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Resumo  

 

A gestão pública trata de atividades simultaneamente técnica e política e demanda, por vezes, 

de iniciativas governamentais para a modernização dos padrões de gerenciamento de suas 

organizações. Por meio de uma pesquisa exploratória sobre os modelos gerenciais de 

administração pública propostos em ações e programas governamentais no Brasil pretendeu-se 

principalmente desenvolver, conceitos e ideias, tendo em vista que o tema é pouco explorado. 

O governo brasileiro tem buscado, por meio de implementação de programas governamentais 

federais, discutir principais características e mecanismos para o desenvolvimento do serviço 

público em temas sobre qualidade e produtividade, apresentando resultados positivos 

demonstrados em modelos já aplicados, para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão da 

administração pública brasileira. 
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1 – Introdução    
 

Ao longo do século XX, as técnicas de administração, o processo de trabalho e o 

gerenciamento da produção passaram por significativas transformações em seu conceito e sua 

forma de execução. Tais mudanças foram advindas da própria necessidade de sobrevivência de 

um mercado cada vez mais competitivo.  

Já no âmbito da administração pública, a produção de bens e serviços visa o bem-estar 

social da população e a busca de instrumentos para melhorar os processos administrativos, por 

vezes, demanda de iniciativas governamentais. 

A observada escassa atenção dada sobre esse aspecto, nos induz ao interesse em debater 

acerca da influência do governo, em seu papel orientador e fomentador, no desenvolvimento da 

gestão na administração pública. 

No final nos anos 80, muitos países participavam de uma revolução tecnológica e 

gerencial, com a aplicação de novos conceitos de gestão da qualidade e produtividade, 

certificação de sistemas, processos, produtos e serviços aumentando a capacidade de 

competição das empresas.  

Desde o período citado, o governo brasileiro tem buscado, por meio da implementação 

de programas governamentais, mecanismos e métodos para o desenvolvimento do serviço 

público em temas sobre qualidade e produtividade. Neste contexto, em 1990, foi instituído o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP, cujo intuito era promover a 

qualidade e produtividade visando a desenvolver a competitividade de bens e de serviços 

produzidos no país. 

Em 1996, foi criado o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública - 

PQPAP, sendo o principal instrumento de implementação do Plano Diretor da Reforma do 
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Aparelho Estado, que tinha como proposta a revisão dos processos internos da Administração 

Pública de forma a torná-los mais eficientes e eficazes. 

No ano 2000, foi criado o Programa da Qualidade no Serviço Público - PQSP, 

agregando toda a experiência dos programas anteriores, com foco no atendimento ao público, 

considerava o cidadão como o principal interessado e imprescindível ao êxito da gestão 

pública.  

Já em 2005, como uma unificação do Programa da Qualidade com o Programa Nacional 

de Desburocratização, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública, visando apoiar o desenvolvimento de ações para a o 

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão da Administração Pública, promovendo a melhoria 

contínua dos serviços prestados aos cidadãos. 

 A gestão pública, por compreender em uma atividade simultaneamente técnica e 

política demanda, por vezes, de iniciativas governamentais para a modernização dos padrões 

de gerenciamento de suas organizações. 

 Modelos gerenciais para Administração Pública devem não somente serem capazes de 

“atender a esses desafios, mas precisam ser desenvolvidos a partir da experiência, do 

conhecimento e do referencial cultural brasileiro, reconhecendo contribuições de paradigmas 

internacionais de inovação na gestão pública” (BRASIL, 2014).  

 Neste sentido, observa-se um crescente número de órgãos e instituições públicas 

brasileiras dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nas esferas Municipal, Estadual e 

Federal que utilizam os modelos governamentais como referência para a melhoria de sua gestão. 

 De acordo com o Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP, a utilização de 

modelos e sistemas de gestão como ferramenta de modernização da gestão pública brasileira 

deverá considerar, ao mesmo tempo, a sua perspectiva formal – que se refere à capacidade para 

aplicar ferramentas, técnicas e procedimentos – e a sua perspectiva política – referindo-se à 

capacidade para planejar e realizar políticas publicas que atendam às necessidades dos cidadãos 

(BRASIL, 2001).  

Os programas governamentais que propõem modelos gerenciais para Administração 

Pública são políticas públicas com métodos e práticas de gestão que além de incorporar a 

dimensão técnica, própria da administração, inclui a dimensão social, própria do serviço 

público. 

São políticas formuladas a partir da premissa de que o gerenciamento de entidades e 

órgãos públicos é capaz e deve ser excelente; é capaz e deve ser comparado a modelos 

internacionais de qualidade em gestão. Porém não pode e nem deve deixar de ser público. 

Neste contexto, considerando a importância do governo no estabelecimento de 

diretrizes, orientação e delimitação das formas de funcionamento e organização da 

Administração Pública, o presente projeto visa o estudo, por meio de uma pesquisa exploratória, 

sobre os modelos gerenciais de administração pública propostos em ações e programas 

governamentais no Brasil. 

Diante do objeto de pesquisa tal como aqui delimitado, tem-se como problema de 

pesquisa a seguinte formulação: de que maneira as ações e programas do governo federal 

influenciam para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão da administração pública 

brasileira?  

Um estudo exploratório sobre os modelos de gestão propostos em ações e programas 

governamentais federais justifica-se pela importância da busca, nas últimas décadas, do 
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desenvolvimento e melhoria do serviço público, pelo aprimoramento dos aspectos gerenciais, 

em face às limitações de recursos, às condições do ambiente, e às peculiaridades próprias das 

instituições públicas. 

O debate e a difusão sobre a temática, ressaltando a importância do governo federal no 

estabelecimento de diretrizes, orientação e delimitação das formas de funcionamento e 

organização da Administração Pública, se faz necessário. 

Como objetivo específico, este trabalho revisa os conceitos de Administração Pública, 

Governo e Modelos Gerenciais e sintetiza algumas das ações e programas do governo federal 

para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão da administração pública brasileira 

desenvolvida nas últimas décadas. 

Ao final, o estudo apresenta e discute as principais características dos programas 

federais de gestão pública que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão 

da administração pública brasileira. 

E por fim, este estudo não pretende esgotar as referências sobre o tema, mas sim, 

demostrar e enfatizar a importância do governo no estabelecimento de diretrizes, orientação e 

delimitação das formas de funcionamento e organização da Administração Pública. 

 

2 – Referencial Teórico 
 

2.1 - Administração Pública, Governo e Modelos Gerenciais: Conceitos e Definições 
 

O conceito de “administração pública” pode ser definido sob diferentes aspectos, com 

diferentes significados.  Sob o aspecto funcional, a administração pública apresenta-se como o 

aparelho do Estado que executa as políticas e serviços disponibilizados pelo governo. Já sob a 

perspectiva estruturante, tem-se como o processo ou a atividade de administração dos negócios 

públicos. Academicamente, administração pública se desenvolve como uma área de investigação 

intelectual.  

Para Di Pietro (2013), pode-se dividir o conceito de Administração Pública em dois sentidos 

básicos: o sentido material ou objetivo, em que a Administração Pública é definida como a atividade 

imediata e direta exercida pelo Estado; e, no sentido formal ou subjetivo, o qual a Administração 

Pública é conjunto de agentes, pessoas jurídicas e órgãos que têm o encargo de realizar as atividades 

administrativas. 

Observa-se, contudo, que a função social da administração pública está sempre presente em 

todas as suas principais acepções. Matias-Pereira (2014, p. 75) afirma que “o estado, num sentido 

amplo, é a sociedade política e juridicamente organizada em um determinado território, dotado de 

soberania; o governo, por sua vez, é o núcleo estratégico ocupado de forma temporária por indivíduos 

que definem os objetivos, diretrizes e metas do Estado; e administração pública é a máquina que 

viabiliza a vontade do governo”.  

Nesse contexto, Bandeira de Mello (2013) aponta que, no Estado Democrático de Direito, a 

função do Estado é a atuação exercida no cumprimento do dever de atender o interesse público, por 

meio dos poderes acontecidos pelo instrumento jurídico. 

De acordo com Matias-Pereira (2014,), ainda, “que é a partir das escolhas da sociedade 

quanto à configuração do Estado que se deseja, são direcionados os limites e as possibilidades da 

gestão pública, seu modelo, suas práticas e seus valores”. Para os autores, o ritmo veloz das mudanças 

socioeconômico-ambientais e políticas a partir do surgimento de inovações nas últimas décadas do 
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século XX trouxe distintas maneiras e possibilidades para modernizar a função gerencial. A gestão 

do Estado, por consequência, também foi afetada por essas influências.  

Segundo Carneiro e Menicucci (2013), nas três décadas passadas, o termo “administração 

pública” tem sido substituído a pelo termo “gestão pública”. Para alguns, os termos se confundem, 

para outros, porém, essa mudança marca uma ruptura com a administração pública tradicional, a 

adoção de um conceito mais amplo, com inserção de modelos e ferramentas de gestão comuns no 

setor privado. 

Em concordância disso Matias-Pereira (2014), cita que no esforço de modernizar e 

reestruturar a máquina do Estado, a administração pública brasileira vivenciou três amplas reformas. 

A primeira foi a Reforma Burocrática de 1938, inspirada no modelo de Weber; a segunda foi 

sistematizada pelo decreto-lei n° 200, de 1967, no qual ambas foram planejadas e implementadas em 

meio a ditadura e sem debates com a sociedade. A terceira iniciada no ano de 1995, foi a primeira a 

pensar o setor público do país em um contexto democrático, enfatizando o atendimento dos seus 

cidadãos, e com o olhar de que as entidades públicas devem ser eficientes e eficazes e o debate com 

a sociedade dever ser incrementado.  

A adoção de modelos e sistemas de gestão como um meio de modernização da administração 

pública nacional, passou de fato a ser objeto de atenção somente no final da década de 1980. Daí em 

diante, primeiramente por iniciativa do governo federal, vêm se desenvolvendo ações e programas 

cujo propósito principal é a busca pela excelência na gestão pública. Porém, já no final da década de 

1970, começavam a ocorrer mudanças nos paradigmas da Administração Pública, com a instituição 

de novos modelos gerenciais que tinha como preocupação central a ênfase na eficiência e no controle 

dos resultados. 

Modelos gerenciais buscam definir as doutrinas básicas para gestão da administração pública 

substituindo progressivamente “a ênfase em regras gerais pela ênfase em resultados, o ponto de 

partida da construção do Modelo de Excelência em Gestão Pública repousa sobre a premissa de que 

a administração pública tem que ser excelente, conciliando esse imperativo com os princípios que 

deve obedecer, os conceitos e a linguagem que caracterizam a natureza pública das organizações e 

que impactam na sua gestão” (BRASIL, 2014). 

Ambrozewicz (2015) afirma que os atuais modelos de gestão pública devem buscar 

fortalecer os sistemas de gestão da Administração Públicas e para isso precisam adotar tecnologias 

gerenciais que contribuam para ampliação da capacidade de governança e governabilidade de suas 

estruturas executivas, promovendo o aprofundamento dos princípios definidos na Constituição 

Federal de 1988. Ainda segundo o autor, o modelo de gestão pública proposto a atender a esses 

desafios, deve ser desenvolvido a partir da experiência, do conhecimento e do referencial cultural 

brasileiro, reconhecendo contribuições internacionais de inovação na gestão pública. Ainda, 

fundamental considerar o processo de aprendizagem e maturidade dos envolvidos e da própria 

sociedade brasileira e buscar soluções que possam responder aos problemas internos, bem como a 

reorientação das estruturas executivas do Estado para a atuação orientada para resultados e promoção 

da inclusão social. 

Na implantação de um modelo como esse, alguns desafios estão presentes, tais como a 

reorientação das estruturas executivas do Governo para a atuação mais voltada para resultados e a 

promoção da inclusão social e participação da sociedade na vida pública e, principalmente, nos 

processos decisórios do governo, de maneira especial no planejamento, avaliação e controle das 

políticas públicas. Bem como o investimento no fortalecimento da capacidade de governo na 
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coordenação política interna e de articulação junto aos demais atores públicos e privados (BRASIL, 

2014).  

 

2.2 - Programas e Ações Governamentais: Ferramenta para Capacitar o Estado 

 

 Uma preocupação não somente dos organismos da Administração Pública do governo 

federal, mas principalmente das suas Secretarias de Gestão, agências públicas e privadas 

desenvolvedoras de programas de fortalecimento da capacidade institucional, é propor modelos de 

gestão eficazes, com a intenção de proporcionar assessoria técnica e fortalecer a capacidade 

institucional através de programas de desenvolvimento, sendo o foco principal.   

Compreendendo “a capacidade institucional de uma instância administrativa como um 

conjunto de organizações capazes de empreender ações públicas descentralizadas e 

efetivas”, Lubambo (2002) afirma que essa “é condição garantidora da continuidade do desempenho, 

da estrutura e dos processos instituídos das unidades federativas”. Na construção do referido 

conceito, a autora aborda o paralelo entre a capacidade institucional e governabilidade, e relaciona a 

matérias sobre qualidade da gestão pública e ao conjunto de estratégias de sistemas de gestão que 

assegurem a eficácia nas decisões e a efetividade nas ações adotadas. Nesse sentido, aponta ainda a 

existência de uma relação proporcional entre a capacidade institucional e a governabilidade em que, 

quanto maior o nível de governabilidade, maior será a capacidade institucional dos governos na 

implementação de suas políticas públicas. 

Fortalecer os sistemas de gestão da Administração Pública implica em “adotar práticas e 

tecnologias gerenciais que contribuam para a ampliação da capacidade de governança e 

governabilidade das suas estruturas executivas e que promovam o aprofundamento dos princípios 

definidos na Constituição Federal” (BRASIL, 2014).   

Programas e ações do governo federal que propõem modelos gerenciais para administração 

pública fundamentam-se na capacidade das administrações em aplicar bem os recursos públicos e 

direcioná-los para as metas almejadas; gerir o recurso humano disponível e as ações de forma 

eficiente, e avaliar os resultados alcançados. 

A capacidade institucional do Poder Público nesse caso está relacionada à habilidade de 

utilização e implementação dos modelos gerenciais para administração pública, como meio de 

orientação e referência, assegurando que, independentemente das mudanças política e administrativa 

ou da agenda pública em foco, as demandas podem obter êxito. 

 

2.3 - Ações e Programas do Governo Federal quem Propõem Sistemas de Gestão para 

Administração Pública 
 

Conforme relatado por Marini (2002), a crise dos anos 1970, que suscitou iniciativas de 

reestruturação econômica e reconfiguração das estratégias corporativas, introduziu, já no início da 

década de 1980, na discussão sobre o Estado moderno, pontos relacionados às necessidades da 

incorporação de novos papéis, do abandono de outros e, principalmente, da necessidade de 

reorganização para enfrentar a crise e adequar-se as novas exigências. 

A partir do final dos anos 1980, métodos e mecanismos para o desenvolvimento do serviço 

público passaram a ser objeto de atenção do governo brasileiro. Daí em diante, por iniciativa do 

governo federal, vêm se desenvolvendo ações e programas cujos propósitos são o desenvolvimento 

e a melhoria do serviço público, pelo aprimoramento dos aspectos gerenciais. 
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Tal contexto estimulou o Governo Federal, especialmente, a propor à sociedade Programas 

com enfoque na melhoria da qualidade e produtividade, com o objetivo de estabelecer ações de forma 

a contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico e social. 

Segundo Fernandes (2011), os programas brasileiros de gestão são voltados principalmente 

para qualidade e produtividade e visavam sobretudo, o de estabelecimento de um conjunto ordenado 

de ações indutoras da modernização tecnológica, favorecendo para a retomada do desenvolvimento 

social e econômico.  

Em 1990, no contexto do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP, foi 

criado o Subprograma da Qualidade e Produtividade da Administração Pública com o propósito de 

implementar programas de qualidade e produtividade nas organizações públicas, tornando-os mais 

eficientes na gestão dos recursos públicos e mais orientados para o atendimento às demandas da 

sociedade do que para os seus processos internos burocráticos (BRASIL, 2007, p. 7). Desde então, 

os temas produtividade e qualidade passaram a fazer parte da agenda brasileira.  

 

3 – Metodologia 

 

3.1 – Tipo de Pesquisa 

 

O presente estudo pode ser classificado como sendo de natureza qualitativa. Conforme 

Vieira (2006), pesquisa qualitativa se baseia, sobretudo, em estudos qualitativos, 

caracterizando-se, em princípio, pela não-utilização de ferramenta estatística na análise dos 

dados. 

Quanto ao objetivo a ser alcançado, o presente artigo caracteriza-se como um estudo 

explicativo. De acordo com Gil (2002), estas pesquisas têm como atenção principal a 

identificação dos fatores que contribuem ou determinam a ocorrência dos fenômenos estudados. 

É o tipo de pesquisa que aprofunda o conhecimento sobre a realidade, explicando-o a razão, e 

o porquê das coisas. 

Quanto aos procedimentos técnicos de investigação, o estudo é bibliográfico e 

documental. Bibliográfico por utilizar as contribuições de diversos autores sobre o assunto e 

documental por basear-se, fundamentalmente, pela identificação e análise do conteúdo legal 

relacionado ao tema. 

De acordo com Gil (2002) a pesquisa documental apresenta diversos benefícios: os 

documentos constituem uma fonte abundante e estável de dados, além do baixo custo da 

pesquisa, pois não exigir o contato direto com os sujeitos da pesquisa. Proporciona ao 

pesquisador o alcance dos fenômenos de forma muito mais ampla do que conseguiria se os 

pesquisasse diretamente. Essa vantagem torna-se especialmente importante quando a questão 

de pesquisa demanda dados muito dispersos pelo espaço. 

 

3.2 – Universo e Amostra 

 

As fontes que fornecem respostas adequadas ao que se propõe pesquisar são compostas 

basicamente por registros escritos emitidos por instituições governamentais. São leis, projetos 

de lei, relatórios governamentais, entre outros, que tratam de programas governamentais que 

instituem modelos de gestão para Administração Pública, no âmbito do governo federal, a partir 
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da década de 1990. De forma acessória, foram utilizadas fontes de pesquisa como livros; 

manuais; obras de referência; periódicos científicos; teses e dissertações. 

 

3.3 – Coleta dos dados 

 

Chizzotti (2001), afirma que a coleta de dados provém de documentos, de observação 

ou por meio de respostas e declarações de pessoas que contêm as informações necessárias aos 

objetivos da pesquisa, permitindo posteriormente o registro e a análise de tais informações. 

Na pesquisa documental, como boa parte dos documentos utilizados na pesquisa não 

receberam nenhum tratamento analítico, torna-se necessária a análise de seus dados. Essa 

análise deve ser feita obedecendo os objetivos e o plano da pesquisa (GIL, 2002, p. 88). 

Na pesquisa bibliográfica, utilizam-se de dados já trabalhados por outros pesquisadores 

e propriamente registrados. Os conteúdos tornam-se fontes e o pesquisador utiliza-os a partir 

das contribuições dos autores (SEVERINO, 2007, p.122) 

Tanto na pesquisa documental como na pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo 

desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-análise, em que se procede à definição dos 

documentos, à formação das hipóteses e à preparação do material para estudo. A segunda é a 

exploração do material, que envolve a escolha, a enumeração e a classificação das unidades. A 

terceira etapa, por fim, é composta pelo tratamento, inferência e interpretação final dos dados 

(GIL, 2002). 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e bibliográfica a partir dos 

programas federais que instituíram modelos de gestão para Administração Pública desde a 

década de 1990 até os dias atuais. 

O método de análise de dados utilizado nesse trabalho permitiu um estudo mais 

profundo e detalhado a respeito do objeto de pesquisa, o que possibilitou compreender como 

estes se estruturam, avaliando sua consistência. Assim, a análise dos documentos foi sempre 

orientada em função da pergunta: de que maneira as ações e programas do governo federal 

influenciam para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão da administração pública 

brasileira? 

Ao final da análise, foi feita uma avaliação sobre as principais características dos 

programas federais de gestão pública que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento 

da gestão da administração pública brasileira, sintetizando as ações mais importantes. 

 

3.4 – Limitação do método  

 

Em harmonia com Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm como objetivo principal 

apresentar, desenvolver e esclarecer conceitos e ideias. Dentre todos os tipos de pesquisa, estas 

são as que possuem menor rigidez em seu planejamento. Os procedimentos de amostragem e 

métodos quantitativos de coleta de dados, normalmente, não se fazem necessários. Por serem 

desenvolvidas visando proporcionar uma visão geral acerca de determinado fenômeno, este tipo 

de pesquisa é realizado principalmente quando o assunto escolhido é pouco explorado e 

tornando-se difícil a formulação de hipóteses precisas. 

 

4 – Resultados e discussões 
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Limitando-se ao universo da amostra e às fontes de pesquisa definidas, foram 

identificados a existência de cinco grandes programas e ações instituídos pelo governo federal 

de 1990 até a data da pesquisa, que propunham, de alguma forma, modelos e práticas gerenciais 

para a administração pública. 

Pôde-se observar que esses programas e ações estão moldados, geralmente, por meio de 

Decretos e iniciativas diretas ou exclusivas do Poder Executivo Federal, com uma periodicidade 

quase de mesma proporção à duração de tal governo. 

Abaixo são apresentadas e discutidas as principais características de cada programa e 

ação identificados pela pesquisa. 

 

4.1 - 1990 - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP 

Em 26 de junho de 1990, foi publicada a Exposição de Motivos n° 171 elaborada pelo 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento em conjunto com a Secretaria da Ciência e 

Tecnologia da Presidência da República e Ministério da Justiça. Endereçado à Presidência da 

República, o texto relata a necessidade da adoção de modernos métodos de gerenciamento da 

produção e de gestão tecnológica, bem como da capacidade de incorporação de novas tecnologias 

na atividade produtiva. 

O documento ressalta, como pressuposto básico para o gerenciamento do Programa, a 

atuação harmônica e coordenada do Estado, do empresariado e do consumidor, cabendo ao Governo 

os papéis de coordenador e de articulador, em nível estratégico, para o cumprimento e avaliação de 

resultados.  

Como uma forma de marcar a presença do Governo como agente catalisador e articulador 

foram estabelecidos marcos de consolidação do Programa, sendo o primeiro deles a instituição de 

novembro como o Mês da Qualidade e o ano de 1991 como o Ano da Qualidade. 

Ao final, depois de identificados os instrumentos de execução e de coordenação dos esforços 

de promoção da qualidade e produtividade, anexam-se o Termo de Referência do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP, que estabelece o conjunto de ações indutoras para 

a modernização industrial e tecnológica do País. 

O Programa proposto era resultado da organização e da combinação de subprogramas e 

projetos de extensão geral e setorial, sob orientação estratégica única, realizados de forma 

descentralizada nos diversos níveis pelos inúmeros agentes econômicos, com uma forte atuação 

institucional do setor privado, orientada para a qualidade e produtividade. As linhas de ação 

observadas pelo Programa eram parte integrante da Política. 

O PBQP era composto por Subprogramas Gerais (conscientização e motivação para a 

qualidade e produtividade; desenvolvimento e difusão de métodos de gestão; capacitação de recursos 

humanos; adequação dos serviços tecnológicos para a qualidade e produtividade; e articulação 

institucional) e Subprogramas Setoriais da Qualidade e Produtividade.  

Constata-se que o cerne do PBQP era o aumento da competitividade do País, por meio de 

ações indutoras da modernização tecnológica e industrial nacional, como parte integrante da Política 

Industrial e Comercial. Quanto aos aspectos de gestão pública que de alguma forma contribuíssem 

para desenvolvimento e fortalecimento da gestão da administração pública brasileira, observa-se a 

presença dessa perspectiva de forma mais específica apenas em uma das estratégias do Subprograma 

Setorial da Qualidade e Produtividade, cuja ação visava “promover a implantação de projetos da 

qualidade e produtividade em setores da Administração Publico Federal, especialmente aos ligados 

à educação, saúde e segurança” (BRASIL, 1990, p. 2458).   
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Em 7 de novembro de 1990, foi instituído pelo Decreto n° 99.675, o Comitê Nacional da 

Qualidade e Produtividade, cujo objetivo era orientar e coordenar as ações do Programa Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade. No mesmo dia, pelo Decreto n° 99.676 de 07, foi instituído o ano de 

1991 Ano da Qualidade e Produtividade. 

 

4.2 - 1996 - Programa Qualidade e Participação na Administração Pública – PQPAP 

 

Em 1996, foi instituído o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública – 

PQPAP. O PQPAP foi criado dentro do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, sendo 

uma estratégia de desenvolvimento e modernização da administração pública, com a finalidade de 

adotar novos conceitos e técnicas de gestão, alicerçados na redução de erros, no aumento do 

desempenho, e na participação dos servidores. 

O Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública foi o principal 

instrumento na aplicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado, propondo-se a introduzir 

no Setor Público as mudanças de comportamentos e de valores preconizados pela Administração 

Pública Gerencial, e, ainda, proporcionar uma revisão dos processos internos da Administração 

Pública com vistas à sua melhor eficácia e eficiência.  

Observa-se que a principal característica do PQPAP é a de ser um Programa voltado para 

toda a Sociedade, tendo participação popular como a força impulsionadora, capaz de conduzir o País 

no sentido da modernização e do futuro. 

 

4.3 - 2000 - Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP 

 

Em 14 de junho de 2000, foi criado o Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP, 

gestão de atendimento ao cidadão, pela publicação do Decreto nº 3.507, que dispõe sobre o 

estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas 

entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional. 

O Programa da Qualidade no Serviço Público tinha como objetivo principal estabelecer 

padrões mínimos de qualidade no atendimento prestado ao cidadão pelo setor público federal. 

Pretendia, ainda, orientar o processo de definição desses padrões, os quais deveriam estar associados 

a um sistema permanente de verificação e revisão dos padrões estabelecidos. 

Pode-se verificar que o objetivo central do decreto está basicamente na implementação de 

padrões de qualidade, na sua consequente medição, avalição e publicação. Observa-se também que 

as diretrizes presentes no decreto estão focadas para um ambiente de prestação de serviços 

tradicional de atendimento ao usuário. 

 

4.5 - 2005 - Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública 

 

Em 23 de fevereiro de 2005, por meio do Decreto nº 5.378, foi criado o Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, com a finalidade de contribuir para a melhoria 

da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do 

País. Cria-se uma instância estratégica composta de um Comitê Gestor, com responsabilidades e 

competências definidas.  

Em maio de 2007 foi publicado o Caderno GesPública número 1 – Documento de 

Referência do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização,  conténdo as 
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definições estratégicas que visam orientar as ações dos integrantes do Programa atuante em 

todo o país, bem como fortalecer a identidade do Programa. 

Verifica-se que o GesPública se insere em um contexto mais amplo de mudança de 

paradigma da administração pública, na formulação e implementação de medidas integradas em 

agenda de transformações da gestão. O Programa tem como principais características ser 

contemporâneo, essencialmente público e federativo, e estar voltado para a obtenção de resultados 

para o cidadão.  

Observa-se, diferentemente dos programas anteriores, que visavam o fornecimento de uma 

infraestrutura que propiciasse o desenvolvimento da gestão, um dos principais objetivos do 

GesPública é a mobilização da administração pública brasileira, por meio do estabelecimento de 

parcerias voluntárias entre pessoas e organizações para a promoção da excelência da gestão pública 

na geração de resultados. 

 

4.6 - 2017 - Carta de Serviços ao Usuário 

 

Em 17 de julho de 2017 é sancionado Decreto nº 9.094 que dispõe sobre a simplificação do 

atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de 

firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

Resultado de trabalho conjunto entre a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da 

Transparência Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, e a Controladoria-

Geral da União – CGU, decreto propõe a simplificação da burocracia da Administração Pública 

Federal, bem como fornece novos instrumentos para que os cidadãos proponham medidas de 

melhoria e aumento da eficiência do Estado. O Decreto também revoga o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização – GesPública. 

 

5.0 - Conclusão 

 

Com o objetivo de discutir e difundir maiores informações sobre os modelos gerenciais de 

administração pública propostos em ações e programas governamentais no Brasil, dado a 

importância da busca, nas últimas décadas, pelo desenvolvimento e melhoria do serviço público, 

pelo aprimoramento dos aspectos gerenciais, em face às limitações de recursos, às condições de 

infraestrutura, e às peculiaridades próprias das instituições públicas, foram objeto do estudo os cinco 

principais programas e ações instituídos pelo governo federal de 1990 a até a data da pesquisa, que 

propunham modelos e práticas gerenciais para Administração Pública. 

Partindo dos resultados encontrados  na análise, pôde-se reconhecer que em todos os 

programas e ações instituídos pelo governo federal por estudo pesquisado, há uma constatação sobre 

a alta necessidade de atualização da forma de gerir a administração pública, bem como uma intenção 

inicial de mudança desse cenário, e uma busca por melhores práticas. 

Observou-se como característica comum a todas as ações e programas estudados, no 

estabelecimento das diretrizes de trabalho, uma orientação às práticas do mercado privado, buscando 

nele as melhores técnicas e tendências. Porém, observa-se que tal modo ocorre de forma atrasada, 

ocasionando uma defasagem geral da administração pública em comparação com a privada. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma breve análise quanto existência de 

influencia política na delimitação nas ações de desenvolvimento da Gestão Pública. Por se tratar de 

iniciativas diretas ou exclusivas do Poder Executivo Federal, que possui caráter transitório e 
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partidário, observou-se sinais de uma certa interferência no estabelecimento das diretrizes e dos 

objetivos dos programas e ações de aprimoramento da Administração Publica, podendo esta ser 

muito mais ligada à forma e ao estilo do governo do que com o alinhamento com as práticas do 

mercado. 

Vale destacar ainda que o país é carente, sobretudo, de uma clara determinação política que 

coloque a qualidade e produtividade como instrumentos estratégicos, para viabilizar o crescimento 

econômico e induzir o desenvolvimento social. A retomada do desenvolvimento econômico nacional 

depende, entre outros fatores, de um programa brasileiro da qualidade e produtividade que se 

apresente também como instrumento de política industrial e comercial, em busca do incremento da 

competitividade de bens e serviços produzidos no País. 

Dessa forma, é possível afirmar que governo possui fundamental importância no 

estabelecimento de diretrizes, orientação e delimitação das formas de funcionamento e organização 

da Administração Pública. É elemento necessário com a função de fomentar a mudança e o empenho, 

assumindo uma postura dirigista no desenvolvimento e fortalecimento da gestão da administração 

pública brasileira. 

Dada à importância do assunto, sugere-se para próximos trabalhos acerca do tema, um estudo 

comparativo entre o estilo/forma de cada governo com o foco dado aos programas e ações de 

aprimoramento da Administração Publica. Ou ainda, um estudo comparativo entre tais programas e 

as principais práticas do mercado (atuais ou não), verificando a aderência daquele a este. 
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