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Resumo: Este artigo mostra como a
Teoria da Burocracia, modelo de gestão
proposto por Max Weber, influencia a
administração no setor público. Explora
a burocracia, desde suas características
positivas, que fizeram com que o
modelo fosse adotado na gestão do país,
até pontos negativos, que levam a
repensar toda a Administração Pública,
tendo como base a insatisfação de
muitas pessoas com os serviços
prestados pelas organizações deste setor
devido à burocracia excessiva instalada
em seus processos. Faz também uma
abordagem sobre novas tendências e
propostas para a melhoria e maior
eficiência da Administração Pública.
Abstract: This paper shows how the
bureaucracy theory, a management
model proposed by Max Webber,
influences
the
public
sector
administration.
It
exploits
the
bureaucracy
and
its
positive
characteristics
in
the
country
management model adopted and the
negative points, which lead to rethink
the whole public administration, based
on the ordinary people dissatisfaction
with the services provided, considering
the
excessive
organizational

bureaucracy installed in the process. It
also approaches the new public
administration trends and the proposals
for enhancing efficiency in the public
administration.
Palavras-chave: Administração
Pública. Burocracia. Organização
pública. Eficiência organizacional.
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1. INTRODUÇÃO
Em um ambiente cada vez mais
dinâmico, onde acontecem mudanças
constantes nos cenários econômicos,
sociais e políticos, pode-se afirmar que
as organizações de sucesso devem ser
flexíveis e possuir rápida capacidade de
adaptação ao ambiente externo. Para
tanto, as empresas buscam adotar os
melhores sistemas de gestão, de forma a
serem flexíveis e cada vez mais
eficientes na entrega de seus produtos e
prestações de serviço.
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O novo contexto, caracterizado pela
excessiva velocidade da mudança, e

também pela imprevisibilidade [...],
introduz um novo paradigma, baseado
no pressuposto que, além de
deliberadas, as estratégias emergem do
contexto situacional. (MARINI, 2005,
p. 2)

Nesse contexto, sabe-se que a
Administração Pública trabalha visando
cumprir com os dispositivos legais que
regulamentam as atividades desse setor.
E, para isso, adota a burocracia como
principal modelo de gestão, tendo o
intuito de que não haja desvios em
relação ao padrão já elaborado com base
nos regulamentos. Como nos mostra
Schier (2005), a burocracia é o modelo
utilizado no Brasil desde a década de
1930, e é considerado o mais racional
possível, baseado em normas e
regulamentos explícitos em todas as
áreas de atuação, entre elas: saúde,
educação, economia e cultura.
Em contrapartida, o cidadão
brasileiro,
que
em
termos
administrativos é o cliente do serviço
público, queixa-se da falta de
acessibilidade aos serviços públicos e
também de sua ineficiência. “A noção
de burocracia é tão enraizada, que
remete à idéia de imobilidade [...]”
(SARAIVA, 2002, p. 204). Economistas
afirmam que o Brasil, que está em
desenvolvimento, não consegue crescer
mais do que tem conseguido nos
últimos anos por uma série de motivos,
sendo um deles os processos
burocráticos do governo, que possuem
uma estrutura rígida e com pouca
capacidade de adaptação. Isso é
evidenciado com Nassar (2008), em que
pesquisas mostram que a burocracia no
Brasil atrapalha o crescimento do país,
que por um lado se mostra com alta
capacidade de desenvolvimento, porém
é prejudicado pela burocracia existente.
Ora necessária, ora ineficaz fato
é que a burocracia se tornou cotidiana
na vida dos brasileiros. Surge então um
conflito de ideias, em que, por um lado
a burocracia

[...] inicialmente sistematizada por
Weber [...] se sustenta sobre o
conhecimento técnico, que além de lhe
conferir caráter racional, a transforma
em instrumento capaz de assegurar alta
eficiência administrativa (SARAIVA,
2002, p. 188-189)

anda em desacordo com as demandas
dos cidadãos, de forma que
o Estado é gradativamente levado a
enfatizar tanto o atendimento das
necessidades de regulação quanto a
prestação dos serviços aos seus
clientes/ cidadãos. (SARAIVA, 2002,
p. 189)

Devido a esse fato, no Brasil, há
tempos vem sendo estudada uma
reforma administrativa na esfera pública
com a intenção de melhorar a gestão e,
consequentemente, a qualidade na
prestação de serviços (MARINI, 2005).
Sendo assim, este artigo tem
como objetivo analisar a teoria da
burocracia aplicada à Administração
Pública no Brasil, fundamentada nas
teorias de Max Weber. Esta análise
implica a descrição da estrutura
burocrática nos órgãos públicos, bem
como possíveis alternativas para
melhoria de gestão, e análise sobre os
pontos positivos e negativos da
burocracia.
Para atender a esse propósito,
este artigo é apresentado da seguinte
maneira: primeiro uma breve descrição
da teoria de Max Weber e uma
demonstração
dos
papéis
da
Administração Pública; posteriormente
uma abordagem sobre a aplicação e os
efeitos da burocracia, seguida de novas
tendências de uma forma global da
administração nesse âmbito.
2. AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
As organizações públicas são
aquelas que existem para prestar
serviços
públicos,
ou
seja,
compreendem as atividades do Estado,
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exercidas direta ou indiretamente,
direcionadas a atender às necessidades
públicas (BITTENCOURT, 2007).
A
Administração
Pública,
representada
pelas
organizações
públicas, é o elemento essencial para o
funcionamento do Estado. Como define
Bittencourt (2007):
[...] atividade concreta e imediata que o
Estado desenvolve para a consecução
dos seus interesses coletivos, e
subjetivamente como o conjunto de
órgãos e de pessoas jurídicas aos quais
a lei atribui o exercício das funções
administrativas
do
Estado.
(BITTENCOURT, 2007)

Dessa forma, as organizações
públicas existem para assegurar a
satisfação das necessidades públicas
mais variadas, como a segurança, a
cultura, a saúde, as finanças etc. Ou
seja, o objetivo das organizações
públicas, bem como da Administração
Pública é de atender o interesse dos
cidadãos de um país.
As organizações, de forma geral,
são classificadas, segundo Cury (2005)
por
três
critérios:
flexibilidade,
complexidade e evolução histórica.
Nessa linha de pensamento, as
organizações públicas são percebidas
como menos flexíveis, o que faz
identificar o estilo de administração
burocrática, que é explorada adiante.
Essa falta de flexibilidade dá-se
principalmente pelo fato de que as
organizações públicas são regidas por
normas do Direito criadas para regular a
Administração Pública. Desse modo,
todos os processos nesse tipo de
organização devem obedecer às normas
do Direito criadas para tal.
Ainda segundo Cury (2005), o
critério complexidade está relacionado
não com o tamanho de uma
organização, mas sim com o quão
complexo são seus processos. Voltados
para as organizações públicas, os
processos são considerados altamente

complexos e de difícil entendimento
para seus usuários.
A
Administração
Pública
brasileira é regida por um arranjo de
normas e leis que sobrepõem os
aspectos
estratégicos
de
uma
organização moderna. Os princípios
básicos que norteiam a formalização
dos atos das organizações públicas do
país estão no art. 37 da Constituição
Federal da República de 1988, no qual
qualquer forma de Administração
Pública seja direta ou indireta, de
qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (BRASIL,
1988).
Acerca
da
Administração
Pública, três questões são passivas de
discussão por estudiosos,
[...] primeiro, como se desvencilhar do
emaranhado
de
normas
e
procedimentos que impedem o alcance
de resultados? Segundo, como motivar
os funcionários para que ajam no
sentido do alcance dos objetivos
públicos? E, por fim, como medir o
desempenho das agências públicas e
como
melhorar
os
resultados
atingidos?
(BEHN, 1995 apud
ARAGÃO, 1997, p. 117)

Apesar de os questionamentos
pautados por Behn parecerem bastante
associados
à
rotina
de
um
administrador, a figura do profissional
em administração em uma organização
pública existe para a garantia do
cumprimento da lei, de forma que não
haja desvios. Logo, ações gerenciais
que visem ao aprimoramento do
trabalho em uma organização ficam em
um segundo plano.
3. A TEORIA DA BUROCRACIA
A Teoria da Burocracia é uma
das escolas clássicas da administração e

Revista INICIA, Santa Rita do Sapucaí – MG, n.9, p. 8-17, 2009.

conforme define Saraiva (2002, p. 188189):
Inicialmente sistematizada por Weber
enquanto forma de dominação, a
burocracia se sustenta sobre o
conhecimento técnico, que além de lhe
conferir caráter racional, a transforma
em instrumento capaz de assegurar alta
eficiência
administrativa.
Isso
pressupõe
certa
racionalidade
impessoal que, guiada por regras
formais que padronizam e conferem
igualdade no tratamento dos casos,
define com precisão as relações de
mando e subordinação, mediante a
distribuição das atividades a serem
executadas tendo em vista os fins a que
se visa.

Conforme Nassar (2008, p. 6-7),
a palavra “burocracia”, de origem
francesa, tem como essência a
organização, o controle, a qualidade e o
progresso, e significa:
eficiência na utilização dos recursos,
delimitação de fronteiras entre o que é
público e o que é privado e, acima de
tudo, eficiência.

Um dos maiores influenciadores
da administração moderna, com estudos
do início do século XX,
Weber estudou o alicerce formal-legal
em que as organizações reais se
assentam, focalizando sua atenção no
processo de autoridade-obediência (ou
processo de dominação) que, no caso
das organizações modernas depende de
leis. (MAXIMIANO, 2000)

De
acordo
com
esse
pensamento, Maximiano (2000) mostra
que Weber tinha a burocracia como uma
máquina, um modelo ideal de
administração,
baseado
na
impessoalidade, regida ostensivamente
por regras. Dessa maneira, as pessoas
são desconsideradas em todos os
processos da organização, ficando
condicionadas ao cumprimento de
padrões pré-estabelecidos de ações e
comportamento.

A estrutura da divisão do
trabalho era um fator-chave para a
teoria de Weber e a partir disso foram
determinados
os
princípios
da
burocracia que menciona, além de
outros, a questão da impessoalidade, da
hierarquia,
da
padronização
e
formalização e da separação de
domínios público e privado (SOBRAL;
PECI, 2007). Essas considerações feitas
por Weber foram o que remeteu à ideia
de que este se tratava do modelo de
gestão que melhor se adequava às
necessidades da Administração Pública.
Entretanto,
alguns
autores
constroem críticas direcionadas aos
trabalhos de Weber apontando as
disfunções da burocracia. Como mostra
Maximiano (2000), Perrow1 analisa que
a organização cuja gestão tem por
direcionamento de suas ações a Teoria
da Burocracia não alcançará sucesso, já
que as organizações são essencialmente
sistemas sociais, feitos de pessoas. Ou
seja, por mais estruturado que seja o
processo e por mais bem orientado que
seja o funcionário de uma organização
burocrática, sempre ocorrerão as
chamadas disfunções.
Merton2
(1981,
apud
MAXIMIANO, 2000) apontou em seus
estudos algumas das disfunções que
ocorreram na burocracia que estão mais
relacionadas com o tema proposto neste
artigo: a valorização excessiva dos
regulamentos,
o
excesso
de
formalidade, a resistência às mudanças,
a despersonalização das relações
humanas,
a
hierarquização
dos
processos decisórios, a exibição dos
sinais de autoridade e a dificuldade no
atendimento aos clientes são as
disfunções mais criticadas.
1

PERROW, Charles. Complex organizations.
Glenview: Scott-Foreman, 1972.
2

MERTON, R. K. Estrutura burocrática e
personalidade. In: ETZIONI, A. Organizações
complexas. São Paulo: Atlas, 1981.
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Por outro lado, diferentemente
também da visão que as pessoas têm a
respeito da burocracia, esse modelo de
gestão foi considerado uma forma de
organização dotada de várias vantagens.
Entre elas, Sobral e Peci (2007)
mencionam
a
consolidação
de
metodologias de análises racionais, o
que possibilita o aprimoramento dos
processos de produção e a igualdade de
todos os clientes perante a lei e a norma.
A formalização das competências
técnicas e o predomínio de uma lógica
racional sobre uma lógica intuitiva.
Um sistema que foi criado para
ser eficiente, e ao mesmo tempo
impessoal e regrado, com vistas a tratar
todos os clientes de igual maneira, o que
parece perfeito para a gestão das
organizações públicas, apesar de
apresentar algumas vantagens, tem
também suas disfunções que podem
causar insatisfação ao cliente (cidadão).
Sendo assim, a seguir, apresenta-se
como e até que ponto a burocracia afeta
esse tipo de organização.
4. A BUROCRACIA NAS ORGANIZAÇÕES
PÚBLICAS

Profundo
conhecedor
da
sociologia da democracia, Max Weber
desenvolveu a Teoria da Burocracia
considerando seu modelo de gestão
como
sendo
indispensável
ao
funcionamento do Estado moderno e ao
saudável funcionamento da economia.
Seus estudos ganharam enorme
notoriedade na década de 1930, após a
verificação da aplicabilidade de sua
teoria para o setor público, conforme foi
adotado por vários países ocidentais
após a Segunda Guerra Mundial
(ARAÚJO, 2007).
Conforme Pereira (1996), a
Administração Pública no Brasil
manifestou-se influenciada pela Teoria
da Burocracia em 1936 com a reforma
administrativa promovida por Maurício
Nabuco e Luís Simões Lopes e estende-

se até os dias atuais mediante sua
influência
na
elaboração
da
Constituição Federal de 1988. Como é
possível perceber, os princípios que
regem a Administração Pública, como
eficiência, impessoalidade e legalidade,
estão intrinsecamente ligados aos
princípios da burocracia.
No contexto da Administração
Pública, o modelo de gestão da Teoria
da Burocracia foi implantado para
substituir
a
Administração
Patrimonialista que já não era
conveniente ao desenvolvimento do país
em função das mudanças que ocorreram
com o advento da industrialização do
país: “[...] surge no quadro da
aceleração da industrialização brasileira
[...]” (SOBRAL; PECI, 2007). Segundo
Pereira (1996), a Administração
Patrimonialista é herança do regime
monárquico no país e, sendo assim, não
distinguia o que era patrimônio público
do patrimônio privado. Ou seja, não se
adequava ao novo modelo econômico
(capitalista).
Como mostra Schier (2005), a
burocracia é a forma pela qual se deu a
racionalização nas organizações do
poder público. Dessa maneira, observase a superioridade em aspectos técnicos
da Administração Pública em relação
aos demais tipos de organizações. Tal
nível de aprimoramento técnico nas
organizações que executam as funções
de interesse do Estado é considerado
fundamental, já que todas as ações
nessa esfera são baseadas em
regulamentos criados especificamente
para ao qual foram designadas.
Este é o modelo que pela sua
regularidade melhor se adapta aos
interesses do legislador para solucionar
os problemas com que os governos se
deparam. (HORN3, 1995 apud
ARAÚJO, 2007)
3

HORN, M.J. The political economy of Public
Administration.
Cambrige:
Cambridge
University Press, 1995.
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Contudo, o que se percebe hoje,
a partir de uma análise crítica da
situação atual do desempenho das
organizações públicas do país, é que o
modelo de gestão proposto por Weber
não tem garantido a manutenção
adequada que o Estado precisa para
assegurar o desenvolvimento do país
naquilo que é de sua competência.
[...] a administração burocrática no
serviço público, embora tenha sido
criada para esse fim, não garante nem
rapidez, nem boa qualidade, nem custo
baixo para os serviços prestados ao
público, sendo na verdade lenta, cara,
auto-referida, e pouco ou nada
orientada para o atendimento das
demandas
dos
cidadãos.
(KLIKSBERG4,
1992
apud
SARAIVA, 2002, p. 189)

Weber ainda justificou que a
burocracia apresentava falhas, pois,
apesar de se tratar de um sistema
perfeitamente planejado e idealizado é
impossível de ser aplicado de forma que
se tenha o pleno funcionamento na
prática, já que desconsidera o fator
humano, que é imprescindível dentro
das organizações (SOBRAL; PECI,
2007).
Os funcionários não são seres
exclusivamente burocráticos e as
organizações refletem as imperfeições
dos seres humanos. (MAXIMIANO,
2000, p.100)

Desse modo, é pragmático
pensar que nenhum sistema que envolva
pessoas pode apresentar perfeito
funcionamento.

4

KLIKSBERG, B. Como transformar o
estado - para além de mitos e dogmas.
Brasília: ENAP, 1992.

O resultado do desempenho da
Administração Pública no país provoca
imenso descontentamento do cidadão
enquanto contribuinte e usuário do
serviço público, tal sentimento pode ser
observado na seguinte colocação:
A burocracia atrapalha tudo: dos
convênios com o estado à
distribuição
de
remédios,
da
distribuição de livros para as
bibliotecas públicas, à liberação de
licenças ambientais, da compra de um
apartamento à renovação de uma
simples licença de motoristas. A
burocracia excessiva é a antisociedade das redes comunicacionais.
(NASSAR, 2008, p. 6)

Apesar das dificuldades graves
que se tem em praticamente todos os
setores públicos em atender à demanda,
o aspecto mais preocupante está
relacionado com a forma em que o
crescimento do país é afetado pela
burocracia. Como citado por Nassar
(2008), a Grant Thorton International
apurou que para uma amostra de
empresários oriundos de vários países, o
Brasil é o país mais burocrático de
todos. O mesmo dado é citado também
em uma pesquisa feita pelo Banco
Mundial e pela Price Waterhouse
Coopers, a qual aponta o Brasil como
país onde a burocracia na área tributária
é a maior no mundo (NASSAR, 2008).
A complexidade na área
tributária, causada pelos efeitos
burocráticos, prejudica a produção
interna principalmente no momento de
constituir uma nova empresa. Estudos
feitos pelo Sebrae, divulgados no Portal
da Administração (2008), mostram que,
no Brasil, 27% das empresas fecham já
no primeiro ano de atividade. Até então,
nenhuma grande novidade, apesar da
gravidade do problema. Contudo, a
própria agência Sebrae aponta que:
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para abrir uma empresa é preciso juntar
14 documentos, inscrições e senhas. Se
for uma loja, por exemplo, pode
demorar dois meses. Para uma

indústria, a papelada só fica pronta em
6
meses.
(PORTAL
DA
ADMINISTRAÇÃO, 2008)

Essa dificuldade por parte das
empresas em relação à rigorosa
burocracia no Brasil prejudica não só a
entrada de produtos importados, como
forma de investimentos, mas também a
expansão para o mercado externo por
parte das empresas nacionais. É o que
aponta a empresa de consultoria
Deloitte (2007) em uma pesquisa feita
com 187 empresas exportadoras, em
que a burocracia foi citada como
principal fator pelo qual o produto
brasileiro não consegue melhorar sua
competitividade no comércio exterior.
As empresas justificam que o tempo de
liberação de mercadoria nos portos é
excessivo, justamente pela série de
organizações públicas que deve
conceder a autorização antes que o
produto saia do país. Entre outras
representações públicas que são
envolvidas nesse processo de liberação
estão a Anvisa, a Polícia Federal, o
Ibama ou o Ministério da Agricultura.
O balanço do prejuízo é
demonstrado pelo Banco Mundial em
um estudo feito em 2005, no qual a
estimativa revela que, se a burocracia
no país fosse reduzida, o PIB brasileiro
cresceria cerca de 2,2% (NASSAR,
2008).
5. NOVAS PERSPECTIVAS NA GESTÃO
DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

A análise do desempenho da
gestão burocrática nas organizações
públicas sugere uma reflexão quanto à
abordagem de novas práticas na
Administração Pública, senão a análise
da possibilidade de aplicação de outro
modelo de gestão.
Tentativas de reverter a forte
influência burocrática no país já
ocorreram em governos anteriores.
Segundo Pinheiro e Fukasaku (1999),
no governo Collor, houve uma tentativa

malsucedida de promover uma reforma
administrativa que determinava, entre
outros fatores, a descentralização dos
serviços públicos, a terceirização de
serviços para o setor privado e a
redução de custos com a folha de
pagamento de servidores. Tinha como
principais objetivos:
[...] melhorar a qualidade dos serviços
públicos,
a
aumentar
a
responsabilidade no setor público, e a
reduzir a carga fiscal em todos os
níveis de governo. (PINHEIRO;
FUKASAKU, 1999, p. 65)

Também o governo Fernando
Henrique, em sua primeira gestão
promoveu tentativas de reformas
administrativas que visavam à mudança
no modelo de gestão do país
(PEREIRA, 1996).
Contudo, assim como na
tentativa de Collor, houve forte
resistência à mudança, que não recebeu
apoio político, e a iniciativa não foi bem
aceita por outros membros do governo.
Na reforma proposta por Collor,
inclusive, foram identificados princípios
de inconstitucionalidade e muitos casos
foram parar no tribunal (PINHEIRO;
FUKASAKU,
1999).
Importante
lembrar que a Constituição de 1988 foi
elaborada com base em alguns
princípios da Teoria da Burocracia.
Bresser Pereira, a pessoa a quem
Fernando Henrique Cardoso confiou o
cargo de Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado, na
tentativa de promover uma reforma
administrativa,
propõe
em
seus
trabalhos
publicados
que
a
Administração Pública brasileira adote
uma postura gerencial ao invés de
burocrática.
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[...] a administração pública gerencial
importa-se menos com os processos e
mais com os resultados, para que
sejam alcançados com o menor custo,
no mais curto lapso de tempo e com a

melhor
qualidade
(SCHIER, 2005, p. 45)

possíveis.

Alguns dos princípios da
administração
gerencial,
segundo
Pereira (1996) são a orientação do
Estado para o cidadão-usuário ou
cidadão-cliente,
o
controle
de
resultados, simplificando-se os meios de
execução das atividades, fortalecimento
da autonomia do administrador na
gestão dos recursos e transferência para
o setor público não-estatal dos serviços
sociais.
Mediante uma Administração
Pública gerencial, a tendência seria de
que o serviço público deixasse de
apresentar problemas que atualmente
são considerados graves, conforme
citado na seção anterior.
Na verdade a administração pública
gerencial deve ser construída sobre a
administração pública burocrática. Não
se trata de fazer tábula rasa desta, mas
aproveitar suas conquistas, os aspectos
positivos que ela contém, ao mesmo
tempo que se vai eliminando o que já
não serve. (PEREIRA, 1996, p. 23-24)

A privatização é outra tendência
da
Administração
Pública.
Principalmente na era Collor, empresas
como Embraer, Light, Usiminas,
Banespa, Telebras, entre outras
passaram pelo processo de privatização
e apresentaram bons resultados tanto
para os investidores quanto para o
próprio governo por meio da criação de
tributos e redução de custos (SERVA,
2003).
Os
resultados
econômicos
insatisfatórios das empresas enquanto
estatais foram os motivos que levaram o
governo à decisão de privatizá-las. Com
a privatização, o governo já não mais
pode interferir nas políticas econômicas
dessas empresas. A estratégia destas
passa a ser a de uma empresa com foco
voltado para o mercado tornando-as
mais eficientes, utilizando-se de
tecnologias
modernas
e,

consequentemente,
lucrativas.

sendo

mais

O Estado não deveria executar
atividades que o setor privado fosse
plenamente capaz de realizar. Ao
contrário, deveria concentrar seus
esforços em áreas como educação,
saúde,
segurança
e
regulação.
(PINHEIRO; FUKASAKU, 1999, p.
26)

Dessa forma, essas áreas sob
domínio da Administração Pública
poderiam oferecer serviços de maior
qualidade, assim como os que ficariam
sob o domínio da iniciativa privada.
Entretanto, a privatização não é
bem aceita por parte da população, pois
inicialmente
pode
gerar
fatores
negativos e desconfortos para alguns,
por exemplo, para o funcionalismo
público e para outros que afirmam que
assim o país estaria perdendo grandes
empresas brasileiras para estrangeiros.
Sendo assim, outra solução
proposta por Schier (2005) é a que se
denomina publicização, em que,
diferentemente da privatização, a
empresa continua sendo pública, porém
deixa de ser de direito público,
passando a ser de direito privado, o que
faz com que a empresa se desvencilhe
de alguma forma da burocracia
excessiva, tendo um modelo próprio de
gestão, no qual os administradores
possuem mais autonomia gerencial.
Este é o caso de grandes empresas
brasileiras, como a Petrobras e o Banco
do Brasil. Dessa forma, as empresas
conseguem maior produtividade, além
de diminuir a responsabilidade do
governo em administrá-las.
6. CONCLUSÃO
A influência da burocracia na
Administração Pública no nosso país
teve
papel
efetivo
desde
sua
implantação, em 1938, até os dias atuais
na intenção de se fazer cumprir com
rigor os regulamentos feitos para as
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organizações do setor público. Fato é
que o ambiente em que as organizações
públicas atuam é mais complexo que em
qualquer outro momento da história. O
ambiente é de tamanho dinamismo que,
seja organização privada ou organização
pública, há de ser veloz para conseguir
responder às mais variadas situaçõesproblema em tempo de ajustá-las. Há de
ter flexibilidade para que se consiga
atender às necessidades de todos. Ao
invés de julgar que todos têm
exatamente as mesmas necessidades, há
de ser dinâmico para conseguir se
adaptar às mudanças que ocorrem
diariamente. E, dessa forma, o
desempenho esperado pela qualidade do
serviço público é não somente
direcionado ao cumprimento da
legislação, mas principalmente à
eficiência em seus processos.
Para atingir a eficiência acreditase que a solução poderia ser uma
reestruturação
administrativa
que
implicasse a implantação de uma gestão
pública com visão gerencial. Mas, seria
talvez um erro afirmar que a gestão
burocrática é o fator impactante para a
avaliação negativa que os clientes das
organizações públicas, de forma
generalizada, fazem a partir da
utilização dos serviços prestados. Os
aspectos negativos observados podem
não ser frutos de um sistema malfeito
ou falido, mas de partes distintas que
compõem um sistema. Ou seja, o
problema pode não ser a gestão
burocrática, mas sim os funcionários
que não cumprem com seu papel como
deveriam, ou a forma como os recursos
tecnológicos são utilizados, ou no modo
como os recursos financeiros destinados
às organizações públicas são aplicados,
entre várias outras possibilidades.
A tendência da privatização é
uma medida vista de forma bastante
positiva principalmente se for observada
a diferença no desempenho dessas
organizações enquanto públicas e
enquanto privadas. O próprio governo já

apurou que importantes casos de
privatização
trouxeram
melhores
resultados financeiros em forma de
pagamento de tributos após a
privatização do que em forma de lucro
no período em que era estatal. As
empresas Vale e Embratel são exemplos
significativos disso.
Outro aspecto muito positivo da
privatização é que o governo elimina
uma carga de suas obrigações com
aquilo que a iniciativa privada poderia
administrar obtendo bons resultados
para o país, e despende seus esforços
para aquelas atividades que somente o
governo é capaz de administrar. Com
isso, a consecução de bons resultados
seria atingida mais facilmente.
O modelo de Weber é
estruturado e organizado, porém, como
qualquer outro modelo de gestão,
apresenta falhas. Se alguns pontos
críticos fossem trabalhados no sentido
de tentar aprimorar o sistema de gestão
burocrática, certamente haveria uma
melhora significativa no contexto global
das organizações públicas. Mas para
isso, é necessário que haja interesse e
motivação por parte das pessoas que
integram o serviço público e críticas e
ações por parte daqueles que dependem
do serviço público.
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