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O diálogo do GesPública com a reforma do estado e consequências de sua 

descontinuidade 

O presente artigo propõe-se a discutir sobre o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização – GesPública, objetivando compreender como o 

programa influenciou a gestão das organizações adesas e quais são as possíveis 

consequências associadas a sua descontinuidade, uma vez que o mesmo situa-se 

revogado desde julho de 2017. Para tratar do tema, a pesquisa discutiu pontos 

importantes sobre descontinuidade administrativa, além de expor o contexto de 

reforma e modernização da gestão pública, apresentando o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública (MEGP), metodologia conceitual do programa 

que também será apresentada. Além das referências bibliográficas e 

documentais, a coleta dos dados valeu-se do emprego de questionário estruturado 

destinado aos gestores responsáveis pela implementação do GesPública em suas 

organizações. O artigo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, sugerindo 

resultados que problematizam a descontinuidade do programa, com ênfase sobre 

a perda institucional de um espaço democrático para construção conjunta das 

ações organizacionais.  

 

Palavras-chave: gespública, descontinuidade administrativa, modernização da 

gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El diálogo del GesPública con la reforma del estado y las consecuencias de 

su discontinuidad 

Este artículo propone debater el Programa Nacional de Gestión Pública – 

GesPública, con el objetivo de entender cómo el programa influenció la gestión 

de las organizaciones que lo adhirieron y cuáles son las posibles consecuencias 

asociadas con su discontinuidad, ya que el mismo se ha revocado desde julio de 

2017. Para tratar el tema, la investigación discutió puntos importantes sobre 

discontinuidad administrativa, además expone el contexto de reforma y 

modernización de la gestión pública, presentando el Modelo de Excelencia en 

Gestión Pública (MEGP), metodología conceptual del programa que también 

será presentada. El estudio utilizó referencias bibliográficas y documentales, la 

recolección de los datos se valió del empleo de cuestionario estructurado 

destinado a los gestores responsables de la implementación del GesPública en 

sus organizaciones. El artículo se caracteriza como una investigación 

exploratoria, sugiriendo resultados que problematizan la discontinuidad del 

programa, principalmente en la pierda institucional de un espacio democrático 

para construcción conjunta de las acciones organizacionales. 

 

Palabras clave: gespública, discontinuidad administrativa, modernización de la 

administración. 

 

 

The GesPública's dialogue with the state's reform and consequences of its 

discontinuity  

This article proposes to discuss the National Program of Public Administration – 

GESPÚBLICA, aiming to understand how the program influence the 

organization's management that joined it and what are the possible consequences 

associated to its discontinuity, as has been repealed since 2017 July. To discuss 

the question, the research examined literature‟s significant points about 

administrative discontinuity, public management‟s modernization and reform 

context, and the Excellence in Public Management Model (MEGP), program‟s 

conceptual methodology that will also be presented. This study uses 

bibliographical and documentary references for data collection, in addition to 

structured questionnaire destined to managers responsible for the GesPública‟s 

implementation. The article is characterized as an exploratory research, 

suggesting results that problematize the discontinuity of the program, mainly on 

the institutional loss of a democratic space for joint of organizational actions‟ 

construction. 

 

Key words: gespública, administrative discontinuity, management‟s 

modernization. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo atual da Administração Pública brasileira começou a ser 

traçado no fim dos anos 80 e durante a década de 90, período no qual houve 

profundo reordenamento da máquina pública ao mesmo tempo em que valores 

como democracia, participação e cidadania passaram por uma relevante ordem 

de ressignificação, de forma que desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, diversas transformações estruturais, institucionais e operacionais fizeram-

se necessárias. 

Tais mudanças ocorriam sob uma forte influência internacional de uma 

concepção neoliberal de Estado, contribuindo para uma nova visão da 

administração pública, cujo foco era o cidadão e a orientação por uma gestão 

finalística. Grin (2013) entende que no centro da discussão estava a ineficiência 

da burocracia como forma organizativa de Estado, o que ensejou num 

movimento reformista que buscava superar as questões do mau funcionamento 

procedimental do modelo de gestão anterior. Nas palavras de Motta (2007, p.92) 

“reduzir o tamanho do Estado e modernizar a administração pública tornaram-se 

pontos importantes de uma nova agenda política”. Para o autor, a nova 

democratização, a visão neoliberal e as experiências inovativas internacionais 

foram fundamentais para que essa agenda política pudesse emergir.  

Dessa forma, de acordo com Grin (2013), já em 1979 deu-se um passo 

importante para a modernização da gestão no sentindo de superar as possíveis 

disfunções burocráticas associadas ao setor público. Trata-se do Programa 

Nacional de Desburocratização, cujo principal objetivo era de “proteger os 

cidadãos contra o formalismo da burocracia pública” (GRIN, 2013, p.3). Para 

além, segundo Ferreira (2009) já no final da década de 80 e no começo dos anos 

90 diversos programas entraram na agenda de reformas do governo federal 

visando preparar e atualizar o serviço público, enfatizando instrumentos 

gerenciais orientados para o resultado. A título de exemplo o autor menciona o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade em 1990, o Programa 

Qualidade e Participação na Administração Pública em 1996 e o Programa da 

Qualidade no Serviço Público nos anos 2000.  

Finalmente, em 2005, mediante a confluência entre tecnologia, eficiência 

e participação, e mediante a agregação de experiências constituídas a partir dos 

programas supracitados, o Governo Federal, através do Decreto n° 5.378, 
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instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GesPública. Segundo o próprio site do programa
1
, o GesPública visa dar suporte 

“para apoiar o desenvolvimento e a implantação de soluções que permitam um 

contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das organizações públicas e de 

seus impactos junto aos cidadãos”, tendo como um de seus maiores objetivos “a 

mobilização da administração pública brasileira na direção da geração de 

resultados”. 

Atualmente, o programa GesPública situa-se revogado pelo Decreto 

9.094/2017. Apesar de ambos tratarem sobre simplificação administrativa e 

eficiência no serviço público, profundas diferenças podem ser percebidas entre 

os mesmos, como por exemplo, a direção normativa do novo decreto, a proposta 

do modo de construção e disseminação das boas práticas de gestão, a abordagem 

com relação à desburocratização, entre outros. 

Frente a esse cenário, evidencia-se a importância em verificar a 

percepção de gestores ligados à implementação do GesPública no que diz 

respeito ao atingimento dos objetivos propostos pelo programa e como seu 

encerramento poderá afetar a rotina de transformação organizacional das 

instituições que o aderiram. Portanto, a presente pesquisa tem como proposta 

investigar duas questões que se fazem pertinentes: como o GesPública 

influenciou a gestão das organizações adesas e quais são as consequências da 

descontinuidade do programa? Será então considerado em que nível aspectos 

críticos característicos da descontinuidade administrativa apresentam-se como 

elementos centrais responsáveis pelo encerramento do GesPública e, portanto, 

extrapolam atividades de gestão como a avaliação prévia do programa e a 

decisão em continuá-lo ou não.  

Sob essa ótica “a expressão „continuidade e descontinuidade‟ 

administrativa refere-se aos dilemas, práticas e contradições que surgem na 

Administração Pública, Direta ou Indireta, a cada mudança de governo e a cada 

troca de dirigentes” (SPINK, 1987, p. 57). Tal definição apresenta-se de forma 

apropriada ao atual cenário brasileiro, considerando o momento de troca do chefe 

do poder executivo federal em 2016 e as consequentes mudanças e nomeações 

exercidas.  

                                                 
1
 http://www.gespublica.gov.br/ 

 

http://www.gespublica.gov.br/
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Dessa forma, o trabalho apresenta como objetivo compreender como o 

GesPública influenciou a gestão das organizações que o aderiram e quais 

possíveis consequências associadas à extinção do programa. Para a consecução 

dessa análise, faz-se necessário: 1) investigar o GesPública pautado pela 

perspectiva da reforma administrativa, 2) levantar dados que captem a percepção 

dos gestores acerca do desempenho do programa e possíveis consequências 

vinculadas à sua descontinuidade  e 3) analisar os dados obtidos considerando a 

perspectiva da descontinuidade administrativa.  

  A exposição da presente pesquisa faz-se relevante na medida em que 

apresenta fatores notáveis da conjuntura de inserção do GesPública na 

administração pública brasileira, sem deixar de considerar aspectos práticos 

significativos relacionados à sua metodologia, aproximando o leitor a uma 

perspectiva mais concreta em relação ao programa e possibilitando uma melhor 

compreensão acerca da importância da aplicação de ferramentas que direcionem 

a gestão pública para um contínuo progresso rumo à excelência. Para além, o 

artigo nota-se por sua proposta precursora, ao se predispor em reunir dados que 

auxiliem no esclarecimento de determinadas questões que se fazem presentes 

com a extinção do programa.    

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguinte sessão de revisão bibliográfica tem como pretensão discorrer 

sobre as condições centrais do cenário econômico e político que desencadearam 

num processo reformista na administração pública, e como tais aspectos 

dialogam com o movimento de modernização da gestão. A partir daí, a pesquisa 

concentrara-se em analisar o GesPública e seus principais instrumentos de gestão 

voltados à administração pública. 

Por fim, a revisão bibliográfica apresentará pontos significativos do novo 

decreto que extinguiu o GesPública, expondo diferenças estruturais entre eles 

que geram lacunas, as quais serão interpretadas à luz da perspectiva crítica da 

descontinuidade administrativa.  

 

2.1 Aspectos instrumentais e ideológicos da Reforma Administrativa 

Autores como Abrucio (1996) e Pereira (1996) apontam a reforma 

administrativa ocorrida na Inglaterra na década de 80 como um dos principais 
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arquétipos de reforma neoliberal dentro da literatura. Em um de seus trabalhos, 

Abrucio (1996) estuda as principais condições socioeconômicas que originaram 

a crise do modelo burocrático weberiano, principalmente em meados da década 

de 70, quando a crise do petróleo e a crise econômica mundial colocaram em 

xeque o modo de atuação do Estado, buscando assim redefinir seu papel frente à 

sociedade. 

Ademais, o autor explicita outras três concepções socioeconômicas que 

impactaram e questionaram o método de agir e de intervir do Estado. O primeiro 

deles seria a impossibilidade de equalizar os gastos públicos frente ao cenário de 

recessão que atingira o mundo, dificultando gradativamente o financiamento das 

despesas do governo. A segunda ideia diz respeito sobre toda a situação de 

ingovernabilidade
2
 gerada pela acumulação de atividades estatais em uma 

situação de crise fiscal. O terceiro elemento reflete as consequências trazidas 

pela globalização e as inovações tecnológicas, o que modificou a lógica do setor 

produtivo e impactou profundamente o Estado. 

Para além das condições materiais, é fundamental entender os valores e 

ideais que vinham surgindo juntamente com a crise do Estado Burocrático 

weberiano. Um governo enxuto, ágil e eficiente, passou a ser uma demanda não 

apenas de teóricos críticos ao aparato burocrático, como também da sociedade 

civil como um todo. “De uma forma avassaladora, a perspectiva do senso 

comum contra a burocracia, normalmente anedótica, se expandia rapidamente no 

final da década de 70 e no começo da de 80” (ABRUCIO, 1996, p.10). 

Nesse período, mais precisamente em 1979, o partido conservador inglês 

vence as eleições gerais no Reino Unido, possibilitando assim a ascensão da 

crença do managerialism
3
 (gerencialismo) como meio de superar a ineficiência 

do modelo burocrático, principalmente pela generalização da visão conservadora 

que o setor privado reunia as melhores práticas de gestão. Bresser Pereira (1996) 

aponta o gerencialismo como fator para agregação de princípios que consideram 

as questões da própria gerência como fundamentais, tendo como pretensão o 

aumento contínuo da produção e com as ações guiadas para o usuário. 

                                                 
2 Para Abrucio (1996) a ingovernabilidade representa a incapacidade de resolução de problemas 

por parte do governo, perdendo poder de ação graças à sobrecarga de atividades. 

 
3
Ainda segundo Abrucio (1996), o managerialism visava superar o modelo weberiano mediante a 

utilização de instrumentos gerencias existentes.  
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Portanto, logo após sua posse, o partido conservador dá início a uma série 

de programas que visavam à reestruturação administrativa do Estado, a título de 

exemplo, Bresser Pereira (1996, p.12) cita  

O programa das “Unidades de Eficiência” (Efficiency Units), que 

envolviam a avaliação dos custos de cada órgão do Estado; o 

programa “Próximos Passos” (Next Steps), que introduziu as 

agências executivas; e o programa “Garantia do Cidadão” (Citizens 

Chart) 

 

De maneira geral, esses programas previam inicialmente reduzir as 

despesas do governo, aumentar a eficiência da atividade estatal e implementar 

ferramentas gerenciais de natureza mercadológica (POLLITT, 1996). O 

programa Next Steps, por exemplo, buscou aumentar a efetividade e eficiência 

dos serviços públicos através da redefinição e separação clara de funções entre os 

formuladores e implementadores de políticas públicas. De acordo com Pedrosa e 

Magdalena (2011) a ideia era criar agências descentralizadas com autonomia 

gerencial, cuja orientação dava-se pela aferição de desempenho, e a formulação e 

regulação através dos performance agreements (contratos de gestão). 

Esses contratos de gestão pautados na performance, na visão de Abrucio 

(1996), são de suma importância dentro do contexto da reforma do Estado, haja 

visto o ambiente contratual gerado em que o governo presta contas de seu 

desempenho, possibilitando ao cidadão-usuário controlar e avaliar os serviços 

públicos. Deste modo, para Bresser Pereira (1996), é importante incentivar a 

flexibilidade organizacional, uma vez que a rigidez burocrática apresentava-se 

como um empecilho para o controle dos resultados da gestão.  

Importante aqui frisar que eficiência e flexibilidade organizacional não 

dependeram necessariamente do estabelecimento de um Estado Mínimo. Loreiro 

e Abrucio (2003) advertem que embora num primeiro momento o aspecto 

econômico fosse visto de maneira central, diminuir os gastos públicos em 

relação ao Produto Interno Bruto (PIB) não se apresentou como uma tendência 

nas reestruturações administrativas ocorridas nas duas décadas seguintes entre os 

países-membro da OCDE
4
, incluindo os que adotaram políticas reformistas 

                                                 
4
 De acordo com seu site, www.ocde.org, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) constitui em uma organização internacional composta por 35 países que 

buscam analisar e criar dados que auxiliem outros países na mitigação de problemas e prevenções 

futuras de ordem econômica, social e ambiental. A maioria de seus membros são países 

desenvolvidos, com elevado IDH. 
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visando otimizar a eficiência da máquina pública. Os autores destacam que a 

direção adotada foi, sumariamente, no sentido de redução de funcionários no 

poder central, na medida em que ocorreu um aumento de servidores públicos a 

nível local, entendendo que a discussão entorno da burocracia esteve menos 

vinculada às suas dimensões e mais no seu posicionamento e aplicação dentro 

dos órgãos públicos, ensejando numa descentralização administrativa que 

refletisse no progresso do serviço público. 

Além disso, Loreiro e Abrucio (2003) atentam-se para outros fatores que 

a gestão pautada no cidadão-usuário exigia da agenda de reformas, o que 

extrapolou as noções meramente administrativas e deu enfoque para questões de 

“redefinição do espaço público, das relações entre Estado e sociedade”. 

(LOREIRO e ABRUCIO, 2003, p.66).  

     

2.2 Ações integradas e ferramentas de modernização do GesPública 

Antes de explanar sobre algumas ferramentas de gestão adotadas pelo 

programa, é relevante atentar-se para sua vasta extensão de aplicação por toda 

administração pública. Essa generalidade de implementação representa um dos 

pontos chave estratégicos do programa, com intuito de impulsionar sua adesão 

pelos mais variados órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais 

(BRASIL, 2007). 

Como assinala Ferreira (2009), tal esforço tem como pretensão criar uma 

rede entre pessoas e organizações em prol do desenvolvimento de uma gestão 

que seja capaz de ser excelente sem desconsiderar a natureza e o princípio 

público das organizações. Trata-se da Rede Nacional de Gestão Pública (RNGP), 

cuja difusão de experiências dos atores envolvidos demonstra a pretensão em 

atingir o que se entende por “estado da arte” da gestão contemporânea. 

Nesse sentindo, o Comitê Conceitual do GesPública pretende 

proporcionar um espaço para diálogo organizacional, que através da troca de 

experiências tem estruturado o desenvolvimento e aprimoramento de 

metodologias e práticas referentes a um modelo de gestão idealizado. Tal modelo 

de gestão, ainda segundo Ferreira (2009), incumbe-se em auxiliar as 

organizações que desejarem aderir ao programa mediante submissão contínua da 

avaliação do processo de gestão, utilizando critérios pré-estabelecidos por uma 

base conceitual de padrão reconhecido internacionalmente denominado Modelo 
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de Excelência em Gestão Pública – MEGP, que será mais bem detalhado à 

posteriori neste trabalho. 

 Quanto às ferramentas de gestão concebidas pelo GesPública, o próprio 

site do Programa disponibiliza manuais de utilização dessas ferramentas, que 

são: 

a) Guia de Gestão de Processos – Esse guia versa sobre a reorganização do fluxo de 

processos das instituições, de forma a orientá-lo para o alcance de resultados, 

através da qualidade da tomada de decisão propiciada pelas referências 

observadas entre recursos consumidos e insumos necessários. 

b) Indicadores de Gestão – Auxilia na definição de ações voltadas para mensuração 

de desempenho das organizações, sugerindo ações em etapas para definição, 

formulação e implementação de um conjunto de indicadores. 

c) Carta de Serviços ao Cidadão - Documento constituído pelos órgãos públicos 

que pretende comunicar aos cidadãos quais os serviços oferecidos por ele, a 

forma de acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos com o 

atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. Esses instrumentos 

visam agregar valor à sociedade através do estímulo da cultura do controle social 

(GRIN, 2013). 

d) Simplificação Administrativa – Denominado por Guia d da Simplificação 

Administrativa, este manual tem como prioridade eliminar o fluxo de processos 

que não agregam valor ao serviço prestado pela instituição, por meio do 

planejamento da simplificação; mapeamento do processo; análise e melhoria dos 

processos; e implementação das melhorias. 

Tais instrumentos contidos no GesPública têm como finalidade auxiliar 

no percurso de efetivação, avaliação e manutenção do MEGP. Ao serem 

aplicados em um sistema gerencial, atuam como insumos para o processo de 

evolução da gestão, vislumbrando agregar valor ao serviço público. 

 

2.3 Fundamentos do MEGP e avaliação da gestão 

 Sendo formalizado pelo decreto que instituiu o GesPública, o MEGP tem 

como proposta central conciliar os elementos de excelência da gestão 

contemporânea com os princípios norteadores da administração pública: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa agregação 

empregada sobre um sistema gerencial traz a ideia da aplicação do modelo. 
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Segundo o guia metodológico do MEGP, são 11 fundamentos da gestão pública 

contemporânea abarcados   

1) Pensamento sistêmico; 2) Aprendizado organizacional; 3) Cultura 

da Inovação; 4) Liderança e constância de propósitos; 5) Orientação 

por processos e informações; 6) Visão de Futuro; 7) Geração de 

Valor; 8) Comprometimento com as pessoas; 9) Foco no cidadão e 

na sociedade; 10) Desenvolvimento de parcerias; 11) Gestão 

participativa 

 

O tratamento desses princípios prima em sair da visão simples de 

operação de ferramentas para incentivar o planejamento estratégico dos recursos 

humanos e organizacionais, sendo operacionalizados a partir de critérios que 

compõe o sistema gerencial que caracteriza o modelo. Esse sistema gerencial 

adotado possui 8 critérios que estão sistematizados em 4 blocos. O primeiro 

bloco é o do planejamento, e diz respeito a quatro dimensões, que são: 

Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos, e Sociedade. O segundo bloco faz 

menção à execução, considerando a dimensão de Pessoas e dos Processos. Por 

sua vez, o terceiro bloco é representado no âmbito do controle, com enfoque nos 

Resultados, sendo aqui ressaltada a satisfação do cidadão-usuário, e o quarto e 

último bloco contempla a inteligência da organização, sob o aspecto das 

informações e conhecimentos, sendo este o bloco que “dá ao órgão/entidade 

capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas práticas de gestão e, 

consequentemente, seu desempenho” (BRASIL, 2014, p.21). 

A figura 1 a seguir consta uma representação gráfica do modelo, e traz a 

noção de integração presente entre os blocos (setas azuis) e entre os critérios 

(setas vermelhas). 
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Figura 1: Visão sistêmica do MEGP 

Fonte: Guia MEGP 250 pontos 

 

Portanto, a condição de evolução da gestão pública requer não apenas a 

aplicação de práticas de excelência em todas as dimensões do sistema, mas 

também depende de um conjunto de condutas integradas que visam avaliar de 

forma contínua a organização, concebendo o que o modelo chama de sistema de 

melhoria contínua. 

 

2.3.1 O Instrumento de Avaliação da Gestão Pública (IAGP)                                                                              

Em seu arsenal de guias, o GesPública reúne 3 IAGP‟s depositados em 3 

níveis diferentes, sendo que todos os níveis reúnem conceitos e parâmetros para 

avaliar a gestão, modificando apenas o grau de requisições impostas em cada 

uma delas. Os 3 instrumentos sugerem uma maneira gradativa de auto avaliação, 

sendo o primeiro nível destinado a todas as organizações que começaram a 

utilizar as ferramentas da auto avaliação continuada, podendo somar um total de 

250 pontos. Já a segunda categoria, que alcança um somatório de até 500 

pontos, faz menção às organizações que já iniciaram o processo e conseguiram 

um resultado igual ou superior a 200 pontos. O terceiro e último IAGP pode 

alcançar 1000 pontos, e só podem inserir-se nesse nível, as organizações cuja 

pontuação seja igual ou maior que 350 pontos. 
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Todas as entidades públicas que quiserem submeter suas práticas 

gerenciais à avaliação deverão seguir o ciclo das etapas da melhoria contínua da 

gestão. Primeiramente, a organização realiza a auto avaliação, ou seja, elabora 

um diagnóstico para quantificar e qualificar as práticas e resultados da gestão. 

Nessa primeira fase, a alta administração deverá indicar uma equipe interna para 

conduzir e planejar o processo. Tal equipe deverá traçar o perfil da organização, 

proporcionando uma visão sistêmica da entidade e seus principais aspectos, a 

fim de identificar oportunidades de melhoria gerencial, baseando-se em padrões 

de excelência que compõe as alíneas vinculadas a cada um dos 8 critérios 

estipulados pelo MEGP.  É importante que esse processo de auto avaliação se dê 

forma participativa, buscando a validação interna dos resultados por meio do 

esforço de criar um consenso geral acerca da atual qualidade da gestão e os 

pontos prioritários de correção.  

Feita a auto avaliação, a equipe interna designada encarrega-se em criar 

um Plano de Melhoria da Gestão (PMG) baseado no que a organização entende 

como sendo prioritário para progredir, estipulando metas e estabelecendo ações 

que visam aperfeiçoar o desempenho institucional. Executada a auto avaliação e 

elaborado o PMG, a organização passa pelo momento da validação externa, 

período no qual avaliadores da RNGP, externos à instituição, verificam os 

aspectos relevantes da avaliação, averiguando principalmente se esses aspectos 

constituem um consenso entre a organização e os avaliadores externos. O 

GesPública, após essa validação, emite um certificado em nome da organização, 

indicando o nível de gestão. Esse certificado tem validade de 18 meses, período 

que deverá englobar a implementação do PMG e um novo ciclo de avaliação. 

 

2.3.2 Sistema de pontuação  

Tomando como referência o IAGP de 250 pontos, será feito um breve 

esclarecimento sobre a lógica de avaliação do instrumento. Os pontos são 

atribuídos aos 8 critérios estipulados pelo MEGP, sendo que os itens de 1 a 7 

correspondem aos Critérios dos Processos Gerenciais, podendo cada critério 

chegar a 22 pontos. O oitavo parâmetro pode chegar até 96 pontos, e refere-se ao 

Critério dos Resultados Organizacionais.  

Tanto os Critérios dos Processos Gerenciais quanto o Critério dos 

Resultados Organizacionais possuem fatores de avaliação que são expressos em 
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intervalos de 20 pontos percentuais. Os percentuais são atribuídos ao grau de 

abrangência do fator de avaliação dentro de cada parâmetro. Enfoque, 

Aplicação, Aprendizado e Integração são os componentes de avaliação que 

qualificam as alíneas dos critérios de 1 a 7, já o parâmetro dos Resultados 

totaliza a soma das alíneas desse critério, considerando a Relevância, a 

Tendência e o Nível Atual como fator de avaliação.  

Para calcular a pontuação final de cada critério, deve-se primeiramente 

identificar qual o fator de avaliação possui o menor percentual atribuído, sendo 

que se houver dois ou mais fatores que estejam em fase superior, deverá ser 

acrescido 10% do valor dado. O produto gerado pela multiplicação do fator de 

avaliação com a pontuação máxima de cada critério será a pontuação final. Para 

exemplificar, considere o quadro abaixo: 

Quadro 1- Alíneas do critério n° 3 - cidadãos 

A-    Como as necessidades e expectativas dos cidadãos-usuários são 

identificadas, analisadas e utilizadas para a definição e melhoria dos 

produtos, serviços e processos da organização? 

B-     Como os produtor e serviços, padrões de atendimento e as ações de 

melhoria da organização são divulgados aos cidadãos e à sociedade? 

C-    Como são tratadas as reclamações e sugestões, formais e informais 

dos cidadãos-usuários, visando assegurar que sejam pronta e 

eficazmente atendidas e solucionadas? 

D-    Como é avaliada a satisfação dos cidadãos-usuários em relação aos 

seus produtos e serviços? 

Fonte: IAGP 250 pontos 

Para cada uma dessas alíneas serão aplicadas as porcentagens referentes 

aos 4 componentes do fator de avaliação. Supõe-se, hipoteticamente falando, que 

o menor percentual tenha sido de 20%, e que apenas um dos fatores de avaliação 

tenha sido superior a esse percentual. Nesse caso, mantem-se o valor atribuído e 

o multiplica por 22, número correspondente ao valor máximo do 3° critério. 

Portanto, 4.4 foi a nota final do critério Cidadãos. 

Logo, pode-se afirmar que o IAGP é um instrumento que possibilita a 

criação de um ciclo de melhoria contínua da gestão, cujos requisitos são de 

continuidade, implementação de ações de melhoria e o monitoramento dessas 

ações. Importante mencionar que qualquer órgão da administração pública pode 

a qualquer momento escolher participar do Prêmio Nacional da Gestão Pública – 

PQGF, que representa uma das atividades estratégicas do GesPública. Tal 

prêmio tem como objetivo estimular a busca pela excelência por meio do 
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destaque, reconhecimento e premiação às organizações que comprovem seu 

desempenho institucional por meio da avaliação da gestão.  

  

2.4 Decreto 9094/2017 e aspectos da descontinuidade administrativa 

Dado o que foi exposto, é possível perceber o caráter histórico de 

constituição do programa GesPública, essencialmente pelo acúmulo de 

experiências de gestão que foram cooptadas pela RNGP, base do programa que 

ao mesmo tempo que o estruturava também o legitimava como um programa de 

governo, preocupado em difundir práticas de gestão que norteassem as diversas 

organizações da administração pública direta e indireta, independentemente de 

sua natureza federativa. 

Por sua vez, o Decreto 9.094/2017, que revogou o GesPública, faz menção 

apenas a Administração Pública Executiva federal, não mencionando 

organizações dos poderes Legislativo e Judiciário, e nem organizações do poder 

Executivo Estadual, Municipal ou Distrital. Além disso, o Decreto não trata 

sobre atuações do Poder Público no sentido de solidificar e veicular condutas de 

gestão que impactem na Administração Pública como um todo. De forma direta, 

o atual Decreto aborda sobre aspectos de simplificação administrativa destinados 

às organizações do Poder Executivo federal que se relacionam diretamente ao 

usuário, contando com o apoio do recurso denominado “Simplifique!”. 

Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar 

Solicitação de Simplificação, por meio de formulário próprio 

denominado Simplifique!, aos órgãos e às entidades do Poder 

Executivo federal, quando a prestação de serviço público não 

observar o disposto neste Decreto (BRASIL, 2017). 
 

Nesse ponto, a perspectiva da descontinuidade administrativa faz-se presente 

frente ao vácuo gerado pela anulação do Decreto 5.378/2005 e a resultante 

desvinculação de princípios de gestão que vinham sendo consolidados. Spink et 

al(2005) advertem para as duas possíveis interpretações que o termo 

“descontinuidade administrativa” pode assumir. Os autores entendem que um 

dos sentidos possíveis decorre da prática democrática, com as próprias 

alternâncias de poder que a caracteriza, não assumindo aqui uma acepção 

problemática. 

 

Visto por essa perspectiva, a descontinuidade administrativa seria 

considerada normal e necessária, uma expressão descritiva utilizando 

palavras de uso comum para se referir ao processo de mudança 
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dentro de um modelo de governo democrático (SPINK et al, 2005, 

p.12). 

  

Já num segundo momento tal expressão possui as mesmas causas da 

primeira, distinguindo-se pela acentuação da percepção de rompimento entre um 

governo e outro, principalmente sob o ponto de vista dos agentes vinculados à 

administração pública. Na visão dos autores, essa percepção demarca uma “cisão 

histórica” gerada pela “perda da memória institucional” e sua consequente 

“perda organizacional” (SPINK et al p. 15). 

Ao estudar a questão da continuidade e descontinuidade administrativa 

em governos locais, Nogueira (2006) realiza uma revisão literária a respeito do 

tema, afirmando que, embora haja um número pequeno de estudos sobre o 

assunto, é possível evidenciar contribuições interessantes. Uma delas é que o 

fenômeno da continuidade e descontinuidade não acontece de forma isolada e 

pura, ou seja, mesmo em situações de descontinuidade administrativa haverá 

elementos de continuidade e vice-versa. Outro ponto notável abarca questões 

referentes a juízo de valor, não devendo preconceber a descontinuidade 

administrativa como algo ruim e a continuidade como algo bom, existindo 

situações em que a simples continuidade pode estimular a acomodação e apatia 

por parte dos servidores públicos. 

Outra questão abarcada pela revisão literária feita pelo autor remete o 

fenômeno da descontinuidade administrativa à estrutura da organização, 

oportunizando, em um ambiente de mudanças, a dualidade entre rigidez e 

flexibilidade organizacional que, por sua vez, é marcada também pela dicotomia 

entre políticos e burocratas. Em sua posição, os burocratas criticam os políticos 

frente às suas novas prioridades que, por vezes, gera uma cisão negativa em 

relação às atividades que já vinham sendo realizadas, muitas vezes 

desrespeitando as particularidades da instituição. Por sua vez, os políticos 

questionam o enrijecimento estrutural promovido pelos burocratas, resultando 

em um ambiente avesso às inovações. 

Ademais, o autor pontua para as pesquisas realizadas na área como uma 

superação do senso comum no que tange a frequência com que ocorre o 

fenômeno da descontinuidade, revelando que a continuidade administrativa 

mostra-se bem mais presente na realidade das organizações do que se poderia 

presumir. Entretanto, Nogueira (2006) apresenta duas tipologias da continuidade 
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extraídas da literatura que poderia auxiliar na interpretação da aparente 

periodicidade das práticas administrativas. Nesse ponto, a continuidade 

administrativa pode ser substantiva quando a estrutura fundamental do programa 

é realmente mantida, ou então nominal, quando determinado programa é mantido 

sem a sua essência. O autor cita casos estudados de programas que teoricamente 

ainda existiam, porém completamente destorcido de sua estrutura original, 

representando situações de descontinuidade (NOGUEIRA, 2006). 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a metodologia preocupa-se com o 

caminho adotado para se chegar ao fim pretendido pela pesquisa, objetivando, 

portanto, validar os resultados alcançados. “Etimologicamente, significa o estudo 

dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa” 

(GERHARDT e SOUZA, 2009, p.12). Por sua vez, Gil (1999) define pesquisa 

“como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico”, objetivando construir respostas para problemas por meio da 

utilização de procedimentos científicos (GIL, 1999, p.26).  

O autor destaca primeiramente o nível que a pesquisa apresenta, podendo 

esta ser de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. Dentro dos propósitos 

apresentados pelo presente estudo, é possível enquadrá-lo como uma pesquisa 

exploratória, oportunizando um ponto de vista mais geral e aproximativo com 

determinado fato. Para Silveira e Córdova (2009) esse tipo de pesquisa é 

adequado quando se deseja gerar uma maior familiaridade com determinado 

tema ainda pouco explorado. Logo, dada a inexistência de estudos que tratam 

sobre a revogação do GesPública, pretende-se cumprir o objetivo de uma 

pesquisa exploratória que, segundo as autoras, faz-se ao explicitar determinado 

problema ou ao construir hipóteses. 

O segundo ponto de uma pesquisa mencionado por Gil (1999) contempla 

os procedimentos técnicos que foram utilizados para obtenção dos dados do 

estudo, podendo ser logrados através de dois grandes grupos que são as fontes 

secundárias (também chamadas de fontes de papel) ou então as fontes primárias, 

quando estas são angariadas diretamente por meio de pessoas. 

Nesse estudo, as fontes secundárias auxiliaram para uma melhor 

compreensão do GesPública, ajudando a perceber o contexto e as condições de 
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inserção do programa. Nessa etapa, o procedimento técnico utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Embora para Silveira e Córdova 

(2009) ambas pesquisas trilhem o mesmo caminho, a bibliográfica vale-se de 

materiais já elaborado e analisado, publicado por meio escrito ou eletrônico 

como livros e artigos científicos por exemplo. Já a pesquisa documental decorre 

quando se utiliza fontes secundárias que ainda não receberam nenhum tratamento 

analítico, como por exemplo, documentos e manuais oficiais, relatórios, entre 

outros. 

Por sua vez, a coleta de fontes primárias da presente pesquisa contou com 

a aplicação do aplicativo Google Forms, que de acordo com Mathias e Sakai 

(2012) é uma ferramenta de criação e aplicação de questionários online, 

comportando as mais diversas tipologias de questões, sejam elas abertas ou 

fechadas. Tal ferramenta, além de gratuita, apresenta como vantagens a 

possibilidade de ser acessada livremente por meio de um click, realidade 

característica dos questionários online; a facilidade para se responder as questões 

contidas no formulário, visto que não necessita de nenhuma experiência prévia 

em programação; e, principalmente, a possibilidade de melhor visualização dos 

dados obtidos, podendo ser gerada, a qualquer momento, uma planilha (em 

formato .xls) organizada de forma simples e direta, facilitando assim a coleta dos 

dados do questionário. 

No que diz respeito ao emprego do questionário como instrumento para 

coleta de dados,  

pode-se definir questionário como a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc (GIL, 1999, p. 121). 

Tal definição mostra-se adequada aos propósitos dessa pesquisa, uma vez que a 

percepção de gestores ligados à implementação do GesPública em suas 

organizações apoiará o alcance do objetivo do presente estudo. 

Como qualquer instrumento de coleta, o questionário apresenta vantagens 

e desvantagens em sua utilização. No tocante às vantagens, Gerhardt et al (2009) 

assinalam algumas delas como a sua possibilidade de largo alcance de forma 

simultânea, as economias geradas sejam elas de tempo ou de pessoal com 

treinamento e trabalho de campo, a agilidade das respostas obtidas, uma maior 

liberdade para se responder às questões devido ao anonimato, entre outros. Em 
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relação ás desvantagens, os autores apontam para a pequena porcentagem de 

questionários que são respondidos, a impossibilidade de ajudar o entrevistado 

com alguma possível dificuldade em interpretar alguma questão, as respostas mal 

elaboradas ou incompatíveis com a pergunta quando advinda de questões 

abertas, entre outros.  

3.1 Técnica de Tratamento de Dados 

Seguindo a ideia de Gil (1999), o próximo passo a ser realizado após a 

coleta dos dados refere-se à forma de analisá-los e interpretá-los, o que de acordo 

com Silveira e Córdova (2009) relaciona-se à abordagem que a pesquisa adotará. 

As autoras citam a pesquisa quantitativa e qualitativa, sendo esta caracterizada 

por investigar de forma mais incisiva e focalizada determinado evento social, 

sem se preocupar com a quantificação dos dados, enquanto aquela apresenta 

resultados que podem ser quantificados, valendo-se da linguagem matemática 

para descrever determinado fenômeno. As autoras entendem que ambas as 

análises apresentam pontos fortes e fracos, sendo estas complementares entre si. 

Para a consecução da análise dos dados coletados no questionário, a 

pesquisa utilizará a abordagem quantitativa para as questões fechadas, 

manipulando os dados de forma estatística, e a abordagem qualitativa para as 

questões abertas, seguindo a técnica de construção do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC). A esse respeito, Lefevre e Lefevre (2006) explicam DSC como 

“uma proposta explícita de reconstituição de um ser ou entidade empírica 

coletiva, opinante na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira pessoa 

do singular.” (LEFEVRE e LEFEVRE, 2006, p.519).  

Os autores entendem que tal proposta constitui uma superação do 

pensamento estritamente positivista da realidade, o qual acredita ser 

empiricamente impossível retratar a opinião de um grupo segundo a 

representação de um “eu coletivo”. Logo, eles apresentam uma construção 

metodológica de um discurso que é expresso como sendo um indivíduo, porém 

associado a uma acepção ampliada da expressão, contemplando assim a essência 

do pensamento de um grupo, o que não significa uma representação social, mas 

sim “uma camada delas; diretamente sobre essa camada outra camada pode ser 

agregada, constituída por um ou vários discursos ou formações discursivas ou 

ideologias (VERÓN, 1980) em ação nos DSCs” (LEFEVRE e LEFEVRE, 2006, 

p.522). 
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No que tange à metodologia aplicada na estruturação de um DSC, os 

autores sistematizam três ações principais que são selecionar trechos literais 

específicos de cada resposta que retrate o que os autores chamam de 

“expressões-chave”; reduzir o conteúdo atribuindo sentindo às respostas, 

categorizando-as a fim de obter as chamadas “Ideias Centrais” (IC); e, por 

último, associar as expressões-chave a cada IC relacionada, produzindo a síntese 

de um discurso que é o próprio DSC. 

Portanto, após a escolha das abordagens metodológicas do questionário, o 

próximo passo foi enviá-lo para que os gestores responsáveis pela implantação 

do programa o respondesse. O e-mail de contato desses gestores foi obtido por 

meio do site do GesPública, que os disponibiliza através do cadastro das 

organizações adesas no site do programa. Importante mencionar que são as 

próprias organizações que realizam esse cadastro, e nem todas disponibilizam o 

contato de e-mail de seus gestores, sendo este o critério utilizado para determinar 

qual organização receberia ou não o questionário.  

Logo, em um universo de 1263 organizações que aderiram ao programa 

no período de 13/01/1998 a 27/06/2017, 491 possuíam a aba contato em seus 

registros. Dessas, cerca de 250 não possuíam um e-mail válido, muito 

provavelmente por não estar atualizado em seus respectivos cadastros, de forma 

que não puderam receber o questionário. Assim, a pesquisa obteve retorno de 10 

respondentes, sendo esta a amostra tratada.  

  

3.1.1 Análise quantitativa dos dados 

As questões fechadas do questionário tiveram como proposta mensurar a 

percepção dos gestores acerca do cumprimento dos objetivos do GesPública 

dentro da organização. Para isso, foram selecionados os cinco incisos contidos 

no artigo 2° do Decreto 5378 e expostos de maneira afirmativa para os 

entrevistados. Tal artigo foi escolhido, pois expressa de forma explícita os 

objetivos do programa  

Art. 2°  O GESPÚBLICA deverá contemplar a formulação e 

implementação de medidas integradas em agenda de transformações 

da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no 

plano plurianual, à consolidação da administração pública 

profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 

instrumentos e abordagens gerenciais, que objetivem: 

I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento 

das competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 
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II - promover a governança, aumentando a capacidade de 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; 

III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos 

recursos, relativamente aos resultados da ação pública; 

IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, 

promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 

e 

V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e 

ética.  

 

A partir daí os entrevistados tiveram que atribuir pontuações a cada uma 

das afirmativas em uma escala variando de 1 a 5, sendo 1 equivalente a discordo 

totalmente da afirmativa e 5 a concordo totalmente. A tabela a baixo apresenta a 

frequência de pontuação atribuída. 

Tabela 1- Distribuição de frequência das afirmativas  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A partir dos dados estabelecidos compreende-se o valor 4 com maior 

frequência, sendo contabilizado 18 vezes das 50 possíveis, o que representa o 

total de 36%. Segue os valores 5, 3,1 e 2, com uma frequência total de 26%, 

18%, 14% e 6% respectivamente. Por sua vez, como explicitado na figura 3, o 

objetivo melhor avaliado foi o número 5, enquanto o objetivo 1 recebeu a pior 

avaliação entre os entrevistados. Outro ponto que chama atenção é o fato da 

metade dos participantes discordar ou não saber opinar a respeito do objetivo 

número 4. 

3.1.2 Análise qualitativa dos dados       

 As questões abertas, que receberam o tratamento qualitativo, foram 

escolhidas segundo o próprio problema colocado pela presente pesquisa, 

AFIRMATIVA 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

     5 

RANKING 

MÉDIO Desde a adesão da organização ao 

programa, o GesPública: 

1-Eliminou o déficit institucional, 

atendendo as competências 

constitucionais do Poder Executivo 

Federal. 

1

1 

2

1 

2

2 

5

5 

1

1 
       3,4 

2-Forneceu suporte para formulação, 

implementação e avaliação das 

atividades realizadas. 

1

1 

1

1 

2

2 

3

3 

3

3 
       3,6 

3-Contribuiu para a eficiência da 

organização, auxiliando para um 

melhor aproveitamento dos recursos. 

1

1 

1

1 

2

2 

4

4 

2

2 
       3,5 

4-Favoreceu a eficácia e efetividade 

das ações da organização, conciliando 

meios, ações, impactos e resultados. 

2

2 

0

0 

3

3 

2

2 

3

3 
       3,4 

5-Estimulou práticas de gestão 

democráticas, participativas, 

transparentes e éticas. 

2

2 

0

0 

0

0 

4

4 

4

4 
       3,8 
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devendo os participantes responder como o GesPública influenciou a gestão de 

sua organização e quais as consequências da descontinuidade do programa. 

Como dito, ambas as questões utilizaram a técnica do DSC, o que certamente 

contribuiu para uma melhor percepção das crenças e valores gerais dos 

respondentes. A figura 2 trata das frequências associadas a cada IC produzida ao 

ser respondido sobre a influência organizacional do GesPública.  

Figura 2 – Frequências associadas às IC’s 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dessa forma, podem-se depreender três DSC‟s associados a cada uma das 

ideias centrais apresentadas.  

 

Quadro 2 – DSC’s produzidos 

IC-1 Influenciou positivamente. 

“O GesPública possibilitou a criação do nosso Comitê de Gestão estratégica, auxiliando no 

planejamento e controle das ações dos gestores e permitindo avaliá-las ao longo do tempo, 

refletindo em uma melhora nos processos internos da organização e articulação entre 

gestores e corpo técnico.” 

IC-2 Houve alguma influência, mas com ressalvas 

“Embora o GesPública tenha trazido noções de boas práticas de gestão pública à nossa 

organização, como a transparência por exemplo, a simples inserção institucional ao 

programa não garantiu a obtenção de resultados, havendo casos do programa ser 

desconsiderado pelos servidores.” 

IC-3 Não influenciou 

“A adesão da nossa organização ao programa não se concretizou em nenhuma ação 

institucional.” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por sua vez, as consequências vinculadas à revogação do programa 

também tiveram suas frequências distribuídas em três IC‟s, expostas na Figura 3. 
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Figura 3 – Frequências associadas às IC’s 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Novamente, outros três discursos coletivos puderam ser observados, 

conforme sinalizado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – DSC’s produzidos 

IC-1 Deixará sequelas 

“A descontinuidade do programa representa o retrocesso do debate 

institucional em prol da melhoria contínua da gestão, desmotivando 

servidores e dificultando a avaliação do sistema de gestão, o que certamente 

comprometerá sua eficiência e barrará os avanços em busca da excelência.”    

IC-2 Pode vir a deixar sequelas  

“Embora haja organizações que interromperam suas atividades de gestão de 

qualidade, acredito que a consequência da revogação do programa depende 

mais de cada gestor, que opta em dar ou não sequência aos programas e 

projetos em andamento.”  

IC-3 Não deixará sequelas 

“O encerramento do programa não representará nenhuma perda em nossa 

organização.” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A exposição da análise dos dados possibilita a percepção de fatores 

notáveis que contribuem para a discussão. A primeira compreensão possível é 

dada a partir dos dados qualitativos, os quais refletem que a descontinuidade do 

GesPública não é percebida da mesma forma entre as organizações, havendo 

casos em que o fim do programa apresentou influências significativas que 

prejudicaram o aspecto de gestão e o diálogo entre os servidores, ao passo em 

que outras organizações não apresentaram o mesmo nível de sensibilidade à 
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revogação do programa. Do mesmo modo, não houve consenso sobre a 

influência do programa na organização. 

Majoritariamente, os entrevistados acusam a interferência positiva do 

programa sobre a gestão e, assim sendo, entendem que a descontinuidade do 

mesmo provocará retrocessos organizacionais, fato que, por si só, questiona a 

revogação total do GesPública, ainda que suas contribuições não sejam vistas de 

forma unânime entre os gestores.  

De fato, ao se debruçar sobre os dados quantitativos, percebe-se que, 

embora as pontuações 4 e 5 (concordo parcial ou integralmente) possuam uma 

maior frequência, não se pode desconsiderar as 38% das vezes em que os 

participantes discordaram integral ou parcialmente das afirmativas ou então não 

souberam responder a respeito do desempenho dos objetivos do programa. 

Nesse ponto, ao perceber o GesPública como suporte para gestão que 

pretende abarcar todas as dimensões de um sistema gerencial, é viável afirmar 

que a própria qualidade de implementação do programa está diretamente 

relacionada com a cultura da organização a respeito da continuidade 

administrativa das ações, indo em direção ao entendimento de Spink (1987) que 

em algumas situações observou a existência de “feudos” organizacionais, ou 

seja, segmentos da organização que não se comunicavam entre si e por isso 

tinham sua dinâmica organizacional afetada pela descontinuidade administrativa 

da gestão, prejudicando o planejamento de longo prazo e dificultando ações 

integradas por parte dos servidores. Convergindo tal entendimento à análise 

feita por Motta (2007), reconhece-se que embora a modernização da 

administração venha mitigando práticas de informalidade institucional, a 

manutenção de coalizações por meio de loteamento político ainda sobrepõe-se a 

critérios técnicos e racionais na administração pública brasileira. Ambos os 

autores veem na mudança de governo a probabilidade de descontinuidade 

segundo prioridades políticas ou o mero desejo dos novos dirigentes em realizar 

as ações do seu jeito, inserindo, segundo Motta (2007), “suas opções pessoais 

como fator diferenciador”. (MOTTA, 2007, p.90).  

Ao confrontar os dados quanti e qualitativos, observa-se como principal 

consequência da revogação do programa o prejuízo ao diálogo institucional, 

repercutindo na perda do espaço para o debate democrático que estimule a 

participação e a transparência das ações, o que, por sua vez, assim como 
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apontado na revisão realizada por Nogueira (2006) e nos dados expostos nesse 

artigo, gera apatia e desmotivação por parte dos funcionários.  

 Portanto, o planejamento governamental é indispensável para que as 

dimensões técnicas e sociais associadas a um modelo de gestão de qualidade 

essencialmente público não se percam, assim como as experiências 

compartilhadas entre os componentes da RNGP, que possibilitou a 

multiplicidade de concepções e propostas associadas a uma determinada solução, 

revelando a excelência da gestão pública não como algo atingível em sua 

plenitude, mas sim como uma perspectiva que deve ser construída de forma 

coletiva e concebida norteando as ações segundo a demanda dos cidadãos.  
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