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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar a importância do feedback para a Administração 

Pública. Essa ferramenta é abordada como uma prática singular na busca pela eficiência na 
prestação dos serviços públicos. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o 

tema. É possível verificar que a Administração Pública passou a considerar o cidadão como 

parte integrante do processo de gestão, estabelecendo estratégias tais como ouvidorias, 

centrais integradas de atendimento, espaços para sugestão, pesquisa de satisfação, dentre 

outros. No entanto, esta prática ainda não é seguida da forma como é indicada, cabendo aos 

gestores implementarem estratégias de disseminação da ferramenta em todos os processos da 

gestão pública, tornando-a mais sistemática e regularizada.  
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1- Introdução 
 

O presente artigo aborda a importância do feedback para a Administração Pública. 

Para tanto, consideraram-se como fundamentos teóricos que nortearam a construção do 

desenho da pesquisa a concepção feedback como ferramenta de gestão e a sua utilização pelo 

setor público para oferecer serviços mais eficientes aos usuários. 

A série de transformações evolutivas ocorridas nas teorias clássicas e suas mudanças, 

com ênfase na abordagem humanística da Administração, foram determinantes para que 

houvesse novas ideias e pontos de vista que gerassem interação das organizações, seus 

colaboradores e o ambiente. Essa relação se tornou mais acentuada, conforme a necessidade 

de flexibilidade, e a adaptação das organizações foi aumentando, tornando mais importante a 

comunicação entre os indivíduos e grupos dentro das empresas. 

Essa carência de flexibilidade não foi prevista no modelo burocrático de organização 

de Weber, uma vez que a falta de adaptação da burocracia às exigências externas dos clientes 

e às exigências internas dos participantes não foram formuladas, ocasionando uma crise deste 

modelo. Em decorrência desse fato, o sociólogo Philip Selnick realizou um estudo pioneiro, 

demonstrando a possível flexibilidade da burocracia para se ajustar às duas demandas que não 

foram contempladas por Weber (Chiavenato, 2004). 

A importância dessa flexibilidade para a burocracia, também é defendida por Paradela 

e Costa (2013). Os autores afirmam que a ênfase numa gestão baseada em princípios e na 

flexibilidade da forma como estes são aplicados no dia a dia, tornam mais ágil e criativo para 

se adotar medidas de boa governança democrática. 
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Após essa evolução na teoria da Administração, as organizações públicas e privadas, 

puderam adotar essas medidas que trouxeram melhorias para suas operações, como por 

exemplo, a Teoria Estruturalista, Teoria Behaviorista e Teoria dos Sistemas, todas com 

destaque para uma maior participação humanística e flexível nos processos de interação e 

reciprocidade com o ambiente interno e externo. 

Essa nova característica de modelo de gestão tornou as informações entre os 

envolvidos mais valorizadas e se desenhou como uma fundamental ferramenta para que os 

gestores pudessem utilizá-la nas estratégias organizacionais e tornar mais eficaz a busca por 

seus objetivos. 

É oportuno ressaltar que um dos grandes desafios da atualidade da Administração 

Pública no Brasil está relacionado à oferta de melhores serviços à sociedade. Cada vez mais a 

demanda por serviços torna-se mais exigente e requer dos gestores públicos o máximo de 

eficiência na elaboração de seus serviços. Uma ferramenta que pode ajudar muito os 

servidores públicos, na elaboração e execução de estratégias e técnicas mais eficientes, é um 

dispositivo operacional de retroação que ajuda a obter informações de ações já realizadas, e 

utiliza esses dados com o objetivo de dirigir e controlar novas ações para implementar 

padrões que formam anteriormente estabelecidos. 

O feedback é de fundamental importância para que haja uma retroalimentação de 

informações de como estão sendo realizado os serviços públicos oferecidos à população. 

Segundo Albuquerque (2011), essa retroalimentação auxilia para que as atividades 

organizacionais ocorram de forma integrada em todos os níveis decisórios, formando assim 

um sistema mais dinâmico, tendo em vista que as informações são repassadas com mais 

objetividade, aumentando a capacidade de processamento de informações e 

consequentemente melhorando a oferta de serviços aos seus respectivos usuários.  

Seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, 

instituído pelo decreto nº5.378, de 23 de Fevereiro de 2005 (GESPÙBLICA), a metodologia 

gerencial nas operações administrativas no setor público, obedecendo o princípio da 

Eficiência estabelecido pela Emenda Constitucional nº19/1998, pode-se observar, por 

exemplo, a utilização do Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação (IPPS) como forma de 

utilização do feedback para obter informações relevantes para as organizações públicas. Esse 

instrumento tem como finalidade operacionalizar a avaliação da satisfação dos usuários com o 

serviço público. Segundo Batista e Paiva (2014): “com o auxílio dela é possível realizar um 

diagnóstico estratégico da organização, fornecendo informações relevantes ao gestor público e 

auxiliando-o nos processos de intervenção e tomada de decisão.”. 

Esse sistema de retroalimentação está inserido no setor público e um de seus meios é 

realizar uma pesquisa de satisfação, na qual as expectativas do seu público alvo sejam 

levantadas, juntamente com dados objetivos e subjetivos, e que essas informações 

proporcionem o aprendizado estratégico organizacional em nível de alta direção (Paludo, 

2010). Assim poderá confrontar esses dados para ter uma informação mais precisa e 

confiável, pois poderá atuar precisamente no foco do problema. Para que a Administração 

Pública acompanhe o ritmo acelerado de crescimento e desenvolvimento da sociedade nos 

dias atuais, é fundamental que ela se preocupe em acompanhar as demandas que surgem no 

decorrer do tempo e com isso procure meios de responder rapidamente às expectativas da 

sociedade, para que os serviços públicos consigam suprir o mínimo de necessidades que a 

população demanda para continuar crescendo e se desenvolvendo.  
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Levando-se em conta tais considerações, este artigo apresenta como objetivos: analisar a 

importância do feedback para a administração pública, identificar os principais autores que 

colaboram para a compreensão desta ferramenta de gestão e contextualizá-la no setor público, 

caracterizando os possíveis resultados que podem ser estabelecidos com a implantação desta 

ferramenta de forma padronizada e periódica. 

 

2-Revisão Bibliográfica 
 

A literatura sobre feedback como ferramenta de gestão para melhoria de desempenho 

vem se constituindo como uma das áreas de investimento da Administração Pública. A 

incorporação do conceito na realidade da administração pública foi compreendida como um 

processo importante, permitindo mudanças no processo de trabalho. Nessa perspectiva, a 

revisão bibliográfica foi estruturada em três eixos para melhor compreender e discutir o tema 

em questão: feedback como ferramenta de gestão; feedback e sua utilização pelo setor 

público; e possíveis resultados obtidos a participar a implementação do feedback. 

 

 

          2.1- Feedback: uma ferramenta de gestão 
 

A evolução estrutural pela qual a Administração passou, e continua passando, é de 

fundamental importância para entendermos como as ferramentas de gestão são necessárias 

para melhorar o desempenho das organizações e de seus colaboradores. Sendo assim, todo o 

processo evolutivo das teorias da Administração, ao longo do processo, foi acumulando 

conhecimento e desenvolvendo técnicas que melhor se adequasse às demandas de suas 

respectivas épocas. 

Essas teorias foram adaptando modelos de gestão que ajudassem a tornar as 

organizações mais competitivas e eficientes em busca de seus objetivos. Segundo Chiavenato 

(2004, p.41), “na medida em que a Administração se defronta com novas situações que 

surgem no decorrer do tempo e do espaço, as doutrinas e teorias administrativas precisam 

adaptar suas abordagens ou modificá-las para continuarem úteis e aplicáveis”. 

Segue abaixo uma exemplificação das principais Teorias administrativas e seus 

principais objetivos: 
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Fonte:http://www.arrudaconsult.com.br/2017/02/evolucao-pensamento-administrativo.html. 

Acesso em 10 de Abril de 2018. 

 

Em cada momento houve uma demanda específica, na qual precisava ser rapidamente 

atendida, de forma que seus resultados fossem positivos. Em decorrência dessa necessidade, a 

comunicação realizada pelas pessoas sempre teve um papel importante para o bom andamento 

da gestão organizacional. Através das comunicações realizadas entre os trabalhadores, foi 

ocorrendo um aumento do nível de interação humana dentro das organizações. Essa interação 

produziu efeitos muito positivos, por exemplo, na experiência de Hawthorne, coordenada por 

Elton Mayo, onde verificou-se que as interações humanas são fundamentais para a 

administração (Chiavenato, 2004).  

Essas interações foram se adaptando aos modelos de gestão, de forma que produzisse 

efeitos positivos nos resultados e no desempenho dos trabalhadores. A partir daí, foram 

realizados estudos que desenvolveram padrões de comunicação, onde tentaram encontrar a 

melhor maneira de se comunicar, e com isso trazer benefícios para dentro das organizações. 

A comunicação passou a ser muito mais utilizada pelos administradores como forma 

de obter informações úteis que viessem ajudar na elaboração das funções administrativas, 

Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. Na função de controle, é onde a ferramenta do 

feedback é mais importante.  

 

Chiavenato (2004) entende que: 
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                                         O processo de controle atua no sentido de ajustar as operações a 

determinados padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo com a 

informação que recebe. A observação ou verificação do desempenho ou do 

resultado busca obter informação precisa a respeito daquilo que está sendo 

controlado (CHIAVENATO, 2004, p.22). 

 

Esse conceito é exatamente o que a retroalimentação de informações se propõe a fazer 

como ferramenta de gestão para auxiliar os administradores na obtenção de informações sobre 

as ações desenvolvidas por eles. Por isso ela é uma das ferramentas mais importantes para 

auxiliar os gestores, pois utiliza informações e compara com padrões já estabelecidos, de 

forma que evite desvios e discrepâncias dos objetivos previstos. 

Nesse sentido, Feedback é uma ferramenta de gestão, pois sua finalidade é auxiliar 

sistemas de informações, processando dados obtidos externamente e utilizando-os como 

referências para possíveis modificações através de análises comparativas com os objetivos 

instituídos no planejamento organizacional. 

 

Para João (2018), Feedback é: 
 

O conceito de feedback surge ligado à teoria de sistemas e, por conseguinte, 

define-se como sendo o processo em que o output de uma ação é 

retroalimentado no mesmo sistema como input para modificar a próxima 

ação e, deste modo, melhorar o sistema (JOÃO, 2018).  

 

Atualmente o feedback é muito utilizado nas organizações privadas, pois a 

flexibilidade do modo como é desenvolvido o trabalho e as atividades dos funcionários 

facilita e estimula o uso dessa prática, até porque o dinamismo do mercado faz com que as 

empresas busquem se aperfeiçoar e desenvolver técnicas que produzam resultados mais 

satisfatórios em todas as áreas dentro das empresas (Ladeira, Sonza e Berte, 2012). 

O processo de aplicação do feedback é bastante notório, principalmente pelo fato de 

produzir resultados satisfatórios para as organizações. Ele trabalha respaldado em avaliações 

das informações e práticas desenvolvidas pelos trabalhadores, de forma que é analisado o 

retorno das consequências que aquelas ações produziram quando foram realizadas. Segundo 

Hattie (2009 apud Fonseca et al., 2015), o feedback visa a diminuição das discrepâncias entre 

a compreensão e desempenho atuais, por um lado, e uma intenção ou objetivo de 

aprendizagem, por outro. 

A principal finalidade do feedback é a sua utilização para o gerenciamento de pessoas 

e/ou dados, que podem ser melhor administrados quando se torna possível uma melhor análise 

da maneira como está sendo desempenhado o trabalho, melhorando o desempenho e 

fortalecendo a relação de confiança entre gestor e colaborador (Teixeira, Bassoti e Santos, 

2014). Dessa forma é fundamental que, após analisado, essas informações poderão ser 

aperfeiçoadas para que sejam desempenhadas com mais eficiência e eficácia, obtendo assim 

um melhor aproveitamento das atividades cumpridas pelas organizações. O processo de 

Feedback pode ser ilustrado na figura abaixo: 
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FEEDBACK OU RETROALIMENTAÇÃO 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Essa retroalimentação é importante para controlar a qualidade dos serviços 

desenvolvidos pelos colaboradores, pois através das informações obtidas é possível consertar 

erros e aperfeiçoar métodos e procedimentos elaborados dentro das organizações.  

Segundo Ladeira, Sonza e Berte (2012, p.4) “o feedback, pode ter também a função de 

definir a relação entre o trabalhador e a organização, indicando as possibilidades correntes de 

alcançar os objetivos da organização, tanto quanto identificar potenciais que o trabalhador 

pode desenvolver no futuro”. 

É muito importante a implementação dessa ferramenta como parte de um processo 

conjunto entre todos os elementos da organização, de forma que haja uma sinergia em busca 

das metas e objetivos que foram previamente estabelecidos nas diretrizes fundamentais da 

organização. O feedback precisa estar institucionalizado para que produza seus efeitos dentro 

das organizações, pois sua implementação se torna um grande diferencial quanto à 

competitividade que o mercado determina para as organizações.  

Observando a bibliografia sobre o assunto, é claramente visível que o processo de 

retroalimentação dentro de uma instituição é um procedimento cada vez mais fundamental 

para poder seguir acompanhando as exigências que a sociedade faz para se ter serviços e 

produtos cada vez mais qualificados para atender as expectativas dos cidadãos. 

 

2.2- Feedback e o Setor Público 
 

O Setor Público é formado por instituições que são fundamentais para o 

desenvolvimento e o progresso de um país. Diante de tamanha importância e 

responsabilidade, é fundamental que, juntamente com os serviços básicos ofertados pela 

esfera pública, venha acompanhado de Eficiência e elementos que maximizem a qualidade 

dos serviços produzidos pelo setor público (Brasil, 2016). 

Atualmente, o mundo globalizado está mais dinâmico e exigente com a rapidez e 

velocidade das informações e dados que são compartilhados entre as pessoas. Essa mudança 

causa reflexos na Administração Pública, que deve, se adequar à essas transformações, 

buscando o aperfeiçoamento e técnicas modernas de atuação que sirvam para atender as 

demandas da sociedade. Segundo Albuquerque (2011), aproximar-se mais do cidadão, de 

ENTRADA 
PROCESSADOR 

SAÍDA 
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aperfeiçoar suas relações com o setor privado e de maximizar a eficiência das transações 

intragoverno são estratégias fundamentais.  

Essas mudanças devem ser rápidas e eficientes para acompanhar, em tempo real, o que 

é necessitado pela população. Assim como o setor privado se atualiza para acompanhar as 

demandas, o setor público também deve se preocupar com essas novas faces da modernidade, 

aplicando elementos de Gerencialismo na Administração Pública (Albuquerque, 2011). 

Essas técnicas modernas que devem ser adotadas incluem a retroalimentação como 

sendo uma de suas principais fontes de informações para o cumprimento do dever no setor 

público. Segundo Oliveira (2014), o feedback pode contribuir para motivar as pessoas, ajudar 

no crescimento do grupo, resultando em uma conduta positiva que impactará o desempenho e 

as relações profissionais dentro das organizações.   

Para que o Governo consiga adotar esta ferramenta em suas instituições, é importante 

que esteja previamente organizado e implemente medidas que aperfeiçoem as práticas a serem 

seguidas pelos servidores. É por isso que deve haver um conjunto de regras normatizando 

esses novos procedimentos, pois segundo Albuquerque (2011, p.105) “a Gestão do 

Conhecimento depende fundamentalmente da capacidade de integração e de comunicação na 

organização.” Essa nova Gestão do Conhecimento é que vai definir a eficiência dessas novas 

técnicas no Setor Público, e o feedback é uma delas. É preciso que essa retroação obtenha 

informações do público alvo para que as instituições saibam quais são os pontos principais em 

que devem atuar para melhorarem e se aperfeiçoarem. 

Diante desse cenário, foi criado em 2005 pelo governo federal o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização (GESPUBLICA), com o objetivo de estimular e apoiar as 

organizações públicas para adotarem medidas que ajudem a tornar a gestão mais eficiente, 

oferecendo aos cidadãos serviços de melhor qualidade1.  

A administração Pública busca adotar essas medidas a fim de gerar resultados 

positivos com o auxílio de ferramentas de gestão eficientes. Segundo Alves (2013) podem se 

dá na forma de avaliações periódicas, feedback de suas principais ações, pesquisas de clima 

organizacional, programas de capacitação, etc. Essas ferramentas são muito úteis para a 

gestão pública desenvolver suas atividades com foco nos seus objetivos. 

Após a necessidade de aplicação de novas práticas e técnicas a serem observadas, é 

fundamental que haja vontade política e governamental para que a implementação dessas 

ferramentas seja, de fato, concluída com sucesso. 

 

 2.3- Feedback no setor público: alguns resultados Possíveis 
 

Um exemplo prático da aplicação da ferramenta feedback na Administração Pública é 

através do uso do Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação (IPPS). Essa ferramenta é 

oferecida gratuitamente à quem tiver interesse, no site do Gespública, e serve para realizar 

pesquisas se satisfação em organizações públicas com o objetivo de obter um retorno dos 

serviços oferecidos aos usuários dos serviços públicos. Essas informações são captadas 

através de um software desenvolvido para se adaptar às necessidades de cada organização que 

venha a utilizar o IPPS.  

                                                             
1Para maiores informações consultar 

http://www.gespublica.gov.br/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o.  
 

http://www.gespublica.gov.br/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o
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São realizadas perguntas pré-definidas pelo software, que define através de um 

questionário de pesquisa de opinião padronizado. Esse questionário utiliza elementos das 

principais metodologias internacionais de medição de satisfação dos usuários, como o 

SERVQUAL e o Common Measurement Tool, porém devidamente adaptado às necessidades 

brasileiras. 

Segundo Batista e Paiva (2014): 

 
“O IPPS é uma ferramenta informatizada de alto impacto que tem por 

objetivo operacionalizar a avaliação da satisfação dos usuários com o serviço 

público. Com o auxílio dela é possível realizar um diagnóstico estratégico da 

organização, fornecendo informações relevantes ao gestor público e 

auxiliando-o nos processos de intervenção e tomada de decisão.” 

 

 

A pesquisa realizada por Batista e Paiva (2014), foi realizada em um hospital do 

exército brasileiro e foi baseada em um questionário, que através do software do IPPS se 

adaptou às particularidades da organização, e serviu para medir o nível de satisfação dos 

usuários daquela unidade quanto aos serviços prestados, estrutura e limpeza do local e horário 

dos atendimentos. Essa pesquisa resultou em dados quantitativos que puderam gerar 

informações que serão trabalhadas para serem corrigidas quando necessário. Essa pesquisa se 

mostrou confiável, com uma margem de erro de seis pontos percentuais, estando dentro dos 

padrões aceitáveis de confiabilidade. 

Dessa forma o feedback se mostrou uma valiosa ferramenta de comunicação entre as 

organizações e os cidadãos, capaz de dar e receber informações, tornando-se possível uma 

auto avaliação das atividades e sobre a satisfação de ambos. 

Segundo Chiavenato (2007), a retro informação é um sistema importante no sistema 

de comunicação. Sua eficácia ocorre quando a comunicação é bilateral e se dá nos dois 

sentidos, ocasionando em retorno para que a fonte possa reconhecer o resultado. Esse conceito 

é observado no IPPS, pois sua finalidade é justamente a de obter informações e processá-las 

para se adaptar às demandas dos usuários dos serviços públicos. 

A retroação é ainda, capaz de integrar as organizações, os servidores e os cidadãos, 

melhorando a gestão no setor público, elevando o padrão dos serviços prestados ao cidadão, 

tornando-os mais eficientes e, ao mesmo tempo, tornando o cidadão mais exigente em relação 

aos serviços públicos (Brasil, 2016).  

Com isso, a administração pública vem desenvolvendo e implementando cada vez 

mais, do uso do feedback a fim de transformar as organizações públicas, procurando torná-las 

mais preocupadas com o cidadão e não, apenas, com os seus processos burocráticos internos. 

Em outras palavras, busca-se fazer com que a organização pública passe a considerar o 

cidadão como parte interessada e essencial ao sucesso da gestão pública, elevando o 

percentual de clientes muito satisfeitos (Brandão et al.,2008). Dessa maneira a Administração 

Pública passa a atingir novos patamares de qualidade oferecida em seus serviços ao seu 

público alvo. 

 

3- Metodologia  
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Para a construção deste artigo, considerou-se a pesquisa qualitativa como a mais 

apropriada para a análise do objeto em questão por se tratar de um tema de interação social. 

Em tal contexto, a Administração tem tido de se atualizar e desenhar projetos e modelos 

comunicacionais para não ficar para trás das tendências mais modernas. Esse tipo de 

abordagem se preocupa com o universo de significados, o aprofundamento e a abrangência da 

compreensão da demanda de um grupo social que não pode ser reduzido à mera 

operacionalização de variáveis. É importante lembrar que em pesquisa qualitativa, o número 

não define sua representatividade (Minayo, 2015). 

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica (Marconi e Lakatos, 2011), sobre a 

temática. Para tanto, foram utilizados livros e artigos científicos publicados em revistas 

eletrônicas. O acervo foi complementado pela pesquisa documental de leis sobre o tema. 

De acordo com Gil (2008), qualquer classificação de pesquisa deve seguir algum 

critério. Ao utilizar o objetivo geral como critério, têm-se três grupos de pesquisa: descritivas; 

explicativas; e exploratórias. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, 

(Zanella, 2009). São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de 

suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas 

de dados. Já as pesquisas explicativas são aquelas pesquisas que têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo é o tipo mais complexo e 

delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. 

Para este estudo optou-se pela pesquisa exploratória. Esta visa proporcionar uma visão 

geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. Muitas vezes as pesquisas exploratórias 

constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é 

bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige 

revisão da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final 

deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 

procedimentos mais sistematizados. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um 

maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, permitindo-lhe formular 

problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos 

posteriores (Gil, 2008). 

Para interpretação das informações foi adotada a análise de conteúdo na modalidade 

temática, que permitiu identificar a presença de determinados temas, revelando os valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no discurso (Bardin, 2009). Nessa 

perspectiva, a análise de conteúdo é usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos e textos. Essa análise auxilia na interpretação de mensagens e na 

compreensão de significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

A análise de conteúdo abrangeu as fases de pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação (Bardin, 2009). Para esta pesquisa, 

inicialmente, procuramos fazer uma leitura flutuante do material. Na segunda fase, foi feita 

uma leitura exaustiva do material selecionado que serviu para organizar os aspectos 

relevantes. Como etapa final elaborou-se uma síntese interpretativa através de uma redação 

que possa dialogar o tema com os objetivos da pesquisa (Gomes, 2015). 
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A análise da biografia obtida pautou-se no seguinte roteiro investigativo: compreensão 

do feedback, contexto de utilização no setor público e os possíveis resultados advindos com a 

implantação da ferramenta. 

 

4 - Resultados e discussões  
 

A aplicação do feedback como instrumento de Gestão no Setor Público vai depender da 

participação integrada de todos os indivíduos de todos os setores que juntos formam a 

Administração Pública no Brasil (Albuquerque, 2011). Esse é um grande desafio que deve ser 

encarado com profissionalismo e seriedade por todos os órgãos envolvidos. Primeiramente é 

importante que todos tomem conhecimento de que se trata de uma importantíssima ferramenta 

de trabalho e uma tecnologia de comunicação, que irá ajudar a todos em desenvolver um 

serviço de melhor qualidade, aumentando o nível competitivo da organização (Brandão, 

2008). 

Nessa perspectiva, o feedback surge diante de desafios e, portanto, se torna 

indispensável a sua utilização para solucionar problemas que surgem no dia-a-dia de qualquer 

local de trabalho. Mas esses desafios não se limitam a um ambiente micro, pelo contrário, ele 

se expande ao ambiente macro do setor público e por isso deve ser institucionalizado pela 

Administração Pública Direta e Indireta, assim como todos os cidadãos que utilizam do 

serviço público. Dessa maneira a própria demanda iria, através do feedback, atualizando e 

modernizando a oferta de serviços. 

Para obter êxito nesta missão é fundamental que o feedback seja descritivo e não 

avaliativo pois sua função é adquirir fatos e/ou dados que depois serão analisados por seus 

respectivos gestores setoriais. Esse processo de retroalimentação deve ser específico e rápido 

ao mesmo tempo, de forma que suas informações sejam logo processadas e utilizadas para 

que as decisões sejam rapidamente estabelecidas (Abreu-e-Lima e Alves, 2011). 

Precedendo a implementação do feedback, o Modus operandi do serviço público tende 

a sofrer alterações para se adequar a esse serviço mais dinâmico e um treinamento técnico é 

desenvolvido para que os servidores possam estar integrados, em todos os escalões, nesse 

novo processo de capacitação profissional do serviço público (Albuquerque, 2011). 

Como já mencionado anteriormente para que o Governo consiga adotar o feedback em 

suas instituições, é importante que esteja previamente organizado e implemente medidas que 

aperfeiçoem as práticas a serem seguidas pelos servidores. É imprescindível a incorporação de 

um conjunto de regras normatizando esses novos procedimentos. De acordo com 

Albuquerque (2011, p.105), “a Gestão do Conhecimento depende fundamentalmente da 

capacidade de integração e de comunicação na organização”. Essa nova Gestão do 

Conhecimento é que vai definir a eficiência dessas novas técnicas no Setor Público e o 

feedback é utilizado com este propósito. Faz-se necessário obter informações do público alvo 

para que as instituições saibam quais são os pontos principais em que devem atuar para 

melhorarem seus processos e se aperfeiçoarem. 

É fundamental que haja vontade política e governamental para que essa 

implementação do feedback seja concluída com sucesso, para que dessa maneira o setor 

público incorpore/aprimore as estratégias inovadoras no setor.  

A Administração Pública Gerencial, somada a velocidade da informação ofertada pela 

era digital, tende a buscar por uma melhoria contínua na prestação de seus serviços, tal como 
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apontou Oliveira (2012, p.36): “Aliás, essa melhoria contínua é o que mais atende os 

interesses da sociedade, por permitir aos sucessivos governos ofertar serviços públicos com 

qualidade e eficiência crescentes”. 

De tal modo, é necessário transportar para a esfera da Administração Pública o 

entendimento de Kotler (2009, p. 160): “Assim, vale o mantra: monitore o nível de satisfação 

atuais dos clientes do seu produto e serviços, não tenha esses clientes como garantidos; faça 

algo diferente para eles de vez em quando; estimule o feedback deles”. 

Enquanto na iniciativa privada, a retroalimentação visa o aperfeiçoamento dos 

processos para a melhoria da qualidade, fidelização dos clientes e consequentemente aumento 

dos lucros, na Administração Pública ela deve ser implementada com o objetivo de melhorar a 

prestação de serviço para a sociedade. Para o acompanhamento dessas transformações sociais, 

além de alcançarem seus objetivos no que se referem à ordem pública, os gestores públicos 

deverão buscar atingir esses resultados ofertando, continuamente, serviços que coloquem em 

destaque o cidadão e sua satisfação com as ações estatais.  

As recentes manifestações populares ocorridas no país, em junho de 2013 e pró-

impeachment, em 2016, além do desconforto causado por alguns políticos, expressam também 

uma expectativa mais rigorosa por parte da sociedade quanto à qualidade dos serviços 

públicos a ela oferecidos.   

Algumas estratégias já estão sendo utilizadas por órgãos públicos, em busca do 

feedback do usuário/cidadão, tais como: ouvidorias, centrais integradas de atendimento, 

espaços para sugestões, pesquisas de satisfação, dentre outras. Importante frisar que trata-se 

de uma mudança cultural sem volta, pelo contrário, pode-se observar que cada vez mais o 

setor público é: “...um ambiente orientado pelas práticas gerenciais. Isto significa que, em 

certa medida, o setor público tem incorporado práticas do setor privado.” (LADEIRA et al., 

2012: pg.2). O foco tem que ser o cidadão e o mesmo deve ser ouvido sobre os seus anseios, 

Emenda Constitucional nº19 (1998). 

Outras plataformas também podem ser utilizadas como meios de interação com os 

cidadãos, em busca do valioso feedback, trata-se das famosas redes sociais (facebook, twitter, 

whatsapp), representam uma rápida comunicação com boa parte da sociedade (Tenório e 

Deboçã, 2016). 

Embora o aumento no processo de feedback entre Administração Pública e população 

caracteriza uma valorização da democracia, é necessário que os gestores públicos 

responsáveis em analisar tais informações, disponham de comprometimento e meios para 

reabastecer o processo de melhoria de serviços. 

 

5 - Conclusão 
 

O artigo elaborado mostra a importância da ferramenta de feedback para a 

administração pública. De acordo com as informações obtidas, é competência da 

Administração pública e, consequentemente, da liderança, gerenciar a convergência de 

esforços visando a obtenção de desempenhos efetivos, a construção de uma força humana 

motivada e comprometida, e a criação de uma cultura de alto desempenho. 

A ferramenta se mostrou eficaz na sua utilização através do Instrumento Padrão de 

Pesquisa de Satisfação (IPPS), quando se mostrou eficiente ao se adaptar às necessidades da 

organização e ao coletar informações com uma margem de erro dentro dos níveis aceitáveis. 
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Essa pesquisa estabelece os fundamentos do feedback em suas práticas e cumpre com seu 

objetivo de fornecer informações sobre os serviços oferecidos pela organização em questão, 

tornando possível que esses dados possam ser analisados pelos gestores para que realizem as 

modificações necessárias que foram acusadas pela ferramenta. 

A ausência de retroalimentação e de periodicidade do feedback compromete a 

eficiência das atividades organizacionais. A maioria desses problemas poderia ser evitada se 

as organizações estabelecessem a cultura do feedback. É importante que as organizações 

definam um cronograma para alinhamento das ações e dos processos que precisam ser 

melhorados. No entanto, as organizações precisam investir na estabilidade do serviço e do 

servidor público.  

É mais do que esperado uma política de valorização do serviço e do servidor públicos 

e luta permanente pela qualidade dos serviços oferecidos. Considerar o cidadão como parte 

interessada e essencial ao sucesso da gestão pública torna os serviços mais resolutivos. Dessa 

forma, o controle social pressupõe corresponsabilidade com a “coisa pública” onde haja 

formulação conjunta de objetivos e metas com justiça social. Nessa perspectiva, a 

participação social acontece de forma permanente. A constituição de cidadãos, enquanto 

sujeitos sociais ativos se consubstancia a partir da transformação das práticas sociais 

existentes e na sua substituição pela construção de novas formas de relação, que tem na 

participação um componente essencial.  
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