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Administração Publica Burocrática 



A administração pública burocrática

Distingue claramente o público e o privado.
Nela há separação entre o político e o 

administrador público. 
O Estado burocrático comporta instituições 

basicamente hierarquizadas e controle enfocado 
nos processos. 

Combater a corrupção e o nepotismo 
patrimonialista eram  seus maiores objetivos.

Orienta-se pelas ideias de Formalismo, 
Impessoalidade, profissionalização, carreira, 
hierarquia funcional.



Principais características
1.Formalismo – autoridade deriva de um conjunto 

de normas e leis, expressamente escritas e 
detalhadas.

Poder do chefe restrito aos objetivos da 
organização, exercido no ambiente de trabalho.

Comunicação internas e externas são 
padronizadas e formais. 



Principais características

2 . Impessoalidade – 
Regras aplicadas de forma igual a todos, 

conforme seu cargo em função na 
organização.

Evitar no ambiente de trabalho: Raiva, Ódio, 
Amor, emoções e irracionalidades.

Promoção por mérito e não por relações 
afetivas. 

O poder é ligado não às pessoas, mas aos 
cargos.



Principais características

3 . Profissionalização – as organizações são 
comandadas por especialistas remunerados 
em dinheiro e contratados por seu mérito e 
conhecimento.

4. Hierarquia – organizaçoes são 
estruturadas em vários níveis hierárquicos. 
Estrutura verticalizada.



Os defeitos da administração 
publica Burocratica
1.  ineficiência e a incapacidade de se voltarem 

para o serviço dos cidadãos como clientes.

2. Sistema fechado – atenção na burocracia e não 
no cliente.

3. Rigidez e apreço extremo às regras – controle 
sobre procedimentos e não sobre os resultados.

4. Perda de visão global da organização- divisão 
de trabalho.



Os defeitos da administração 
publica Burocrática
5 . Lentidão no processo decisório – 

Hierarquia, formalismo e falta de confiança 
nos funcionários.

6. Excessiva formalização – dificuldade de 
fluxo de informações dentro da empresa.



Pensamento neoliberal

Neo-liberalismo, iniciado com Hayek, na Suíça, no ano de 
1947 e que passou a predominar no cenário global com 
a ascensão ao poder de Margareth Tatcher, na 
Inglaterra (1979) e de Ronald Reagan, nos EUA (1980).

Com o passar dos anos, este pensamento foi tomando 
conta do panorama mundial e, após a queda do muro 
de Berlim e o Consenso de Washington, no ano de 
1991, passou a prevalecer em vários países da Europa 
e das Américas.

A partir de então, a concepção de Estado foi sendo 
alterada para o modelo gerencial, como veremos a 
seguir.



Administração Gerencial

Conceito

Administração pública gerencial é aquela construída 
sobre bases que consideram o Estado uma grande 
empresa cujos serviços são destinados aos seus 
clientes, outrora cidadãos; na eficiência dos serviços, 
na avaliação de desempenho e no controle de 
resultados, suas principais características.

A Administração gerencial seria conseqüência dos 
avanços tecnológicos e da nova organização política e 
econômica mundial, para tornar o Estado capaz de 
competir com outros países.



Características Gerencial
O Estado marcado com uma administração 

gerencial é aquele que tem como objetivos 
principais atender a duas exigências do mundo 
atual: adaptar-se à revisão das formas de 
atuação do Estado, que são empreendidas nos 
cenários de cada país; e atender às exigências 
das democracias de massa contemporâneas.

O pensamento favorável a este novo modelo 
resume-se em que o Estado burocrático não é 
mais capaz de atender às exigências 
democráticas do mundo atual.



Características Gerencial
• descentralizações política e administrativa;

•  instituição de formatos organizacionais com poucos 
níveis hierárquicos, flexibilidade organizacional,

• controle de resultados, ao invés de controle do 
processos;

•  adoção de confiança limitada, no lugar de 
desconfiança total, em relação aos funcionários e 
dirigentes e, por último, uma administração voltada 
para o atendimento do cidadão e aberta ao controle 
social.



Características Gerencial
• Foco nos resultados. 

A administração pública gerencial teria como 
apoio a administração burocrática, 
conservando alguns dos seus princípios, 
embora flexibilizados, mas teria como 
fundamentos a admissão segundo critérios 
rígidos de mérito, um sistema estruturado e 
universal de remuneração, carreiras, 
avaliação de desempenho realizada 
constantemente e treinamento sistemático.



As estratégias da administração pública 
gerencial são voltadas:

a) para a definição precisa dos objetivos que o 
administrador público deverá atingir em sua unidade;

b) para a garantia de autonomia do administrador na 
gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 
que lhe forem colocados à disposição para que possa 
atingir os objetivos contratados;

c) para o controle dos resultados e a descentralizaçao.

A administração pública gerencial deve aceitar maior 
participação dos agentes privados e ou das 
organizações da sociedade civil.



Razoes da Reforma do Estado
A razão para tal crise 80 no Brasil seria o 

desvirtuamento do Estado, que se desviara de suas 
funções básicas, para ampliar a presença no setor 
produtivo. 

As consequências teriam sido a deterioração dos 
serviços públicos, o agravamento da crise fiscal e a 
inflação. 

Reforma do Estado para consolidar-se a estabilização 
da moeda e assegurar o crescimento sustentado da 
economia. E a correção das desigualdades sociais e 
regionais.



Para sua realização, seriam inadiáveis os passos a seguir  elencados

"(1) o ajustamento fiscal duradouro;

 (2) reformas econômicas orientadas para o mercado, que, 
acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, 
garantam a concorrência interna e criem as condições 
para o enfrentamento da competição internacional; 

(3) a reforma da previdência social; 

(4) a inovação dos instrumentos de política social, 
proporcionando maior abrangência e promovendo 
melhor qualidade para os serviços sociais; e 

(5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a 
aumentar sua "governança", ou seja, sua capacidade de 
implementar de forma eficiente políticas públicas."



Reforma do Estado
A redefinição do papel do Estado envolveria 

a sua não mais responsabilidade direta pelo 
desenvolvimento econômico e social pela 
produção de bens e serviços, mas por seu 
fortalecimento, no papel de promotor e 
regulador desse desenvolvimento. As 
reformas devem resultar na transferência 
para o setor privado das atividades que 
podem ser controladas pelo mercado.



Diminuição das funções do 
Estado
Diminuição de pessoal;
Programas de privatizações;
Terceirização
Publicizaçao;



Publicização, Governança e Governabilidade 

Segundo o Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado, publicização seria o 
processo mediante o qual é posta em prática:

 "...a descentralização para o setor público 
não-estatal da execução de serviços que não 
envolvem o exercício do poder de Estado, 
mas devem ser subsidiados pelo Estado, 
como é o caso dos serviços de educação, 
saúde, cultura e pesquisa científica."



Publicização, Governança e 
Governabilidade 

O processo de publicização permitiria que o 
Estado não mais exercesse o papel de executor 
ou prestador direto dos serviços. Seu papel de 
regulador e promotor dos serviços sociais, como 
educação e saúde estaria mantido.

Fortalecer o Estado, nas suas funções de 
regular e coordenar funções executivas de 
prestação de serviços sociais e de infra-
estrutura, além de descentralizá-las 
verticalmente para Estados e Municípios, são 
buscados na publicização.



Governança

Governança tem que ver com a transição programada de 
um tipo de administração pública burocrática, rígida e 
ineficiente, voltada para si própria e para o controle 
interno, para uma administração pública gerencial, flexível 
e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania.

Governabilidade é possibilidade de ser governado, ou seja, 
qualidade de governável. A governabilidade estaria 
legitimada pelas vias democráticas de formação dos atuais 
governos, insculpidas nas nossas normas constitucionais.

A diferença entre governabilidade e governança resultaria 
de que os atuais governantes não estariam tendo 
capacidade de "governança", suficiente para implementar 
políticas públicas e enfrentar as resultantes limitações 
decorrentes da máquina administrativa rígida e ineficiente.



Administração publica gerencial

• Incorporar o que foi gerado pelo setor privado 
como forma de organização.

• Busca inspiração na administração das 
empresas privadas, não pode ser reduzida a 
administração das empresas.

• Quer ver o resultado e controle por 
competições administrativas desenvolvidos na 
área privada;

• Mecanismos de Controle social inspirado na 
democracia participativa direta.

• Confia no administrador, desde que preste 
contas depois do resultados.

• Sistemas descentralizados;
• Plano de reforma do aparelho do Estado – deu-

se a partir de 1995



Funções do estado



Funções do estado



Funções do estado



Reformas
Administrativa – estrutura funcional dos 

servidores; plano de cargos e salários, houve 
uma redução do quadro de servidores 
estatutários e aumento de empregados 
celetistas. Fim no Regime Jurídico Único.

Previdenciária - Aumento da tributação dos 
servidores na ativa; aposentados, tempo de 
serviços para aposentar-se.

Implementação de programas de 
privatização;

Programa de publicização- Para executar: 
Organizações Sociais, responsáveis por 
celebrar os contratos de gestão com o 
Estado.



Reformas
Sedimentam-se os serviços Terceirizados – 

atividades auxiliares de apoio: limpeza, 
vigilância, transporte, coperagem, serviços 
técnicos de informática e processamentos 
de dados.

Obs. Serviços submetidos à licitação publica e 
contratados por terceiros.



Propriedade publica
Propriedade Privada

Propriedade Publica Não Estatal

Formas de propriedade no 
Brasil



Criação dos conselhos nas 
diferentes instancias

Criação e efetivação da parceria 
entre o Estado e a Sociedade Civil



Impacto social no processo 
de reforma do Estado
Negativos – privatização de empresas  

federais e estaduais de produção de bens 
materiais e serviços - setores: 
siderúrgico, elétrico, mineração, 
petroquímico, ferroviário, fertilizantes, 
portuários e financeiros.

Privatizar é transferir para o setor 
privados os bens e serviços publicos.

Perdas : arrocho salarial, demissão em 
todos os setores públicos, redução de 
serviços essenciais para a população, 
gastos com demissões,  perda dos lucros 
das estatais privatizadas



Impactos da reforma do 
Estado
O programa de privatização não cumpriu sua 

meta – aumentar a poupança.
Sucateamento da coisa publica;
Flexibilizaçao dos serviços sociais e 

cientificos de responsabilidade do Estado.
Pagamento pelo uso dos serviços essenciais;
Serviços que o mercado não consegue obter 

lucros – O Estado propos publiciza-los.
A reforma atingiu diretamente as conquista 

sociais , os direitos humanos.



Organizações sociais
Entidades publicas de direito privado que 

celebram um contrato de gestão com o 
Estado – financiada parcial ou totalmente 
pelo orçamento publico.

Constituídas juridicamente – instituições 
publicas não estatais, entidades do terceiro 
setor, entidades sem fins lucrativos, 
organizações não governamentais, 
organizações voluntarias
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