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RESUMO: O presente artigo  foi construído a partir da Pesquisa Bibliográfica em livros, 

artigos, monografias e dissertações, e fez um levantamento dos autores que tratam da 

reestruturação e a redefiniçao do papel do Estado, a partir da implementação da Gestão 

Pública Gerencial que se orientou predominantemente pelos princípios da eficiência, da 

qualidade na prestação de serviços públicos e da satisfação do “cliente-cidadão”; inspirou-se 

nos modelos da Administração de empresas privadas, e reflexo do capitalismo flexível e 

neoliberal que se consolidou no Brasil, na década de 1990,com o projeto de Reforma 

Administrativa do aparelho Estatal. Ressaltou-se também, como esse processo impactou na 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, no âmbito público, apresentando algumas reflexões 

sobre a crescente terceirização dos serviços “não-exclusivos” do Estado e a atuação das 

Organizações Sociais – OS, enquanto prestadoras desses serviços. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Pública Gerencial, Reforma Administrativa , Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

 

ABSTRACT: The present article, was constructed from Bibliographic research in books, 

and  a theoretic  incursion on the works of authors that emphasize the restructuration and 

redefinition of the state’s role, parting from the implementation of public management, 

guided, predominantly, by the principle of efficiency and quality,  in the provisioning of 

Public Services and the principle of the client-citizen’s satisfaction, inspired on the 

managing paradigms of private companies. and a reflection of a flexible and neoliberal 

capitalism consolidated in Brazil in the decade of 1990, with the State’s Administrative 

Reform Project. It is also highlighted the impact of this process on life quality at work, in the 

public scope, and some thinking on the growing of “non-exclusive” outsourcing State public 

services, and the acting of Social Organizations, as service providers. 
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O trabalho humano, além de ser a principal fonte do sustento do homem, 

proporciona, dentre outros aspectos, conhecimentos e satisfação pessoal. Chiavenato (2005, 

p.213) afirma que: “o trabalho é um bem do homem – é um bem da humanidade - porque, 

mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, mas também se realiza e 

até, num certo sentido, torna-se mais homem”  

É no ambiente de trabalho que as pessoas passam a maior parte do seu tempo, logo, 

se este local for saudável e proporcionar um bem-estar físico e psicológico ao indivíduo, 

certamente, a motivação, o desempenho, e a produtividade também serão melhores. 

Por isso, a importância de se compreender as necessidades humanas em toda sua 

complexidade, quer sejam comportamentais, quer sejam emocionais, variando de acordo 

com a cultura do indivíduo e de cada organização.   

A partir do momento que se possibilita tal compreensão e cria-se um ambiente 

adequado para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades e criatividades, promove-se 

também a chamada Qualidade de Vida no Trabalho – QVT.  

No contexto socioeconômico e globalizado do século XX, a sociedade primou cada vez mais 

pela prestação de serviços públicos de qualidade. Em contrapartida, a eficiência e a 

competitividade passaram a ser também o foco da Gestão Pública Administrativa, com isso 

o Estado sentiu a necessidade de adotar algumas práticas da gestão privada, com o objetivo 

de mudar sua forma de atuação. 

Vale ressaltar, que ao longo do processo histórico, a Administração do Estado passou 

por importantes fases de evolução, tendo início com a Gestão Patrimonialista, em seguida, 

Burocrática e, atualmente, Gerencial, a fim de atender as demandas dos serviços públicos 

com eficiência, eficácia e efetividade.   

Com isso, o Gerencialismo apresentou importantes mudanças no processo de gestão 

da Administração Pública no cenário mundial, como: a autonomia administrativa, a 

competitividade do Estado, a preocupação com a qualidade dos serviços prestados, surgiu 

também  a responsabilidade fiscal, entre outros. Porém, essa forma de Gestão defende um 

Estado mínimo, apenas regulador dos serviços públicos essenciais, que resultou na 

terceirização desses serviços, por meio das Organizações Sociais – OS e das Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 

Diante desta mudança, percebe-se impactos na QVT nas instituições públicas, pois, 

em “prol de uma suposta – e não comprovada eficiência de instituições de natureza privada” 

(NAVARRO; LOURENÇO, 2017, p.62). Desta forma, o Estado priorizou e continua 

priorizando a contratação de empresas para a prestação de serviços, ao invés de investir em 
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melhores condições de trabalho; formar, qualificar e ampliar o quantitativo de servidores 

públicos, gerando insatisfação, desmotivação, estresse e até mesmo o adoecimento físico e 

mental. 

O pesquisador é servidor público e frequentando a Pós-graduação em Gestão de 

Pessoas adquiriu conhecimentos sobre as mudanças na Gestão Pública e teve a necessidade 

de estudar a QVT na Gestão Pública.                         

     O presente artigo objetivou estudar os impactos negativos da Reforma 

Administrativa Gerencial na Qualidade de Vida das Organizações Públicas. Foi construído a 

partir da Pesquisa Bibliográfica, fundamentada nas principais obras como: Avesso do 

Trabalho IV – Terceirização Precarização e Adoecimento no Mundo do Trabalho, dos 

autores Vera Lucia Navarro e Edvânia Ângela Lourenço; Administração Pública Brasileira 

entre o Gerencialismo e a Gestão Social, da autora Ana Paula Paes de Paula, publicada na 

Revista de Administração de Empresas – RAE; Uma nova gestão para um novo Estado: 

liberal, social e republicano, do autor Luís Carlos Bresser Pereira, publicada na Revista do 

Serviço Público; além do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, organizado pelo 

Ministério da Reforma do Aparelho do Estado; entre outros.   

2.  REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO E A GESTÃO PÚBLICA GERENCIAL 

Historicamente, a sociedade passou por diversas transformações que refletiram 

diretamente tanto no seu desenvolvimento político quanto administrativo. Com isso, o 

Estado passou por uma reestruturação, surgindo assim a necessidade da criação de novas 

formas de Administração do próprio Estado e de sua gestão no sentido de torná-lo mais 

eficiente e mais voltado em garantir os princípios da cidadania a sociedade em geral. 

Pereira (2001, p.8) ressalta que:  

O Estado começa autoritário e patrimonial durante o absolutismo monárquico dos 

séculos XVI e XVII, no século XIX. Posteriormente, torna-se burocrático e liberal, 

momento em que se estabelece o Estado-de-direito e segue modificando-se nas 

sociedades capitalistas modernas do século XX, “passando a ser liberal-

democrático e depois social-democrático (ou Estado do bem-estar social), mas 

permaneceu burocrático. Agora, o novo Estado se direciona no sentido de tornar-se 

social-liberal, e gerencial. 
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Quadro 1: Tipos Históricos de Estado e de Gestão do Estado 

SEGUNDO O REGIME POLÍTICO SEGUNDO A FORMA DE GESTÃO 

  Estado absoluto Administração patrimonial  

Estado liberal Administração pública burocrática  

Estado liberal-democrático Administração pública burocrática 

Estado social-democrático Administração pública burocrática(do bem-estar social)  

Estado social-liberal (democrático) Administração pública gerencial 

     Adaptado de Pereira (2001, p.  8) 

Nesse contexto histórico de redefinição do papel do Estado, verifica-se que a 

Administração Pública evoluiu através de três modelos básicos: A Administração Pública 

Patrimonialista, a Burocrática e a Gerencial. De acordo com Pereira (2005, p.14) “estas 

três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente 

abandonada. 

As diversas formas de administração pública, são as propostas de modelos que 

buscam  implementar uma gestão meritocrática, do uso da máquina pública, e também 

mudar o modo como as organizações públicas se administram e se relacionam. O quadro 2 

traça um comparativo desses modelos e suas principais características. 

Quadro 2: Modelos de gestão e suas principais caraterísticas 

MODELOS DE GESTÃO CARACTERÍSTICAS 

Administração Pública Patrimonialista 

 

Predominou no período pré-capitalista, quando o monarca exercia o 

domínio sobre os bens públicos e particulares, o aparelho do Estado 

funcionava como uma extensão do soberano, não havia distinção 

entre o patrimônio público e o privado, a res publica (coisa do povo) 

não era diferenciada das res principis (coisa do príncipe). Foi o 

momento em que o capitalismo e a democracia se tornaram 

dominantes, o mercado e a sociedade civil passaram a se distinguir 
do Estado. 

Administração Pública Burocrática 

Surgiu na segunda metade do século XIX, como forma de combater 

a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Baseada nos ideais 

republicanos e democráticos seus princípios eram fundamentados no 

desenvolvimento e profissionalização, tendo como foco  o controle 

rígido  dos processos (desconfiar, sempre, dos Administradores 

Públicos) caracterizou-se também pela hierarquia funcional, a 

impessoalidade, o formalismo, isonomia, moralidade entre outros, ou 

seja, o poder racional-legal. 

Administração Pública Gerencial 

Emergiu na segunda metade do século XX, com o advento da 

globalização mundial e a expansão econômica e social do Estado, 

como estratégia para reduzir os custos e tornar mais eficiente a 

administração dos serviços que cabiam ao Estado. Apoiou-se na 

anterior, embora mais flexível com alguns dos seus princípios 
fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, 

sistema estruturado de remuneração e carreira, de avaliação 

constante de desempenho e de treinamento. 

Adaptado do  Plano Diretor da Reforma do Estado (1995, p.15) 
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Vale ressaltar, que a Administração Pública Gerencial emergiu como modelo ideal 

para o gerenciamento do Estado, sendo resultado de um movimento mundial e que passou a 

demonstrar as diversas necessidades – relacionados à competitividade, redução de gastos, o 

controle da qualidade e eficiência, entre outros – tanto das empresas quanto dos governos. 

Esse movimento, segundo Paes de Paula (2005, p.38) está relacionado “ao debate da reforma 

do aparelho do Estado que teve início na Europa e Estado Unidos, e está ligado a crise de 

governabilidade e credibilidade do Estado na América Latina durante as décadas de 1980 e 

1990. ” 

 

2.1 A Reforma Administrativa do Aparelho do Estado no Brasil 

No Brasil, foi durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em meio 

a grande crise econômica, dos anos 80, que se iniciou sob a ótica da Nova Gestão, uma 

grande política de ajuste fiscal e de privatizações no país. E de acordo com Silva (2007, 

p.11) foi, “sob influência teórica da New Public Management, que o governo inicia ações 

com vistas à reforma gerencial, parametrizada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, de 1995. ” 

Este plano, teve como objetivo garantir a estabilidade econômica e oferecer mais 

agilidade ao aparato público administrativo, e de acordo com SILVA e AMARAL (2007, 

p.11), o foi a partir da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado que:  

a) Criou-se um marco legal para garantir controle sobre o peso dos salários dos 

servidores nas despesas nacionais;  

b) Estabeleceu-se teto máximo para o salário do servidor público; 

c) Fomentou-se a contratação de empresas e serviços terceirizados; e  

d) Buscou-se regulamentar a autorização para outras formas de organização da 

máquina pública, tais como organizações sociais, agências reguladoras e 

agências executivas. 

A Reforma Administrativa estava integrada a um processo abrangente a ser realizado 

por meio de três dimensões estratégicas: a Institucional-legal, a Cultural e a de Gestão. Essas 

dimensões impactaram diretamente no aperfeiçoamento do sistema jurídico-legal da época, 

nas mudanças da cultura burocrática e na melhoria do desempenho das instituições públicas, 

além de promover: 

Reconstrução do aparelho do Estado em bases gerenciais, equacionando as 

assimetrias decorrentes da persistência de aspectos patrimonialistas na 

administração contemporânea, bem como dos excessos formais e anacronismos do 
modelo burocrático tradicional. (PEREIRA, 2005, p.14). 
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A Reforma Gerencial, orientada predominantemente pelos valores da eficiência e 

qualidade na prestação de serviços públicos, trouxe uma nova perspectiva em relação ao 

cidadão que passou a ser o principal beneficiário das ações do Estado, estimulou a 

participação e o envolvimento de todos os servidores na melhoria do serviço público, bem 

como o compromisso de cooperação entre gerentes e gerenciados para o aperfeiçoamento 

contínuo. 

Outro ponto relevante, relacionado à utilização desse modelo, foi o destaque dado as 

dimensões estruturais, ou seja, foi durante esse processo de reorganização Administrativa do 

Estado, que se estabeleceu nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) “as 

funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a 

propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado e para a 

iniciativa privada”, de acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (2005 

p.45). 

Com o crescimento dessas novas formas de atuação do Estado na prestação dos 

serviços, adotou-se pela Esfera Pública instrumentos da Administração de Empresas 

privadas, como: os Princípios de Mercado e os Programas de Qualidade, utilizados como 

estratégia para elevar os níveis de produtividade, estreitando a relação entre ambos. Paes de 

Paula (2005 p. 41) entende que, “ao imitar a administração do setor privado, a nova gestão, 

posterga a elaboração de ideias, modelos e práticas administrativas que atendam às 

especificidades do setor público. ” 

Além da adoção desses instrumentos, a administração pública também delegou 

serviços públicos para a iniciativa privada por meio de parceiros, terceirizados e de 

contratos, ou seja, ocorreu a flexibilização das estruturas estatais e surgiu as parcerias 

público-privado, tendo embasamento legal, principalmente com a Constituição Federal de 

1988, mas mantendo o Estado como único gerenciador desses serviços. 

Com a definição dos serviços “exclusivos” e “não exclusivos” que foi estabelecida 

pela Reforma Administrativa de 1995, o Estado deixou de ser o executor e passou a ser 

promotor e regulador das políticas públicas nas áreas de Cultura, Educação, Lazer, Esporte, 

Ciência e Tecnologia. Esses serviços ao perderem a exclusividade estatal, passaram a ser 

executados também pelas Organizações Sociais – OS e as Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP que se caracterizaram como pessoas jurídicas de direito 

privado, estando, portanto, fora do âmbito dos órgãos públicos, mas que se constituíram e se 
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qualificaram como tal – por meio de um contrato de gestão – e, assim, passaram a receber 

recursos públicos. 

De acordo com Gohn (2004, p. 26): 

A alocação destes recursos e a execução orçamentária das OSs não estão 

submetidas aos ditames da execução orçamentária, financeira e contábil, como os 

demais órgãos públicos, que têm de submeter-se a um controle processualístico. 

Seu controle se dá pelos seus resultados, por meio da avaliação das metas que elas 

estabeleceram. 

 

Com o modelo gerencial, as OSs estabeleceram uma prática de prestação de serviços 

públicos realizados não somente pelo servidor público efetivo – nomeado por meio concurso 

público de provas ou provas e título – mas também pelos diferentes trabalhadores 

terceirizados que sob o argumento da eficiência, o relegou a uma “zona cinzenta”, ou seja, 

uma parte integra o funcionalismo público e outra foi transferida para o setor público não-

estatal. Há uma perspectiva, que a longo prazo, toda área social passará a adotar essa nova 

lógica e essa forma de operacionalizar na administração pública. 

  3. A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

A QVT, sofreu influência das práticas do sistema de controle de Qualidade Total, na 

década de 1980, com a disseminação para o ocidente das técnicas de administração 

japonesas, em que o êxito das metas organizacionais, não consistiam tão somente na 

aquisição de sofisticados equipamentos, melhores instalações físicas ou numa melhor 

remuneração dos seus colaboradores, sendo necessário, formas de gerenciamento mais 

democráticas e descentralizadas. 

De acordo, com Chiavenato (2004, p. 448), o “conceito de Qualidade de Vida no 

Trabalho refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores no 

desempenho de suas tarefas” envolvendo diversos fatores, tais como: 

1. A satisfação com o trabalho executado; 

2. As possibilidades de futuro na organização; 

3. O reconhecimento pelos resultados alcançados; 

4. O salário percebido; 

5. Os benefícios auferidos; 

6. O relacionamento humano dentro do grupo e da Organização; 

7. O ambiente psicológico e físico de trabalho; 

8. A liberdade e responsabilidade de tomar decisões; 

9. As possibilidades de participar. 
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Esses componentes estão relacionados as condições de trabalho saudáveis, e 

envolvem tanto os aspectos físicos-ambientais – iluminação, ventilação, temperatura e 

ruídos – como também os aspectos psicológicos do local de trabalho – relacionamentos 

humanos e atividades agradáveis e motivadora, estilo de gerencia democrático e 

participativo e eliminação de possíveis fontes de estresse; além dos princípios da ergonomia 

e a saúde ocupacional. Esses conceitos se ampliam à medida que compreendem a 

importância e se desenvolvem as abordagens sobre o tema, como mostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 3: Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho 

AUTORES CONCEITOS 

Fernandes (1996) 

A Qualidade de Vida no Trabalho é definida como “a gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio psicológicos que afetam a 

cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do 

trabalhador e na produtividade das empresas. 

Minayoet al. (2000) 

Qualidade de vida boa ou excelente é aquela que proporcione um mínimo de 

condições para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas: viver, sentir 

ou amar, trabalhar, fazer ciências ou artes. 

Walton (1973, apud 

Haddad (2000) 

Qualidade de Vida no Trabalho é o atendimento pleno das necessidades e 

pretensões do ser humano. 

Bom Sucesso (2002) 

QVT tem relação direta com a satisfação das necessidades dos funcionários, há 
uma grande importância: o comportamento, a capacidade de inovar, de se 

adaptar às mutações no ambiente de trabalho e o grau de motivação interna para 

o trabalho. 

Ogata (2004) 

Quando a instituição apresenta um modelo de gestão que leva em consideração 

conceitos de qualidade de vida no trabalho, nota-se, na maioria dos funcionários, 

uma disposição para o trabalho, melhoria do clima interno e maior 

comprometimento e produtividade 

Limongi-França (2004) 

No âmbito organizacional, a qualidade de vida interfere em vários fatores de 

grande relevância, como a competitividade, espaço no mercado, produtividade. 

Nesse diapasão, há a necessidade contínua do entendimento do assunto, 

objetivando a criação de políticas públicas que desenvolvam a qualidade de vida 

como um direito do cidadão. 

Adaptado de Revista Científica da Faculdade Darcy Ribeiro (2012) 

 

1.1 Os modelos de qualidade de vida no trabalho 

Alguns autores desenvolveram modelos de QVT, considerando a importância das 

necessidades humanas, esses modelos irão variar de acordo com a cultura do indivíduo e de 

cada organização. Chiavenato (2004) estabeleceu seu modelo baseado em oito fatores e suas 

respectivas dimensões, conforme quadro exemplificado no quadro a seguir:  
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Quadro 4: Fatores e Dimensões na QVT 

Nº FATORES DE QVT DIMENSÕES 

01 Compensação justa e adequada 
1. Renda adequada ao trabalho 

2. Equidade interna e externa 

02 
Condições de segurança e saúde 

no trabalho 

3. Jornada de trabalho 

4. Ambiente físico (seguro e saudável) 

03 
Utilização e desenvolvimento das 

capacidades 

5. Autonomia 

6. Significado da tarefa 

7. Identidade da tarefa 

8. Variedade de habilidades 

9. Retroação e retroinformação 

04 
Oportunidade de crescimento 
continuo e segurança 

10. Possibilidade de carreira 
11. Crescimento profissional 

12. Segurança do Emprego 

05  Integração social na organização 

13. Igualdade de oportunidades 

14. Relacionamento interpessoais e grupais 

15. Senso comunitário 

06 Garantias Constitucionais 

16. Respeito ás leis e direitos trabalhistas 

17. Privacidade pessoal 

18. Liberdade de expressão 

19. Normas e rotinas claras da Organização 

07 Trabalho e espaço total de vida 20. Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 

08 
Relevância social da vida no 

trabalho 

21. Imagem da empresa 

22. Responsabilidade social pelos produtos e 

serviços 

23. Responsabilidade social pelo empregados 

         Adaptado de Chiavenato (2004 p. 450) 

2. OS IMPACTOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA GERENCIAL NA 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Um dos reflexos da Reforma Administrativa Gerencial, são as Organizações Sociais 

– OSs – entidades privadas, sem fins lucrativos e habilitadas a receber determinados 

benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para realização 

de seus fins, os quais, devem ser de interesse social. Foram criadas com Lei federal nº. 9.637 

de 18 de maio de 1998, após a definição das áreas exclusivas e não exclusivas da atuação 

estatal, estabelecidas com Plano Diretor de Reforma do Aparelho Estado em 1995, e tornou-

se uma forte realidade no processo de terceirização do serviço público no Brasil, 

principalmente nos últimos 15 anos, especialmente na área da saúde pública. 

As organizações sociais (OSs) foram propostas no quadro da reforma do Estado, 

conforme definido pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, no 

programa de publicização para os serviços não exclusivo dos Estado – atividades 

que são exercidas “... simultaneamente pelo Estado e pela esfera privada, mas que 

devem ser fomentadas pelo poder púbico em função de serem relacionadas a 

direitos humanos fundamentais ou gerarem economias externas relevantes, como 
saúde, educação, assistência social, cultura (TCU, TC 018.739\2012, p.4). Esta 

“publicização” permitia a transferência dos serviços do setor estatal para o setor 

público não estatal, onde assumiriam a forma de Organizações Sociais. 

(NAVARRO e LOURENÇO 2017, p.65,66). 
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O modelo de Gestão Pública Gerencial, focando primeiramente no resultado e 

primando por serviços públicos mais eficientes, promoveu a expansão da terceirização dos 

serviços públicos essenciais, justificada pela eficiência das instituições de natureza privada – 

por serem mais flexíveis e ágeis – se contrapondo ao padrão do serviço público brasileiro, 

até então estabelecido, havendo assim uma ampliação na diversidade de modalidades de 

terceirização na esfera pública. 

Destaca-se os impactos negativos com esse movimento de terceirização por meio das 

OSs, pois reflete na redução do quantitativo de funcionários nas três esferas dos poderes, 

mensurados por meio do estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, nos 27 Estados e nos 5.570 municípios do país, em 2014. O estudo aponta que esse 

novo formato institucional é responsável por uma redução progressiva no número de 

servidores estatutários dos Estados e dos Municípios, com destaque na saúde pública, 

principal área de alocação de trabalhadores contratados pelas OSs. De acordo, com esses 

dados, há um aumento gradativo da atuação dessa forma de terceirização. 

No que se refere aos modos de gestão na saúde, a pesquisa mostrou que cerca de 

88% dos municípios brasileiros possuem estabelecimentos de saúde sob sua 
responsabilidade de gestão. Deste total 10.6% dos municípios possuem 

estabelecimentos administrados por terceiros. E de um total de 2.316 unidades 

terceirizadas, cerca de 43% eram administradas por organizações sociais –OS 

(NAVARRO e LOURENÇO 2017, p.67). 

 

Essa mesma pesquisa aponta que na área da saúde pública, reconhecidamente um 

serviço essencial para população e dever constitucional do Estado, que: 

Os funcionários estatutários municipais que em 1999 representavam 65% do total, 

caíram para 61,11% em 2014, entre os funcionários públicos estaduais de 2012 e 

2014 houve um decréscimo 137.268 que corresponde (- 5,9%) do total destes 

servidores. Em contrapartida o pessoal sem vínculo empregatício (não concursados 

e não permanentes) tiveram um acréscimo de 151,553. Passaram de 418.850 para 

570.430, representando um aumento de 36,2% nesse mesmo período (NAVARRO; 

LOURENÇO, 2017, p.67). 

 

Essas mudanças não refletiram negativamente apenas na redução quantitativa de 

agentes públicos, mas também na qualidade da prestação dos serviços do Estado, pois 

impactou também na forma de atuação do servidor público. 

 Ao tratar do papel do servidor, ao longo das transformações societárias, é algo 

complexo e até mesmo contraditório, pois ele sempre foi reconhecido pela sua importância 

no desempenho da função social e da sua contribuição nos diferentes modelos de gestão, 

mas ao mesmo, ele também é visto como um dos responsáveis pelas ineficiências do Estado, 

pelo simples fato de ser um agente público, ou seja, representante direto do Estado. 
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Com o atual Modelo de Gestão Pública inspirada na Gestão Privada, que se volta 

para o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços, para atender mais e melhor, de 

forma eficiente e a um custo reduzido ao cidadão-cliente, o Estado precisou melhorar sua 

forma de gestão e, consequentemente, deveria ter intensificado também no investimento na 

capacitação e profissionalização dos seus agentes públicos. 

Vale ressaltar, que a Política de Recursos Humanos dessa nova forma de gestão, 

estabelece, na prática, uma divisão entre os escalões governamentais, ou seja, fortalece a alta 

burocracia (alto escalão) dando maior prioridade a carreira desses servidores públicos, por 

ocuparem o núcleo estratégico do Estado. Situação vivenciada até os dias atuais e que ao 

mesmo tempo “ isenta o Estado do recrutamento, formação e qualificação dos escalões 

inferiores, que seriam idealmente transferidos para a responsabilidade do setor privado e 

não-estatal” (PAES DE PAULA, 2005, p. 34). 

                   Druck apud Navarro; Lourenço (2007, p.62) afirma que: 

O serviço público no país está gravemente prejudicado pela falta de investimento e 

valorização do funcionalismo, expressa nas reformulações dos planos de carreira e 

nas reformas da previdência social, nos salários defasados (especialmente nas 

áreas de educação e saúde), na falta de políticas de qualificação e treinamento, na 

ausência de incentivos morais e materiais que, ao lado da prática da terceirização, 

que se constitui numa das formas mais precárias de trabalho, fragiliza a função e 

identidade do “servidor público”, o que atinge diretamente o conjunto da 

sociedade brasileira. 

  

Assim, a (des) valorização do servidor público refletiu diretamente na qualidade dos 

serviços públicos, no modelo de gestão vigente, e, consequentemente, está ligada a questão 

motivacional. 

O ciclo motivacional relaciona-se ao equilíbrio das necessidades humanas, que 

quando não são devidamente satisfeitas, criam um estado de “ tensão ou estresse gerando 

ansiedade e sofrimento provocando um consumo mais elevado de energia física e mental” 

Chiavenato (2005, p.217), comprometendo a Qualidade de Vida no ambiente de Trabalho, e 

sabe-se, que para alcançar níveis elevados de Qualidade e Produtividade, com isso as 

Organizações precisam de pessoas motivadas.  

Baseadas nessas necessidades, Hezberg3 estabelece os fatores: extrínsecos ou 

higiênicos  e os  motivacionais ou intrínsecos, para compreender a satisfação e a motivação 

das pessoas no ambiente de trabalho. 

a) Fatores higiênicos – Estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas 

e abrange as condições dentro das quais elas desempenhas seu trabalho 

                                                             
3 Federick Hezberg – formulou a chamada teoria dos dois fatores para melhor explicar o comportamento das 

pessoas em situações de um trabalho. 
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que são as condições: físicas e ambientais, o salário, os benefícios sociais, 

o tipo de gerencia, clima organizacional e regulamentos internos, entre 

outros. Esses fatores quando são ótimos, conseguem evitar, mas não 

conseguem elevam a motivação, e quando são péssimos ou precários 

provocam a insatisfação. 

b) Fatores motivacionais – São aqueles que estão sob o controle da pessoa 

pois estão relacionados aquilo que ela faz e desempenha, envolvem os 

sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento profissional e 

as necessidades de auto-realização. Esses fatores estão relacionados com 

o conteúdo do cargo e com a natureza da tarefa que a pessoa executa.  

 

   De acordo com a Teoria dos Fatores Higiênicos e Motivacionais de Hezberg, 

Chiavenato (2005, p.225) afirma que: 

Tradicionalmente as tarefas e os cargos tem sido arranjado e definido com a 

preocupação exclusiva de atender aos princípios da economia e da eficiência, 
esvaziando completamente os aspectos de desafio e de oportunidade para a 

criatividade individual.  
 

E considerando que a satisfação do servidor, está diretamente relacionada ao seu 

bem-estar físico e psicológico e dos componentes dos fatores da Qualidade de Vida no 

Trabalho. Giannini apud Bonezzi; Pedraça (2008, p.31) propôs a resolução desta “simples 

equação”, em três premissas ou necessidades básicas:  

a) Investimento em gestão estratégica: implica, na reorganização estrutural 

com ênfase no planejamento estratégico, no controle operacional e no 

gerenciamento executivo de programas e projetos, objetivando a 

maximização de resultados com redução de custos institucionais. 

b) Investimento em recursos humanos: implica, basicamente, em 

quantificação dos recursos humanos necessários, em treinamento 

adequado para os servidores, alocados segundo a sua criatividade, 

aptidão e vocação profissional e as necessidades operacionais, com 

materiais adequados, em local adequado e no momento adequado, de 

forma objetiva e focalizado na relação servidor – cidadão usuário – 

servidor.   

c) Investimento em recursos materiais: implica na reforma e manutenção 

adequadas dos locais de trabalho e de circulação pública, na reforma, 

substituição e aquisição de veículos, materiais e equipamentos 
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utilizados pelo cidadão e pelo servidor e, especialmente, na 

modernização ou atualização tecnológica de sistemas e métodos, 

focalizados na agilidade e na qualidade do serviço prestado ao 

cidadão, pelo próprio servidor público. 

 Portanto, para se alcançar elevados níveis qualidade e produtividade, as 

organizações precisam de pessoas motivadas, que participem ativamente dos trabalhos, que 

executam e que sejam adequadamente recompensadas por suas contribuições. Entretanto, a 

plena realização destas três premissas básicas depende, substancialmente, de investimentos 

e, consequentemente, da disponibilidade de recursos financeiros por parte da Administração 

Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo foi possível concluir, que, a Reforma Administrativa e o Modelo de 

Gestão Pública vigente, seguiram uma tendência mundial de gestão de bases modernas, em 

que se fez necessário, descentralizar e terceirizar a máquina estatal, a fim de tornar o Estado 

mais competitivo e eficiente, bem como realizar atendimento ao cidadão-cliente de forma 

eficaz, eficiente e efetiva. Assim, exigindo uma nova gestão, subordinada aos critérios, da 

eficiência, e da redução dos gastos públicos, que implicaram em normas mais rígidas, 

levando a criação de novas formas de prestação de serviços públicos, a exemplo do que 

aconteceu com a atuação das organizações sociais, que trouxeram avanços, mas também 

produziram efeitos negativos, como: a redução do quadro de pessoal de servidores públicos 

efetivos, a falta de concursos e o achatamento dos salários entre outros. 

Portanto, o modelo gerencial adotado pelo Estado, ao mesmo tempo em que se 

preocupou em focar mais nas demandas da população, e menos, nos controles prévios dos 

procedimentos, enfatizou os resultados relacionados à qualidade e a satisfação do usuário no 

serviço público. Noutro prisma, reduziu o investimento em recursos humanos, em especial 

nos próprios servidores públicos, prejudicando assim, a qualidade de vida no trabalho, quer 

seja nos aspectos físicos e ambientais – pela falta de boas instalações e condições adequadas 

das instituições públicas – e, principalmente, nos aspectos psicológicos, que são aquelas que 

envolvem os fatores emocionais e estão relacionados ao crescimento individual e ao 

reconhecimento profissional. 

Ou seja, o Modelo Gerencial representa um paradoxo, porque visa contribuir para 

elevar a qualidade da prestação de serviço ao usuário do serviço público utilizando práticas 
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bem sucedidas na Gestão Empresarial e noutro plano negligencia a qualidade de vida dos 

servidores públicos.  

A intenção do presente artigo não é esgotar a discussão sobre o Gerencialismo e a 

Qualidade de Vida, ao contrário é fomentar outras pesquisas que investiguem as vantagens e 

desvantagens do Gerencialismo, inclusive considerando as peculiaridades das organizações 

públicas brasileiras no aspecto Gestão de Pessoas. 
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