Flexível no Setor
Público

· a provisão de serviços públicos deve orientar-se,
complementarmente, pela eficiência, eficácia e a
efetividade (Nova Gestão Pública); e

· o setor público deve ser reestruturado a partir da
adoção de modelos de organização da produção e do
trabalho calcados na flexibilidade e na inovação, ao invés
de processos rígidos e estanques (Administração Pública
Gerencial) O setor público torna-se empresarial sem
ser empresa (CAIDEN, 1991).

Foco na Nova Gestão Pública



A Organização Flexível requer

Ethos no Serviço Público

Impulso para Eficiência

Busca pela Qualidade

Criação de Valor Público

Flexibilidade e Inovação

Instituições Democráticas

Foco na Nova Gestão Pública



Quais são as c ompetências essenciais                                           
para  o  gestor público  na atualidade?

Fórum de Discussão



Reflexão Discussão

5 min. 15 min.

Tempo à Disposição



Missão Visão

Concepção do Curso 



Desafios...

I. Mesmo que no setor público brasileiro a acomodação 
seja uma realidade, qual o espaço para inovações?



Desafios... (continuação)

II. Quais são os empecilhos/lacunas para reorientar os 
agentes públicos da Assembleia Legislativa de São 
Paulo neste sentido (assessorias técnicas e 
parlamentares, diretorias de serviços etc.)?



Desafios... (continuação)

III. É possível planejar, criar estratégias, construir
metas coletivas, instituir uma cultura avaliativa,
fortalecer a imagem da instituição Assembleia
Legislativa, gerir projetos com ganhos múltiplos
intersetoriais e interpessoais, agir assumindo
responsabilidades, mudando comportamentos e
atitudes, etc.?



Desafios... (continuação)

IV. Quais estratégias organizacionais para um ambiente
baseado nestas competências? Como gerar diretrizes
de gestão coerentes e sustentáveis?



Modelos de Gestão: lógica, especificidades e alcanc e



As quatro variantes da Nova Gestão Pública

O modelo neotaylorista 
O modelo minimalista

O modelo orientado para o “cliente”
O modelo orientado para o serviço público



1- O modelo neotaylorista (eficiência crua)

�Exacerbação dos controles financeiros
�Fortalecimento da cadeia hierárquica
�Parametrização e standardização
�Penetração dos regimes de trabalho privado
�Reformas de 1ª geração 



2 - O modelo minimalista

�Privatização de empresas públicas
�Gestão por contratos
�Downsizing
�Gerenciamento em rede e parcerias
�Descentralização
�Transição para a 2ª e 3ª gerações de reformas



�Cidadão = Consumidor
�Gestão da mudança (cultura organizacional)
�Programas de treinamento corporativo
�Estratégia explícita de comunicação
�Desempenho & Avaliação de Resultados
�Reformas de 2ª geração

3 - Orienta ção para o “cliente”



4 - Orientação para o serviço público

�Agregação de valor (efetividade)
�Valorização de feedback do usuário
�Ênfase em participação e cidadania
�Crença no processo de aprendizagem social
�Ênfase na ótica do interesse público
�Reformas de 3ª geração



As Narrativas Político -Administrativas

� Estado ativo Planejamento Estratégico e
Provedor de Serviços Diversos

� Estado eficiente e eficaz Administração pública como “negócio“,
foco na melhoria de processos,
downsizing, discurso anti-burocracia,
orientação para o desempenho e o
cliente, transferência do desempenho-
privatizações e concessões,
transferência de responsabilidades

� Estado ativador e efetivo Criação de valor público, geração de
capital social, engajamento cívico,
coordenação de atores público e
privados, inclusão social,
compartilhamento de reponsabilidades



Desafios imediatos do setor público brasileiro

� o combate à corrupção 

� a superação do formalismo 

� a diminuição do clientelismo

� o pacto federativo

� a redução de desigualdades 

� aumento da eficiência sistêmica e da eficácia dos
serviços públicos e da efetividade das políticas públicas



Variações Conceituais

�Cumprimento das 
normas e redução de 
custos; relação custo-
benefício / tempo-
benefício

�Qualidades de um 
programa sob 
parâmetros técnicos, de 
tempo e custo

�Avaliação da relação 
entre o esforço 
empregado na 
implementação e os 
resultados alcançados

�Cumprimento das 
normas e redução de 
custos; relação custo-
benefício / tempo-
benefício

�Qualidades de um 
programa sob 
parâmetros técnicos, de 
tempo e custo

�Avaliação da relação 
entre o esforço 
empregado na 
implementação e os 
resultados alcançados

EficiênciaEficiência

�Verificação se o 
serviço responde às 
demandas da 
comunidade 

�Relação entre 
objetivos-metas e 
impactos-efeitos

�Exame da relação 
entre implementação 
de um programa e 
seus impactos

�Verificação se o 
serviço responde às 
demandas da 
comunidade 

�Relação entre 
objetivos-metas e 
impactos-efeitos

�Exame da relação 
entre implementação 
de um programa e 
seus impactos

EfetividadeEfetividade

�Verificação das 
discrepâncias entre os 
resultados alcançados e 
os objetivos/metas 
pretendidos

�Relação entre os 
sistemas de 
implementação e os 
resultados 

�Avaliação dos objetivos 
explícitos de um lado e 
seus resultados efetivos

�Verificação das 
discrepâncias entre os 
resultados alcançados e 
os objetivos/metas 
pretendidos

�Relação entre os 
sistemas de 
implementação e os 
resultados 

�Avaliação dos objetivos 
explícitos de um lado e 
seus resultados efetivos

EficáciaEficácia

MOTAMOTA

ARRETCHEARRETCHE

DRAIBEDRAIBE



Estado – serviços públicos Org. Privadas – serviços privados

Orientação
Orientação para Eficiência
Orientação para Eficácia
Orientação para Efetividade

Orientação para Produção 
Orientação para Marketing
Orientação para Valor

Objetivo 
Primordial

Atendimento às demandas sociais; maior
eqüidade e participação social; e
transparência administrativa

Obtenção de lucro

Maturação dos 
Objetivos

Mais a longo prazo Mais a curto prazo

Ajustes, 
Mudanças, e 
Perspectivas

Reengenharia organizacional*,downsizing,
descentralização, desestatização, e-
government, parcerias com ong’s/setor
privado e desenvolvimento sustentável.

Reengenharia organizacional,downsizing,
descentralização, terceirização, e-
commerce, alianças estratégicas e
responsabilidade social.

Ambiente
Crescente competição intraestatal (entre
agências,órgãos estatais), entre governos e
com o mercado

Alta competição e mercado mutável 

Governança

Preocupação principal em aproximar Estado
e sociedade na gestão dares publica,
aumentar aaccountability e a efetividade
das políticas públicas, criando valor público.

Preocupação principal em gerar uma
imagem positiva por meio de transparência
e ações que criem valor para os
stakeholders (governança corporativa).

Comparando...



Nova Gestão 
Pública     

Avaliação 
Permanente

Foco em
resultado

Maior autonomia e 
responsabilidade

Transparência e Controle Social

Capacitação
Contínua

Voltada para o 
cidadão-usuário

Visão de futuro

Nova Gestão Pública



Necessidade de Mudança de Atitude (cultura)

�Grandes burocracias tendem a evitar o risco
“falhas que resultam da assunção de riscos são mais 
severamente punidas do que falhas resultantes da 
inação”

�Serviço público: ampliar a implementação de 
mudanças bem-sucedidas 

“mais do que, como muitas vezes no passado, agir como 
‘absorvedor de choques’ para manter o status quo”

�Premiar servidores “que olham para os lados para 
aprender, mais do que para a hierarquia buscando 
aprovação” = pensamento lateral



Transformações do Estado e Reformas Administrativas



Transformações recentes no Serviço Público

� Políticas - Retórica anti-“Big Government”
� Sociais - Crise do Estado de Bem Estar e do Estado

desenvolvimentista
� Econômicas - Desregulação, privatização,

flexibilização do trabalho, e aberturas comerciais e
financeiras

� Institucionais - Novas constelações de relações
inter e intragovernamentais

� Tecnológicas - Revolução nas tecnologias da
informação e comunicação



A Nova Gestão Pública nos países Anglo -
Saxões (Reino Unido, Austrália, NZ)

� Regimes Parlamentaristas tipo Westminster

� Sistemas políticos com partidos fortes

� Corrupção e clientelismo residuais

� Ética protestante

� Burocracia meritocrática profissional

� Common Law



Reforma Administrativa nos EUA

Anos 80 e 90 – ausência de debates
profundos sobre reformas administrativas:

� tradição de análises independentes

� intenso controle das burocracias pelos Legislativos

� estrutura de mercado consolidada em setores estratégicos

� tradição de competição Estado e mercado

� atividade reguladora instituída ao longo do séc. XX



Reforma Administrativa no Canadá

Reforma por dentro da burocracia federal:

� um dos exemplos de maior avanço no sentido de
orientação de cliente e orientação de serviço público

� auto-interesse da burocracia nos anos 1990 (principal
ator estratégico) no contexto do federalismo “instável”

� muita autonomia dos governos subnacionais – estados
de língua inglesa se assemelham ao caso norte-
americano



Reforma Administrativa na França

Reforma muito incremental e lenta:

� ótica de que a burocracia deve persistir e deve gerar
coesão social e igualdade de tratamento

� processo centrado na formação e capacitação com foco
em eficiência e eficácia

� gestão da mudança por dentro

� carta de serviços (modelo da União Européia)



Reformas Administrativas no Brasil (anos 30)

DASPs

� patrimonialismo à organização burocrática racional-legal

� modernização autoritária

� legitimação política do autoritarismo (mescla e não separa
o político do administrativo)

� estruturas de carreira pública

� idéia de serviços públicos universais



Reformas Administrativas no Brasil (1967)

Governo militar

� outra modernização autoritária

� embrião de um caráter gerencialista-tecnicista

� quebra da rigidez burocrática e dos controles sobre a
administração indireta

� autonomização da administração indireta

� ambiente de baixa performance – riscos de captura



Reformas Administrativas no Brasil (1995-98)

Experiência de reforma do MARE

� nova estrutura de gestão e de carreiras públicas:
agências executivas
organizações sociais
agências reguladoras

� contratos de gestão com foco em resultados

� idéia de gestores públicos com perfil mais executivo
(liderança/autonomia/coordenação/correção de
rumos). Diminuição da estabilidade funcional



Brasil: Estratégia da Reforma 1995 -98

FORMA DE PROPRIEDADE FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTATAL PÚBLICA
NÃO-ESTATAL

PRIVADA BUROCRÁTICA GERENCIAL

NÚCLEO ESTRATÉGICO
Legislativo, Judiciário, 
Presidência, Cúpula dos 
Ministérios, Forças Armadas

ATIVIDADES EXCLUSIVAS
Controle, Fiscalização, 
Subsídios, Seguridade

ATIVID. NÃO EXCLUSIVAS
Universidades, Hospitais, 
Centros de Pesquisa, Museus

PROD. PARA O MERCADO
Empresas Estatais

Publicização

Privativação



Refletindo...

Reforma mais recente no Brasil: sucesso ou insucess o?

I. Em que medida esta reforma teve sucesso ou insuc esso?

II. Quais fatores críticos presentes nesta “reforma”?



Explicações sobre Reformas Administrativas no Mundo

� Ambientes institucionalizados – insulamento burocrático ?

� Ondas de reformas – facilidade com que se muda pode
acarretar riscos adicionais

� Amplitude da reforma – resultados imponderáveis
(comparativo com a reforma tributária e reforma
previdenciária)

� Descentralização vs. Coordenação – autonomização
pode gerar necessidades futuras de coordenação



Discussão : a reforma administrativa no Brasil

� Se reformas administrativas são difíceis e, normalmente,
incrementais, o que fazer então ?

� Quais possibilidades se apresentam?

� Qual o papel da burocracia ou das assessorias para se
avançarem as reformas político-administrativas?

� Temos exemplos de mecanismos ou incentivos
meritocráticos para a ação pública?

� Enfim, como romper com os vícios entre estabilidade do
emprego e acomodação?



Enfim... a Política e as Reformas

� Reformas do Estado são políticas

� Envolvem necessariamente lideranças políticas e
partidos

� Mudar práticas de gestão pública não envolve
apenas transformar novas estruturas, processos e
pessoas

� Trata-se de fortalecer a capacidade e a habilidade
de governantes eleitos produzirem resultados



Exemplo: a Instituição Confiança

Alta confiança no Governo 
Alta confiança nas Pessoas
(Reino Unido /N. Zelândia)

Alta confiança no Governo
Média confiança nas Pessoas
(Países escandinavos)

Baixa confiança no Governo
Alta confiança nas Pessoas
(Estados Unidos)

Baixa confiança no Governo
Baixa confiança nas Pessoas
(França / Itália)



Introdução à Gestão Pública, finalizando...
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Introdução à Gestão Pública, finalizando...

Dúvidas

Seqüência do Curso


