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ÊNFASE EM POLÍTICA PÚBLICA E A 
“NOVA GESTÃO PÚBLICA” 

Capítulo VI 



• Estudiosos da administração pública foram 
atraídos para o campo mais geral da política 
pública como forma de compreender o papel das 
organizações públicas na expressão dos valores 
sociais. 

• O processo político-administrativo é central para 
as operações governamentais. 

• As políticas resultam da atividade governamental. 
• Se o trabalho do governo é a produção de 

políticas públicas, então o estudo peculiar e 
próprio do governo é o estudo das políticas. 



• Este estudo sugere um novo conjunto de 
habilidades a serem exigidas de quem ingressa 
no serviço público: as mais avançadas técnicas 
positivistas de análise e de avaliação. 

• O homem administrativo deve ser substituído 
pelo analista político, mais moderno, mais 
racional e mais influente. 

• É possível considerar as organizações públicas 
como parte  integrante do processo político. 



• Em vez de imaginar que a administração está 
separada da política, a perspectiva da política 
pública confirma que os membros das 
organizações públicas exercem papel 
importante na formulação de políticas. 

 



1. DESENVOLVIMENTO DA ORIENTAÇÃO 
PELA POLÍTICA PÚBLICA 

Seção 1 



• Dicotomia entre política e administração: 
muitos dos primeiros teóricos de organizações 
públicas foram críticos. 

• Os administradores têm acesso a informações 
importantes sobre questões políticas e são, 
com frequência, chamados a fazer 
recomendações para a ação legislativa. 

• A administração pública é policy-making. 



1.1. Visão dos cientistas políticos 
sobre política pública 

• Alguns autores da abordagem da “ciência política” 
sentiam que a pesquisa sistemática do processo de 
policy-making poderia estabelecer relações entre 
políticas instrumentais e valores finais. 

• Outra abordagem popular entre os cientistas políticos 
definia que os estudos relativos à política pública 
serviam para gerar conhecimento de base empírica 
sobre o processo político. 

• Dye afirma que a política pública é simplesmente “tudo 
o que os governos decidem fazer ou deixam de fazer” 



• A análise política é “descobrir o que os governos 
fazem, por que o fazem e que diferença isso faz”. 

• O sistema político consiste de padrões de 
interação dos atores políticos, das pessoas 
preocupadas com a alocação oficial de valores 
para a sociedade. Do ambiente afluem várias 
demandas e vários apoios para o sistema, que 
são em seguida convertidos em outputs na forma 
de políticas públicas. Estes outputs retornam 
então ao ambiente e afetam os futuros inputs do 
sistema. 



1.2. Responsividade e eficácia 

• A responsividade é até que ponto o sistema 
“promove a correspondência entre as decisões 
dos burocratas e as preferências da comunidade 
ou dos ocupantes de cargos que presumem falar 
em nome do público”. 

• A eficácia significa até que ponto as políticas 
conduzem a decisões que “têm mais 
probabilidade do que outras propostas de fazer 
acontecer os resultados desejados”. 

• Estes dois interesses às vezes entram em conflito. 



2. RESPONSIVIDADE NA POLÍTICA 
PÚBLICA 



• Se a burocracia pública influencia de modo 
substancial a política pública, bastaria levar 
em conta as formas de garantir que as ações 
da burocracia reflitam os valores da 
sociedade. 

• Se influencia, devem limitar-se os burocratas 
em sua atuação na definição de políticas 
públicas ou fazê-los buscar os anseios da 
sociedade e refleti-los nas políticas? 



2.1. A ‘moralidade democrática’ 
de Redford 

• A moralidade democrática supõe que a pessoa é 
a medida básica de valor humano. 

• A moralidade democrática reconhece que todas 
as pessoas têm direito total à atenção do sistema. 

• Os anseios individuais podem ser promovidos de 
um modo melhor pelo envolvimento de todas as 
pessoas no processo de tomada de decisão, e a 
participação não é apenas um valor instrumental, 
útil para a obtenção de outros fins, mas é 
essencial para o desenvolvimento da cidadania 
democrática. 



• O ideal da participação universal pode tomar 
várias formas: 

– O acesso à informação, com base em educação, 
governo transparente, comunicação livre e debate 
franco; 

– O acesso direto ou indireto a fóruns de decisão; 

– A capacidade de expor seus anseios, sem medo de 
retaliação coerciva; 

– A consideração de todos os anseios externados. 



• As grandes organizações privadas não seguem 
estas lógicas, mas oferecem espaço onde 
todos os cidadãos se desenvolvem. 

• Oferecem perigos potenciais para a 
preservação da democracia ao formar 
cidadãos mais focados em interesses 
individuais? 



• A conquista do ideal democrático, no mundo 
da administração, depende da “inclusividade 
da representação dos interesses no processo 
de interação entre os tomadores de decisão”. 



2.2. Modelação do caráter do 
(bom) burocrata 

• “Atitude especial de responsabilidade pública” que seria 
transmitida aos que ingressassem no campo da 
administração pública, quer por seu background, quer por 
formação. 

• “Os administradores precisam compreender a ambiguidade 
moral das políticas públicas, reconhecer os paradoxos e 
prioridades morais do serviço público e ter as qualidades 
morais de: otimismo, coragem, justiça temperada com 
caridade.” 

• Marshal Dimock “dava valor à lealdade, bem como à 
honestidade, ao entusiasmo, à humildade e a todos os 
outros atributos de caráter e conduta que contribuem para 
um serviço efetivo e satisfatório. 



2.3. Padrões de responsabilidade 

• Os primeiros autores definiam que o burocrata devia 
responder estritamente ao legislativo e ao executivo 
principal. 

• A resolução dos problemas críticos deve ocorrer numa 
autoridade central que presta contas politicamente ao 
povo. 

• Outros autores afirmam que “para um administrador 
em particular, os centros concorrentes, e por vezes 
conflitantes, de poder e responsabilidade, muitas vezes 
desejam ser ouvidos, e podem variar em escopo e 
intenção entre uma decisão e outra. 



2.4. Responsabilidade objetiva 
versus subjetiva 

• Responsabilidade objetiva é aquela vinculada a 
uma pessoa ou grupo. 

• Responsabilidade subjetiva é aquela consciente, 
que faz alguém comportar-se de uma maneira 
particular. 

• Cada vez mais administradores são chamados a 
tomar decisão sem base de precedentes 
anteriores, devendo lançar mão de uma 
“checagem interna”. 

• Educação transforma o técnico, profissional, em 
administrador público. 



2.5. Estudos de ética 

• Um entendimento completo da questão da 
responsabilidade democrática irá claramente requerer que 
os teóricos assim como os profissionais estejam preparados 
para se engajar seriamente nas questões éticas levantadas 
pelo filósofos. 

• “Como os burocratas prestaram juramento de defender a 
Constituição que criou este regime e continua a afirmar 
simbolicamente seu espírito e sentido”, eles devem buscar 
orientação na Constituição, ou, de forma mais específica, 
nas interpretações que a Suprema Corte faz da 
Constituição, no exercício da autoridade discricionária. 

• ...eles precisam desenvolver abordagens inovadores para 
os problemas públicos. A orientação da Corte não seria 
especialmente útil nesses casos. 



• Devem os administradores públicos considerarem os 
seguintes compromissos sobrepostos: 
– Dar satisfação, em termos verdadeiros, ás autoridades e 

públicos relevantes. 
– Lidar com os valores públicos do regime. 
– Respeitar e construir instituições e procedimentos para atingir 

objetivos. 
– Garantir a participação justa e adequada dos stakeholders 

relevantes. 
– Perseguir desempenho competente na execução de políticas e 

programas. 
– Trabalhar em prol da eficiência na operação do governo, o que 

promove a legitimidade do regime, corresponde genuinamente 
aos propósitos básicos e à origem dos recursos públicos e 
reforça as preocupações de correção e competência. 

– Associar as políticas e os programas ao autointeresse do público 
e dos participantes, de modo a não subverter os propósitos 
básicos. 



2.6. Limitações da 
responsabilidade subjetiva 

• Continua a busca por formas de garantir que os 
profissionais no governo, inclusive os 
administradores profissionais, mantenham senso 
de responsabilidade democrática. 

• Deve-se permitir e na verdade deve-se esperar eu 
os legisladores ofereçam uma definição precisa 
de sua intenção, com base em consideração 
cuidadosa da evidência técnica disponível, e 
exerçam uma revisão frequente da 
implementação das políticas. 



2.7. Burocracia representativa 

• Os proponentes da burocracia representativa 
argumentam que as decisões que têm origem nos 
órgãos burocráticos se aproximarão mais dos 
anseios do público, se os funcionários desses 
órgãos forem um reflexo ou corresponderem às 
características demográficas da população geral. 

• Isso não garante a representatividade da 
sociedade, mas deixa em aberto a necessidade da 
discussão da inclusão. 



2.8. Envolvimento do cidadão e 
implicações de responsividade 

• Abertura do processo de políticas públicas para 
múltiplos interesses, organizações e repartições 
públicos. No passado, o governo era o principal 
empreendedor. Na atualidade, diversas ONG´s e 
instituições se envolvem: OMC, etc. 

• Isso se deu por diversas razões: o caráter mais 
fluido do mercado e especialmente a globalização 
do mercado criaram novos problemas e novas 
pressões. Avanços nas TIC´s tornando a 
informação mais disponível: o governo não tem 
mais o monopólio nesta área.  



• O governo está envolvido em um processo 
político ao lado de muitos outros atores – 
empresas de negócios, associações, organizações 
sem fins lucrativos e o cidadão em geral. 

• Fala-se em governança: “a governança pode ser 
definida como as tradições, instituições e 
processos que têm a ver com o exercício do 
poder na sociedade”. 

• Desafio da governança: como conciliar o 
tradicional governo hierárquico com as demandas 
de redes montadas em linhas horizontais. 



3 EFICÁCIA NA POLÍTICA PÚBLICA 



• Além de seu interesse pela responsividade, os 
estudiosos de política pública também 
estiveram atentos à eficácia das decisões 
políticas e das ações empreendidas para 
implementar essas decisões. 

• A eficácia significa até que ponto as políticas 
conduzem a decisões que tem mais 
probabilidade do que outras propostas de 
fazer acontecer os resultados desejados.  



Coerção governamental 

• Quatro funções do governo: 
– Regulatório: previnem que o indivíduo ultrapasse 

limites aceitáveis de comportamento (leis 
criminais). 

– Redistributivas: tributar um grupo para prover 
benefícios a outro. 

– Distributivas: usam receitas gerais para atender 
interesses individuais. 

– Constitutivas: defesa nacional, distribuição de 
poder, etc. 



4. DESCOBERTA DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 



• Na medida em que os estudiosos do processo da 
política pública examinavam com mais cuidado a 
questão da eficácia tornou-se claro que não bastava 
simplesmente enunciar uma política por decreto 
legislativo ou por ordem executiva. 

• Pelo contrário, a execução da política pública depende 
de um conjunto completo de fatores ambientais. 

• Por alguma razão – recursos limitados, estruturas 
organizacionais inadequadas, comunicações ineficazes 
ou coordenação precária – as políticas dos policy 
makers não são postas em prática nos termos 
pretendidos. 



Public choice 

• Individualismo metodológico: presunção de que o 
indivíduo (tomador de decisão individual representativo) é 
a unidade básica de análise. Presume-se que ele é movido 
por autointeresse, é racional e procura maximizar suas 
próprias utilidades. 

• Conceituação dos bens públicos: os bens públicos se 
distinguem dos bens privados em virtude do fato de serem 
altamente indivisíveis. 

• Estruturas de decisão tem diferentes efeitos: diferentes 
tipos de estruturas de decisão (regras ou arranjos de 
tomada de decisão) terão diferentes efeitos sobre o 
comportamento dos indivíduos que perseguem estratégias 
de maximização. 



A NOVA GESTÃO PÚBLICA 



• O que hoje é chamado de Nova Gestão 
Pública, ou no Brasil a Administração Pública 
Gerencial tem suas raízes: 
– Em desenvolvimentos práticos na administração 

pública de todo o mundo,  

– No conjunto de ideias em geral referidas como 
‘reinvenção do governo’  

– numa ligação conceitual com a política pública  
• em especial, com a perspectiva da public choice na 

teoria da administração pública. 



• Crise fiscal da década de 70 levou a uma 
variedade de esforços para produzir um 
governo que “funciona melhor e custa 
menos”. 

 



• Dez princípios da Nova Gestão Pública: 
– Governo catalisador: melhor dirigir que remar 

– Governo próprio da comunidade: melhor empoderar 
o cidadão que servi-lo. 

– Governo competitivo: criar competição entre os 
prestadores de serviço (eficiência, responsividade, 
inovação). 

– Governo dirigido por missão: transformar 
organizações dirigidas por regras. 

– Governo orientado por resultados: melhor financiar 
resultados que recursos. 



– Governo voltado ao consumidor: melhor satisfazer a 
necessidade do consumidor do que a burocracia. 

– Governo empreendedor: gerar receitas que gerar 
despesas (taxas). 

– Governo previdente: melhor prevenir que remediar. 

– Governo descentralizado: da hierarquia à 
participação e ao trabalho em equipe. 

– Governo orientado pelo mercado: alavancar 
mudança via mercado (reestruturação de ambiente 
em meio a crises). 



• Crenças da Nova Gestão Pública: 
– O principal caminho para o progresso social depende, nos 

dias de hoje, da conquista de aumentos contínuos de 
produtividade definida em termos econômicos. 

– Este aumento de produtividade advirá principalmente da 
aplicação de tecnologias cada vez mais sofisticadas. 

– A aplicação dessas tecnologias somente pode ser lograda 
com uma força de trabalho disciplinada em sintonia com o 
ideal da produtividade. 

– A gestão é uma função organizacional separada e distinta, 
exerce papel crucial no planejamento, implementação e 
mensuração das melhorias necessárias à produtividade. 

– Para cumprir este papel crucial, deve-se dar aos gestores 
um espaço de manobra razoável, isto é, o direito de 
administrar. 



Considerações finais 

• Tendo origem em desenvolvimentos práticos nos EUA e no 
exterior, bem como em raízes teóricas na economia da 
public choice, o movimento da reinvenção e a Nova Gestão 
Pública tiveram impacto significativo sobre o governo dos 
EUA e em todo o mundo. 

• Ideias como serviço ao consumidor, medição de 
desempenho, privatização e modelo de mercado cada vez 
mais formam parte da linguagem da administração pública. 

• São particularmente interessantes as formas pelas quais 
estas novas abordagens recorrem aos valores de negócios, 
além do recurso à adoção de suas técnicas.  

• E enquanto algumas técnicas se mostraram proveitosas, a 
rápida transposição  dos valores de negócio para o setor 
público levanta questões substanciais e perturbadoras que 
os administradores públicos devem considerar com muito 
cuidado. 


