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RESUMO  
O presente estudo traz como objetivo principal apresentar as principais 
contribuições do modelo gerencial de administração implantado no 
Brasil com a reforma do Estado ocorrida na década de 90, para a 
eficiência e eficácia das políticas públicas. A pesquisa tem um caráter 
qualitativo, pois faz uma revisão da literatura sobre as principais 
produções no âmbito da Administração Pública que trata da eficiência e 
da eficácia das políticas públicas. Parte-se do pressuposto de que o novo 
modelo de gestão adotado no Brasil trouxe de sobremaneira a 
implementação de novas políticas públicas e a preocupação em dar mais 
eficiência na gestão destas políticas, já que o modelo tem como foco 
principal o cidadão e não mais a rigidez dos processos. Conclui-se que o 
modelo de gestão implantado com a reforma do Estado trouxe vários 
incrementos na instituição das políticas dentre eles os quesitos da 
eficiência e da eficácia nos programas. 

 
Palavras-chave: Administração pública. Reforma do Estado. Brasil. 

Política pública. New Public Management. 
 

ABSTRACT 
The main objective of this study is to present the main contributions of 
the management model implemented in Brazil with the state reform in 
the 1990s, for the efficiency and effectiveness of public policies. The 
research has a qualitative character, as it reviews the literature on the 
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main productions within the public administration that deals with the 
efficiency and effectiveness of public policies. It is based on the 
assumption that the new management model adopted in Brazil has led 
to the implementation of new public policies and the concern to give 
more efficiency in the management of these policies, since the model 
focuses mainly on the citizen and not on rigidity of processes. It is 
concluded that the management model implemented with the State 
reform brought several increments in the institution of policies among 
them the efficiency and effectiveness in the programs. 

 
Keywords: Public management. Reform of the State. Brazil. Public 

policy. New Public Management. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Definir a Administração Pública não é tarefa fácil dada à amplitude e à complexidade 

que suscita o tema, pois se trata de um campo multifário em constante soerguimento (SANTOS; 

RIBEIRO; SANTOS, 2009). A Administração Pública “[...] designa um conjunto de atividades 

diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de 

interesse público ou comum, numa coletividade ou organização estatal” (BOBBIO, MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 10). 

A Administração Pública no Brasil começa na fase patrimonial, período que também tem 

início o serviço público no país. Neste momento, houve a formação de [...] “camadas políticas 

que sempre se colocaram como superiores e autoritárias em relação a sociedade civil, situada 

à margem do processo de decisão política” (JUNQUILHO, 2010, p. 94). O Estado brasileiro já 

passou por três reformas administrativas: patrimonialista, burocrática e gerencial. No modelo 

patrimonialista, o monarca poderia dispor de todos os recursos públicos da forma que lhe 

conviesse sem a necessidade de prestar contas à sociedade. 

Esta fase termina no ano de 1930 com o fim da República Velha; tempo em que se inicia 

um novo modelo de gestão – o burocrático – que traria profundas mudanças na máquina estatal 

(JUNQUILHO, 2010). Com o surgimento do capitalismo e da democracia, veio a Administração 

Pública Burocrática. Esta passou a utilizar princípios de um serviço público profissional e de um 

sistema administrativo impessoal, racional e formal para tentar combater o nepotismo e a 

corrupção (BRESSER-PEREIRA, 2003). 

Enquanto o modelo burocrático concentra-se na busca pela racionalidade absoluta, o 

modelo gerencial visualiza a sociedade como um campo complexo, permeado de incertezas e 
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conflitos, no qual os cidadãos buscam incansavelmente seus direitos. Neste sentido, na década 

de 1990 houve uma retomada no processo de reforma do Estado quando se adota o modelo 

gerencial que traz no seu cerne a busca da eficiência e da eficácia no setor público, dentre 

outras exigências do modelo gerencial, cujos conceitos foram incorporados por todos os 

governos que realizaram reformas administrativas (BRESSER-PEREIRA, 2003). 

No tocante às políticas públicas, o próprio termo “política pública” pode assumir 

conotações diferentes. Uma que é mais presente no imaginário das pessoas que é discutida por 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998) refere-se às ações políticas de exercício de poder (politics) 

e uma outra concepção refere-se as diretrizes elaboradas para enfrentamento de um problema 

público (policy) (SECCHI, 2015). 

As fases de uma política pública compreendem sete etapas: 1) Identificação do 

problema; 2) Inclusão do problema na agenda pública; 3) Busca de soluções ou alternativas; 4) 

Decisão; 5) Implementação da política; 6) Avaliação da política; e, 7) Extinção (SECCHI, 2015). 

A presente pesquisa tem um caráter qualitativo, pois se dá no âmbito das discussões 

presentes na literatura e tem como pressuposto a eficiência e a eficácia das políticas públicas a 

partir do processo de reforma do Estado na década de 1970 e o modelo gerencial de gestão 

implantado na época. Constitui-se assim, como problema de pesquisa: quais as contribuições 

que o novo modelo gerencial implantado pelo Estado trouxe para a implementação de políticas 

públicas, sua eficiência e eficácia? O objetivo do presente estudo é investigar quais as 

contribuições da New Public Management (NPM) frente à reforma do Estado para a criação e 

implementação, eficiência e eficácia das políticas públicas. O trabalho está estruturado em 

princípio com uma discussão sobre as bases da Administração Pública brasileira destacando os 

modelos administrativos adotados, para logo em seguida relatar o processo de reforma do 

Estado e suas contribuições para a implementação, eficiência e eficácia das políticas públicas. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais e a sugestão de uma agenda para novos estudos. 

 

2 BASES E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

De início, nesta parte do trabalho será feita uma discussão acerca das bases constitutivas 

da Administração Pública brasileira relatando os dois primeiros modelos de gestão adotados no 

país (Patrimonial e Burocrático) para, posteriormente, fazer-se uma discussão mais 
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aprofundada sobre o terceiro modelo de gestão (Gerencial), objeto deste estudo, verificando 

quais as suas contribuições para as políticas públicas.  A Administração Pública é um termo 

multifário na sua definição, pois poderá representar as Entidades, os Órgãos e seus Agentes, 

isto dentro de uma visão estrutural do conjunto da máquina estatal (contexto subjetivo); ou 

ainda o conjunto de atividades desempenhadas por estas entidades e seus agentes (contexto 

objetivo) (HACHEM, 2014).  

Na visão de Di Giovanni a concepção, embora polissêmica, de políticas públicas, 

representa uma “forma contemporânea de exercício do poder nas sociedades democráticas, 

resultante de uma complexa interação entre o Estado e a sociedade, entendida aqui num 

sentido amplo, que inclui as relações sociais travadas também no campo da economia” (DI 

GIOVANNI, 2009, p. 2). Já Secchi, Coelho e Pires (2019, p. 2) entendem que “uma política pública 

é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. Nesta mesma linha, Meireles 

(2004, p. 320) caracteriza a Administração Pública como a totalidade dos serviços e entidades 

ligados ao Estado, sendo assim “[...] todo o serviço prestado pela Administração Pública ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado”. 

Já Bresser-Pereira (1992) citado por Junquilho (2010, p. 16), conceitua a Administração 

Pública como “uma organização burocrática estatal que tem poder particular para definir leis e 

tributar os habitantes de um território, sendo dirigida por um governo e dotada de um corpo 

burocrático e de uma força pública”. Esta definição é a que mais se ajusta aos objetivos deste 

trabalho, por ser mais central e abrangente, sendo o ponto de partida para a apresentação dos 

modelos administrativos a seguir. Antes de tratar do tema da reforma do estado no contexto 

das políticas públicas é de fundamental importância revisitar as experiências (modelos) de 

Administração Pública pelas quais o Brasil já passou. 

 

2.1 O MODELO PATRIMONIALISTA 

 

Começa na fase patrimonial, no ano de 1808, com a chagada da Família Real no Brasil data que 

também tem início o serviço público no país. Neste momento, houve a formação de [...] 

“camadas políticas que sempre se colocaram como superiores e autoritárias em relação a 

sociedade civil, situada à margem do processo de decisão política” (JUNQUILHO, 2010, p. 94). 
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No patrimonialismo predominava a tomada da coisa pública pelo privado por políticos, 

funcionários públicos e setores privados que se apropriavam dos recursos do Estado em 

proveito próprio com o consentimento do monarca (SORJ, 2006). 

Faoro (2001) salienta que a herança deixada pela Coroa Portuguesa contribuiu de sobremaneira 

para que a apropriação da coisa pública pelos governantes se tornasse uma prática constante 

na Administração Pública brasileira. A seção 2.2 discute o modelo burocrático. 

 

2.2 O MODELO BUROCRÁTICO 

 

A Administração Pública Patrimonialista perdurou até o ano de 1930 com o fim da 

República Velha, período em que “as máquinas estatais são então reinventadas para o alcance 

de uma nova face do Estado. [...] foram criados, entre 1930 e 1964, vários órgãos 

governamentais que mudaram [...] as características do Estado [...]” (JUNQUILHO, 2010, p. 119). 

Neste intuito foi criado, por meio do Decreto-lei 579 de 30 de julho de 1938, pelo 

governo Getúlio Vargas, o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), com o 

objetivo de minimizar o Estado patrimonialista, diminuir e ineficiência e buscar formas de 

racionalizar a profissionalização do serviço público brasileiro (TORRES, 2004). Cardoso (2011) 

faz uma crítica ao DASP, assentando que embora esta instituição tenha representado a 

consolidação do Estado weberiano, não conseguiu eliminar as velhas práticas patrimonialistas. 

Há críticas na literatura, como em Abrucio (1999), que a Administração Pública burocrática não 

corresponde mais às demandas que a sociedade civil apresenta aos governos por ela eleita e 

em face do capitalismo democrático contemporâneo, pois o modelo weberiano não suporta 

mais às novas relações entre o Estado e a sociedade. 

 

2.3 O MODELO GERENCIAL OU NEW PUBLIC MENAGEMENT OU GERÊNCIALISMO 

 

A Administração Pública gerencial, também denominada de gerencialismo ou modelo 

neoweberiano ou ainda NPM, foi introduzida no Brasil no ano de 1995, e teve como principal 

articulador o então ministro3, reformador e empreendedor de políticas públicas Luiz Carlos 

 
3 Bresser Pereira foi ministro da Fazenda no ano de 1987 (Governo de José Sarney - 1985-1990), Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1995-
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Bresser-Pereira. Foi ele quem elaborou e defendeu as ideias contidas no Plano Diretor para a 

Reforma do Aparelho do Estado, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998) (LEITE, 2014). 

Bresser-Pereira (1996) enumera as principais motivações para a adoção deste modelo 

no Brasil: 1) como resposta a crise do estado; 2) como modo de enfrentar a crise fiscal; 3) como 

estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que 

cabem ao Estado; e, 4) como um instrumento para proteger o patrimônio público contra os 

interesses dos rent-seeking e da corrupção aberta. Convém ressaltar que essas motivações não 

foram de fato levadas a cabo pelo Estado. O Estado gerencial é entendido como: “[...] um corpo 

político e administrativo permeado por movimentos simultâneos de descentralização e 

recentralização e, também, por relações competitivas, tanto horizontais como verticais, nas 

quais o poder é flexibilizado e se encontra disperso” (PAULA, 2005, p. 98). 

Ao contrário da burocracia que dá ênfase na efetividade dos serviços o gerencialismo se 

volta para a eficiência, não deixando de ser efetivo também, garantindo “[...] que os grandes 

serviços públicos sejam prestados de maneira não apenas efetiva, mas eficiente, com menos 

custos para a mesma qualidade, ou com maior qualidade e maior abrangência pelo mesmo 

custo”. (LEITE, 2014, p. 1058). 

 Deste modo, vistos os paradigmas pelos quais a administração brasileira já 

incorporou, passa-se a seguir as discussões acerca das contribuições trazidas pela reforma do 

estado para as políticas públicas. 

 

3 A REFORMA DO ESTADO: A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A reforma do Estado Brasileiro é uma consequência do ajuste neoliberal dos anos 80 

que também atinge toda a economia global. A crise tem em seu cerne nuances financeiras, 

comerciais e de produtividade e as mudanças trazidas pelas inovações tecnológicas. O processo 

de internacionalização dos mercados é a base da crise dos Estados, pois estes perdem a sua 

autonomia e, neste imbróglio, há uma redução na eficácia das políticas econômicas e 

 
1998), e Ministro da Ciência e Tecnologia no ano de 1999 (segundo governo Fernando Henrique Cardoso - 1999-

2003). 
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naturalmente uma precarização das políticas sociais (NEVES, 2003), influenciando diretamente 

nos direitos sociais e, como reflexo, nas garantias constitucionais. 

No contexto da nova Administração Pública adotada no Brasil a partir do ano de 1995, 

houve uma reorganização na agenda das políticas adotadas no país, que passaram a ser 

direcionadas agora com foco no cidadão. A eficiência na Administração Pública adquiriu grande 

valor para a sociedade após ganhar normatividade, devendo ser observada por todo o 

ordenamento jurídico no que tange a Administração Pública. O Princípio da Eficiência na 

Administração Pública está presente no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e 

é definido como: 

 

[...] o que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma 
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em 
busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários 
para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. (MORAES, 1999, p. 30). 

 

Assim, a eficácia tem sua origem no setor privado, mas importado para o setor público 

a partir do novo paradigma de gestão pública adotado em meados da década de 1990. Para a 

eficácia “resulta da relação entre as metas alcançadas versus metas pretendidas” (SANO; 

MONTENEGRO FILHO, 2013, p. 39). Por outro lado, as políticas públicas ou policy-making 

podem ser definidas como, 

 

[...] a atuação de atores envolvidos por diferentes estímulos focalizando objetivos 
políticos a serem conquistados por meios também políticos, em um processo que visa 
à resolução de problemas, ou seja, selecionar as necessidades encontradas e resolvê-
las, mesmo que não seja da melhor maneira (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013 apud 
PASCHOALOTTO; EUSTACHIO; PASSADOR, 2017, p. 427). 

 

Secchi (2015) chama a atenção para uma distinção entre o termo “política pública” que 

tem diferenciação na língua inglesa em politics e policy que podem causar confusões em países 

de língua latina assumindo conotações diferentes. Um conceito que está mais presente no 

imaginário das pessoas (politics) que é discutida por Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998), 

refere-se às ações políticas de exercício de poder e uma outra concepção refere-se a diretrizes 

elaboradas para enfrentamento de um problema público (policy) (SECCHI, 2015). 
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Para uma política ser considerada pública, são necessários dois elementos 

fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema público. Secchi (2015) 

informa que na literatura há uma disparidade de conceitos levando a uma falta de consenso 

quanto a uma definição exata do termo. O autor traz discussões acerca de nós conceituais 

apresentados na literatura que apresentam uma falta de consenso como, por exemplo, há 

autores que defendem que as políticas públicas são monopólio do Estado (state-centered 

policy-making) (HECLO, 1972; DYE, 1972; MENY; THOENIG, 1991; BUCI, 2002; HOWLETT; 

RAMESH; PEARL, 2013 apud SECCHI, 2015). 

Um outro nó seria o posicionamento de autores que defendem a tomada de decisão 

multilateral envolvendo estado e sociedade, respeitando um conjunto de regras aceitas 

(ALIGICA; TARKO, 2012; RHODES, 1996, GODIN; REIN; MORAN, 2008; DENHARDT, 2012; 

BÖRZEL, 1997; KLIJN, 1992 apud SECCHI, 2015). Esta ideia também é compartilhada por Kingdon 

(2007, p. 222), ao comentar que as listas de temas e/ou problemas podem vir “[...] tanto da 

parte das autoridades governamentais como de pessoas fora do governo”.   

Um terceiro nó conceitual surge no tocante à caracterização quanto à abrangência das 

políticas se em nível macro (estruturantes) ou micro (operacionais) podendo a ser consideradas 

como política pública ou não (COMPARATO, 1997; MASSA-ARZABE, 2002, apud SECCHI, 2015).  

As políticas prescritas para o setor público, calcadas no modelo NPM foram estruturadas 

para reduzir a presença do governo na economia (ABREU; C MARA, 2015, p. 88). Na década de 

80 durante o governo militar houve uma insuficiência do investimento público em políticas e 

esta situação permaneceu até os anos pós governo militar. Somente na década de 1990 foi 

aberta uma janela de oportunidades para maiores investimentos, sobretudo em infraestrutura 

(ABREU; C MARA, 2015). 

Secchi (2015) sintetiza em fluxograma o ciclo de uma política pública que compreende 

sete etapas: 1) Identificação do problema; 2) Inclusão do problema na agenda pública; 3) Busca 

de soluções ou alternativas; 4) Decisão; 5) Implementação da política; 6) Avaliação da política; 

e, 7) Extinção, conforme a Figura 1. 

 

 

 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1223 

FIGURA 1. Ciclo de uma política pública. 

 

Fonte: Baseado em Secchi (2015). 

 

Uma política nasce com a identificação de um problema onde deve haver a mensuração 

entre o que se tem (status quo) e a situação em que chegar (situação ideal) Secchi (2015). A 

delimitação do problema é de fundamental importância neste momento, na qual se deve 

também ser verificado se o referido problema apresenta potencial de solução. Kingdon (2007) 

faz um questionamento do porquê de alguns problemas não entrarem para a agenda 

governamental. Ele responde que o fato reside no nos meios pelos quais os atores tomam 

conhecimento e a forma com a situação foi definida como problema. 

A formação da agenda é um processo pré-decisório, a qual os temas e/ou problemas 

podem entrar na agenda de governo (agenda setting), podendo ser transformados em um 

programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuto partidário, dentro outros 

(SECCHI, 2015). A fase 3 representa a formulação de alternativas, na qual os problemas 

apresentados passam pelo estabelecimento de objetivos e metas para uma possível solução. 

Neste momento, os atores envolvidos resumem o que esperam e quais seriam os resultados da 

política pública (SECCHI, 2015). 
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Na fase de tomada de decisão é o momento em que os temas e/ou problemas são 

explicitados e os atores envolvidos buscam as possíveis soluções. Em muitos casos as soluções 

não são as esperadas, mas as que mais se ajustam aos consensos e interesses mútuos. 

A fase da avaliação da política pública consiste no “processo de julgamentos deliberados 

sobre a validade de propostas para a ação pública, bem como sobre o sucesso ou a falha de 

projetos que foram colocados em prática” (ANDERSON, 1979, p. 711). Esta mensuração é feita 

ex ante (antes) e ex post (depois) e ocorre para fins de ajustes. 

Por fim, na fase da extinção, a política poderá ser levada a cabo caso o objetivo tenha 

sido alcançado – o que geralmente ocorre – tendo em vista que as políticas públicas, na sua 

maioria, têm um prazo delimitado. Mas isto não é uma regra, pois as políticas, na sua avaliação, 

podem ser consideradas como programas ou projetos de longo prazo e, neste aspecto, o gestor 

público pode entender acerca da necessidade de continuidade, recomendando a sua 

permanência. 

O fato é que, no que remete à eficiência e à eficácia de uma política pública a premissa 

basilar é verificar a eficiência dos recursos públicos identificando possibilidades de 

aperfeiçoamento da ação estatal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi verificado no presente estudo que o Estado Brasileiro como principal provedor de 

políticas públicas, mas não o único, já passou por vários modelos de gestão pública como a 

patrimonialista, a burocrática e a gerencial. O modelo patrimonialista abre a fase da gestão 

pública no Brasil dando início ao serviço público no ano de 1808 com o país sendo colônia de 

Portugal. Contudo, houve uma frustrada tentativa de reforma do Estado na década de 1960, 

devido à crise financeira global e o limiar dos governos militares.  

Com a mudança do paradigma weberiano para o gerencial uma reforma continuada do 

Estado brasileiro foi implementada, cujo modelo incorporou os princípios da eficiência e da 

eficácia nas ações governamentais e institucionais trazendo, desta forma, uma preocupação 

maior em introduzir o quesito da qualidade no serviço público. Desta forma, passou-se a medir 

através de avaliações o impacto das políticas públicas tendo como foco a mensuração entre os 

objetivos traçados e os resultados esperados. Entende-se que o presente estudo contribuiu 
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para compreender a dinâmica dos modelos de gestão pública adotados no Brasil, o que poderá 

motivar investigações aprofundadas em cada modelo no tocante às políticas públicas – em 

específico – ou quais as políticas que predominaram na agenda de governo – de forma geral e 

ampliada – com o fito de revelar a dinâmica política selecionada por trás do modelo utilizado. 

Como agenda para futuras pesquisas, sugere-se que estudos comparados, como por 

exemplo as ações implementadas por gestores municipais no Estado do Piauí, analisando os 

resultados no que diz respeito à efetividade das políticas públicas adotadas, promovendo 

análises e métricas que permitam desvelar se o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, por 

exemplo, evoluiu a partir da adoção de medidas com vistas à redução das desigualdades sociais 

no município. 
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