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1. RESUMO 
 
O presente estudo versa sobre os princípios atrelados à Gestão Pública no Brasil, principalmente 
dos aspectos relativos ao papel do administrador e às caraterísticas deste modelo de condução 
político-econômica perante a sociedade. A administração de órgãos e departamentos públicos 
deve preconizar o desenvolvimento social, com equidade, transparência e democracia. O tema 
Gestão Pública cada vez mais vem sendo discutido em diversos setores da sociedade. Os 
municípios, Estados e União configuram-se como grandes organizações as quais devem 
garantir o funcionamento dessas instâncias a partir da Administração Pública, além do 
compromisso com projetos e políticas públicas que venham garantir melhores condições de 
vida à sociedade. 
 
 Palavras-Chave:  Gestão Pública.  Sociedade. Organizações. Políticas. Sociedade. 
 

ABSTRACT 

 

The present study deals with the principles linked to Public Management in Brazil, mainly the 

aspects related to the role of the administrator and the characteristics of this model of political-

economic conduction towards society. The administration of public bodies and departments 

must advocate social development, with equity, transparency and democracy. The Public 

Management theme has been increasingly discussed in various sectors of society, 

municipalities, states and the Union are configured as large organizations to which they must 

guarantee the functioning of these instances from the Public Administration, in addition to the 

commitment to projects and policies. That will guarantee better living conditions for society. 

 

 Keywords: Public Management. Society. organizations. Policies. Society. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente o setor público expressa a preocupação para que se estabeleça uma gestão 

dos processos políticos administrativos intersetoriais a partir de uma controle e gerenciamento  

cada vez mais transparente  e qualificado, através de princípios constitucionais e éticos. 



2 

 

 

Sabidamente mutos são os desafios no que tange a Gestão Pública de modo geral.  

O estudo em questão parte do pressuposto em elucidar de maneira epistemológica os 

principais fatores atrelados à gestão dos recursos públicos e o compromisso desta esfera para 

com a população, embasando-se nos preceitos aos quais norteiam o Direito Público, esses que 

circunscrevem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência 1. 

É necessário pensar que o Gestor Público necessita ter enquanto objeto de atuação, o 

intuito voltado para a qualidade no que tange a prestação de serviços à população, onde os 

objetivos e resultados precisam estar relacionados com os interesses desses. 

A esfera pública, diferentemente da privada, sujeita-se a normativas estabelecidas 

legalmente, bem como em decretos, onde possíveis alterações não são fáceis de ocorrer e 

dependem de múltiplas variáveis, pactos, e negociações de cunho político. Desta forma, a 

Gestão pública encontra dificuldades para resolver muitas das problemáticas sociais, com 

rapidez e qualidade. 

  

3. JUSTIFICATIVA / OBJETIVO 
 

O principal objetivo do estudo se insere na perspectiva de disseminar conhecimentos 

em nível acadêmico sobre os principais preceitos que formalizam e que constituem a 

Administração Pública no Brasil, refletindo sobre os principais desafios que se estabelecem 

para uma gestão eficiente e igualitária.  

A escolha do tema justifica-se pelo fato de melhor buscar respostas que expliquem os 

fundamentos da Administração Pública, e como é estruturada para atender da melhor forma os 

cidadãos. Compreende-se que é de total relevância conhecer os fundamentos da Administração 

Pública, bem com o papel e responsabilidade dos gestores públicos no que concerne direcionar 

ações em prol da sociedade. 

Frente a tantas necessidades que grande parcela da população passa com relação a saúde, 

educação, assistência social entre outros, acredita-se ser imprescindível levar em consideração 

saberes envolvendo os fatores sobre a eficiência dos serviços públicos, bem como acerca 

 

1
 ALBARELLO, Cristiane Botezini. O papel do administrador na gestão pública. Revista de Administração, 

v. 5, n. 9, p. p. 49-71, 2013). http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/878/1353. Acesso em 
26/03/2022 
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modelos de gestão adotados afim de subsidiar e contribuir para o desenvolvimento econômico 

e qualidade de vida da população. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo em questão utilizou enquanto metodologia a técnica de revisões bibliográficas, 

onde foram utilizadas enquanto fontes de informação: artigos e revistas científicas; 

monografias, livros, cartilhas; entre outros documentais e acervos literários que tratam do 

assunto em pauta2. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

A Gestão Pública, uma área da administração direcionada ao setor público, cuja 

responsabilidade se enquadra na perspectiva de trabalhar a partir de pautas de interesse coletivo 

voltadas à saúde, educação, trabalho, moradia e minimização das desigualdades sociais de uma 

nação3. 

A mesma autora supramencionada diz ainda que os profissionais que atuam na área são 

chamados de gestores públicos, esses que têm o papel de planejar, implantar e supervisionar as 

atividades voltadas ao desenvolvimento social. A principal finalidade do administrador público 

relativamente é a de assegurar o desenvolvimento socioeconômico da nação, através de ações 

efetivas e estratégicas, visto que a gestão pública analisa a estruturação da sociedade, buscando 

maneiras de melhorá-las a partir de políticas públicas. 

A gestão pública é  concebida enquanto uma área em que entram os campos atrelados à 

Administração, Economia e Gestão direcionados à população em geral, caracterizando-se como 

um componente de suma relevância de investigação. Os estudos voltados à Gestão Pública 

possibilita analisar e refletir acerca do sistema governamental-administrativo, permitindo ainda  

conhecer a viabilidade das políticas públicas, bem como dos projetos nos segmentos 

municipais, estaduais e federais, para constituir um ente federado melhor alinhado às 

 

2
 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

3
 PIRES. Ionaze. Gestão Pública: o que é e como atuar na área EAD PUC GOIÁS.  24 de junho de 2021. 

Disponível em: https://ead.pucgoias.edu.br/blog/gestao-publicaAcesso em 28/04/2022. 
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necessidades da sociedade 4. 

Frente às constantes transformações que geralmente ocorrem no cenário sócio-político, 

é imprescindível que as organizações públicas, principalmente as governamentais  busquem 

investimentos em inovações administrativas que resultem em efetividade e excelência. Neste 

viés se é necessário que o gestor público detenha a compreensão de que o processo  de 

transformação que ocorre na sociedade é inevitável e essencial. Para administrar as instituições 

e diferentes departamentos e órgãos públicos é preciso adaptar-se a tais mudanças estampadas 

pelo atual panorama mundial, visto que essas transformações afetam diretamente as 

organizações5. 

No que consiste o comprometimento do Governo com a população, muitos fatores  estão 

relacionados às condições voltadas à dignidade humana, principalmente no que expressa a Carta 

maior de 1988, no que tange os direitos para todos, e formalização de uma sociedade justa. As 

novas tecnologias possibilitam atualmente aproximar de maneira mais significativa os cidadãos 

das ações desenvolvidas pelo Poder Público, sendo tais interações imprescindíveis  à nível de 

transparência. Este contato pode ocorrer de múltiplas formas  através dos meios de comunicação 

convencionais, ou ainda por aplicativos, outros programas e plataformas virtuais6.    

Essas tecnologias conferem de certa forma  uma melhor aproximação por parte da 

população para com as ações e tomadas de decisões dos órgãos públicos, resultando assim em 

muitos benefícios, como agilidade no direcionamento e tramitação dos processos, bem como 

melhor gestão e aplicação dos recursos públicos.  

A autora chama a atenção para o fato de ser de suma importância  o acesso da população 

aos programas e ações desenvolvidas  pelos poderes públicos, uma vez que a divulgação dos 

investimentos, aplicações  e resultados deve ser de interesse coletivo, pois se assenta aos 

 

4 BERALDO, João Bosco. Gestão Pública: conceitos e análises de práticas em Mato Grosso. João Bosco 
Beraldo; Larissa Mendes Medeiros; Nasson Delgado de Arruda (Org.). Várzea Grande-MT: Editora Sustentável, 
2020. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/597805/2/GESTAO_PUBLICA_IFMT_VG_eBook.pdf. Acesso 
em 29/04/2022. 
 

5 FERREIRA, Michelle Karen de Brunis. As novas configurações da Gestão Pública:comunicação, 
conhecimento e pessoas. Unesp. São Paulo. 2012. Disponível em:http://www4.faac.unesp.br/publicacoes/anais-
comunicacao/textos/34.pdf. Acesso em 02/05/2022.  
6PIMENTEL, Isabela. Comunicação e administração integradas: em busca de melhores práticas na gestão 
pública. Movimento gestão Pública eficiente. 2014. Disponível em: 
http://www.gestaopublicaeficiente.com.br/comunicacao-e-administracao-integradas-em-busca-de-melhores-
praticas-na-gestao-publica/. Acesso em: 02/05/2022 
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preceitos da democracia. 

Atualmente a participação da sociedade no que consiste a gestão pública tornou-se 

preponderantemente um discurso recorrente, não necessariamente pelo fato da subjacência de 

alguns fatores democráticos, mas em especial pela incapacidade do Estado na formulação e 

implementação de Políticas Públicas. O governo cada vez mais vem elucidando que necessita 

da colaboração da população para a busca por superação das problemáticas atreladas a 

administração publica, gerando assim a distribuição Accountability 7. 

O termo Accountability , é um  conceito  traduzido para o português como controle, 

responsabilização e fiscalização, surgindo no Brasil a partir  da difusão do sentido democrático, 

como forma de buscar a participação de todos, ou seja, a integração da sociedade frente as 

tomadas de decisões da gestão pública, esta que obrigatoriamente deve prestar contas sobre 

suas iniciativas  para com a sociedade8. 

 O accountability das ações públicas devem ser devidamente exercidos pelo Tribunal de 

Contas da União bem como pelo Ministério Público, essas que são instituições que gerenciam 

e controlam e fiscalizam as atividades das autoridades públicas.8. 

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional expressa do artigo 1° ao 5°, que 

os atos de improbidade exercidos por qualquer agente público, sendo este servidor ou não, 

contra a administração direta, fundacional, indireta de qualquer segmento público de empresa 

incorporada  ao patrimônio público, ou mesmo de entidade para criação ou mesmo custeio, o 

erário haja concorrido ou concorra  com mais de 50% do patrimônio, serão punido legalmente.9  

 

7
 CRUZ, Gisele dos Reis. Gestão pública participativa: o papel da reforma do estado e dos movimentos 

sociais. 2008. Disponível em: http://www.achegas.net/numero/38/gisele_38.pdf. Acesso em: 14 de outubro de 
2016. 
8
 SARTURI. Rosane Carneiro, TORMES. Diego Dartagnan da Silva. A gestão democrática e a 

representatividade social nos conselhos municipais de educação no Rio Grande  do Sul. EDUCACERE 
XIICongresso Nacional de Educação. Disponível em: 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20708_10370.pdf Acesso em 02/05/2022. 
9
 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (BRASIL, 1992) dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional. Lei 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm. Acesso em 05/05/2022. 
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A mesma Lei dispõe ainda que os agentes públicos de qualquer nível hierárquico 

obrigatoriamente devem velar pelo cumprimento rigoroso dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

O gestor público supracitado na citação acima enquanto agente público em qualquer 

nível ou hierarquia perante a lei submeter-se-ão e responsabilizar-se-ão pela doutrina exercida 

em caso de improbidade praticada contra o patrimônio público. 

A Legislação vigente no território brasileiro impõe princípios que devem norteados 

procedimentos licitatórios aos quais fazem parte da administração pública e tem relação direta 

com o papel dos gestores da organização Pública, e os princípios são os seguintes da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.10  

A gestão Pública no Brasil é pautada em princípios legais tais como: Princípio da 

Legalidade; Princípio da Impessoalidade; Princípio da Moralidade; Princípio da 

Publicidade; Princípio da Vinculação ao Instrumento; Princípio do Julgamento objetivo. 

O princípio da legalidade condiz com as ações do Administrador as quais estarão restritos aos 

que estiver nos pressupostos da lei, imperando contra violações e desvios de conduta por parte 

do gestor público. 

 Os atos do administrador estarão restritos ao que estiver determinado na lei, tal 

imperativo é garantia dos indivíduos em geral contra abusos e desvios de conduta por parte do 

administrador público, no que tange as licitações deve-se observar os devidos procedimentos e 

modalidades legais11. 

De acordo com Princípio da Impessoalidade os administradores devem ser tratados de 

maneira igualitária a todos outros administradores que se encontrem na mesma condição 

jurídica, sem preferências cumprir suas obrigações pré-estabelecidas sem quaisquer tipos de 

violação11. O Princípio da Moralidade, trata dos valores éticos, onde os administradores não 

 

10
 LIMA, Aldo Corrêa de. Improbidade administrativa por má gestão pública. Art/Web 

,01/03/2010.Disponível em: https://aldoadv.wordpress.com/2010/03/01/improbidade-administrativa-por-ma-
gestao-publica/. Acesso em 29/04/2022. 
11

 GOMES, Marcondes Francisco Ribeiro. O princípio da eficiência na prestação de serviçospúblicos: O caso 
do setor de Licitações e Contratos do Ministério da Saúde / Marcondes Francisco Ribeiro Gomes, Brasília: 
Universidade de Brasília, Orientador: Prof. Pós Dr. Ricardo Corrêa Gomes. 2019 
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devem valer-se do processo licitatório para quaisquer vantagens pessoais, em outras palavras o 

Gestor público deve focar-se no interesse público, ou seja, o bem comum11. 

O Princípio da Publicidade pressupõe que haja transparência nos processos decisórios 

garantindo que as licitações sejam publicadas para conhecimento de todos os interessados11. Já 

o Princípio da Vinculação ao Instrumento, representa grande importância para administradores 

e administrados, pois através dele se tem a segurança para a condução dos procedimentos, pois 

certa vez que explicitada às regras da licitação, não cabe aos condutores do processo alterá-las, 

regras essas inseridas em Edital publicado11. 

O Princípio do Julgamento objetivo, interliga-se ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, ou seja, em todas as fases do processo em que a autoridade houver a 

necessidade de fazer algum julgamento, este deverá estar de acordo com as regras do edital que, 

obrigatoriamente deverão ser redigidas de maneira clara e objetiva, evitando contaminar o 

processo licitatório com preferências e subjetividades11. 

  Os municípios, Estados e União, são organizações públicas, e logo necessitam ser 

gerenciadas, a partir de um processo integrado, em prol do desenvolvimento social. Para isso 

diferentes tipos de recursos, projetos, políticas e programas são  desenvolvidos e 

implementados  de forma descentralizada entre estes segmentos visando melhorias para a 

população, no que tange qualidade de vida, educação qualidade, serviços de saúde e 

assistencial, dentre muitos outros que permitam que todos os cidadãos tenham seus direitos 

garantidos, e que concomitante a isto o país possa cada vez mais se desenvolver6. 

 

6. RESULTADOS/ ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Os gestores públicos em todos os segmentos sociopolíticos, têm a incumbência de 

assegurar de maneira estratégica o desenvolvimento social e econômico, por meio de ações 

eficazes e políticas públicas. A gestão pública consiste em ser o campo de análise da 

configuração da sociedade, devendo ter os gestores públicos o conhecimento legislativo, e 

político governamental3.  

As ações nas quais se aplicam a gestão pública, obrigatoriamnete deve-se assentar em 

princípios morais e éticos, levando em consideração prestações de contas e transparência no 

que tange o uso dos recursos públicos, além de que os agentes e projetos destinados à população 
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deve ser devidamente controlados e fiscalizados por instituições públicas competentes8. 

  O compromisso da gestão pública para com a população se enquadra na perspectiva de 

articular ações que visem o desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral, usando do 

dinheiro público de maneira pragmática em prol de uma nação mais justa e igualitária para 

todos7. As novas tecnologias permitem cada vez mais que a administração dos recursos públicos 

seja acompanhada de acessível a todos os cidadãos, certa vez que também existem instituições 

competentes que têm a responsabilidade de fiscalizar as ações dos agentes públicos1. 

De modo geral uma nação cuja gestão pública se caracterize de forma eficiente, 

transparente e responsável, a possibilidade de desenvolvimento econômico e social é maior, por 

outro lado, a má articulação dos recursos públicos pode afetar grande parte da população, 

causando ainda mais pobreza e desigualdade social10. 

 

  7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a gestão pública no Brasil deve preconizar ações que garantam a 

qualidade de vida, bem como o acesso a todos os cidadãos aos bens e direitos dispostos na 

Constituição Federal, articulando ações por meio de políticas públicas eficientes.  A partir de 

uma abordagem sistêmica compreende que os órgãos públicos são organizações complexas que 

compreendem esforços de diferentes escalas. 

O gestor público federal tem a incumbência de gerenciar e tomar providências que 

venham possibilitar o bem comum, sem quaisquer tipos de interesses pessoais. A má gestão 

pública pode ocasionar diferentes tipos de desordens sociais e ainda resultar na vida funcional 

dos servidores públicos, assim como falta de recursos destinados às políticas públicas sociais. 

Conclui-se que a má conduta por parte do gestor público é intolerável frente a legislação 

vigente, devendo este respeitar os princípios fundamentais de Administração dos recursos 

públicos. 
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