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GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL: a evolução dos modelos de gestão 

 

RESUMO- Na história dos governos no Brasil, a gestão pública evoluiu por meio de três modelos de 
gestão, representados por: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Cada modelo de gestão possui 
características fortes que o difere um do outro e a evolução se denomina como processo de 
melhoramento dos serviços prestados pelo governo à sociedade, com o objetivo de suprir as deficiências 
e necessidades do modelo anterior, visando à maior eficiência e qualidade na prestação de serviços 
públicos ao cidadão. O método do artigo se caracteriza por uma revisão bibliográfica com leitura seletiva 
e foi elaborado a partir de um levantamento bibliográfico e selecionando informações importantes sobre a 
trajetória e comparação de cada modelo de gestão pública no país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão pública no Brasil. Evolução da gestão. Modelos de gestão. 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão pública no Brasil passou por um intenso processo de mudanças na sua 

estrutura, com a intenção de atingir um Estado mais democrático assegurando a 

satisfação das necessidades da população, buscando a eficiência e a qualidade. A 

evolução da gestão é baseada por meio de três modelos que são o patrimonialista, o 

burocrático e o gerencial; onde ocorre o aperfeiçoamento dos procedimentos, suprindo 

as lacunas e necessidades do modelo anterior. 

O primeiro modelo patrimonialista surgiu no período colonial e durou até a 

década de 1930, era caracterizado fortemente pelo clientelismo, nepotismo e 

corrupção; havia confusão entre o patrimônio privado com o público e deixava de servir 

o interesse da sociedade para atender aos desejos de uma minoria dominante. O 

segundo modelo burocrático surgiu no governo Vargas na década de 1930, com o 

objetivo de separar o interesse público do privado e combater a corrupção e o 

nepotismo, foi criado para suprir as necessidades da gestão anterior, a fim de obter 

uma administração com características mais racional e impessoal. O terceiro modelo 

gerencial, conceituado como a nova gestão pública, surgiu na segunda metade do 

século XX para reparar os transtornos causados pelo modelo burocrático, tendo como 

um dos propósitos a ampliação das funções econômicas e sociais do Estado, baseado 

na eficiência, descentralização e qualidade na prestação de serviços públicos.  

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo descrever a evolução histórica 

dos modelos de gestão pública no Brasil, relatando sobre o processo de implantação e 

suas principais características, apontando as transformações e problemas ocorridos na 

gestão. Além disso, descreve também as consequências positivas na Gestão Pública 

Brasileira atual no qual vieram da tentativa de implantação das práticas do modelo 

gerencial. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa se caracteriza por uma revisão bibliográfica e aborda sobre a gestão 

pública no Brasil e a evolução dos modelos de gestão. O método de pesquisa abordado 



 

 

 

 

para realização do artigo foi pesquisa bibliográfica baseado na leitura seletiva, que se 

trata de um levantamento de bibliografias já publicadas - em forma de livros, revistas 

científicas, artigos acadêmicos, manuais, enciclopédias, etc. - e selecionando as 

informações mais fundamentais. 

 

2.1 Gestão pública e a evolução dos modelos de gestão no Brasil 

 

A gestão pública é composta por órgãos e entidades e tem buscado assegurar 

as práticas que contribuam com a melhoria de implantação das políticas públicas 

adotadas pelo Estado. A evolução da gestão pública é representada pelos modelos 

teóricos patrimonialista, burocrático e gerencial, esse último pode ser entendido 

também como a nova gestão pública.  

A evolução dos modelos é um processo de aperfeiçoamento dos serviços 

prestados pelo Estado à sociedade, tendo como finalidade complementar as 

deficiências e necessidades do modelo anterior. Os modelos de gestão podem ser 

entendidos como grupo de processos, propósitos, orientações e normas que são 

executadas em estruturas de organização de gestão pública; esse grupo possui 

tendências de modificações e aprimoramento a fim de atingir metas e objetivos 

estabelecidos. 

 

i. Modelo patrimonialista 

 

O modelo patrimonialista é característico dos Estados absolutistas europeus do 

século XVIII e chegou ao Brasil pela própria administração portuguesa com a vinda de 

Dom João VI e sua corte em 1808, o modelo vigorou no país desde o período colonial 

até a década de 1930. 

De acordo com Silva (2013), a visão patrimonialista na gestão pública do Estado: 

A visão de que a gestão pública deveria servir a população para satisfazer ou 
dar condições para que suas necessidades fossem atendidas era antagônica, 
ou seja, entendia-se que o Estado era uma entidade que deveria ter suas 
necessidades satisfeitas por meio do trabalho dos seus governados. Os 
governantes consideraram o Estado como seu patrimônio, havendo uma total 
confusão entre o que é público e o que é privado (SILVA, 2013, p.03). 



 

 

 

 

Nesse modelo, a posse em cargos públicos acontecia por indicação do 

governante, ou seja, eram direcionados aos amigos e parentes; as escolhas eram feitas 

como troca de favores, forma de agradecimento ou até mesmo como estratégia para 

defesa de seus interesses particulares. Dessa forma, o patrimônio deixava de servir o 

interesse da sociedade para dar atenção somente a uma minoria dominante; 

apresentava um modelo vigorosamente centralizado, com ausências de carreiras 

organizadas e profissionalizadas, tendo como consequência a forte tendência ao 

clientelismo, nepotismo e corrupção. 

A partir do século XIX, com o surgimento do movimento democrático e do 

pensamento capitalista, passaram a cobrar a necessidade da separação entre os bens 

públicos e privados, também como uma gestão pública profissionalizada, atendendo 

aos princípios constitucionais como isonomia, moralidade, publicidade, entre outros. 

Com essa junção, a sociedade e o mercado se distinguiram do Estado e o modelo 

torna-se ineficiente, insustentável e inaceitável (BRASIL, 1995; SILVA, 2013). 

 

ii. Modelo burocrático 

 

Com a gestão impraticável do patrimonialismo, o modelo burocrático surgiu na 

Europa, no século XIX, como forma de separar o público do privado e com objetivo de 

combater a corrupção e o nepotismo, características que permeavam o modelo anterior. 

No Brasil, foi adotado na década de 1930, no governo Vargas. O novo modelo foi criado 

então para suprir as necessidades de impor uma gestão mais adequada aos novos 

desafios do Estado moderno, isto é, uma gestão mais racional e impessoal. 

Ocorre o desenvolvimento da proposta de controles rigorosos e prévios em todos 

os processos, como: na admissão de servidores, nas compras de produtos, 

contratações de serviços, com objetivo de maior eficiência no atendimento a população 

(SILVA, 2013). A gestão burocrática adota os princípios como da profissionalização do 

servidor, hierarquia funcional, ideia de carreira pública, impessoalidade e formalidade. 

Com a garantia dos controles e cumprimento das normas, a forma de ingresso 

nas carreiras públicas começou a ser formalizado mediante editais de concursos 

públicos, ou seja, as pessoas seriam nomeadas por seus conhecimentos e habilidades.  



 

 

 

 

Com a admissão, o servidor estaria presente no plano de cargos e carreiras, 

recebendo treinamento e realizando cursos de capacitação para melhor desempenho 

de suas atribuições. 

Com o passar dos anos, a crise do Estado levou a um crescente crítico ao 

modelo burocrático; apesar de ter sido considerado uma alternativa para controlar a 

corrupção e nepotismo, que era o principal objetivo proposto na sua criação. As 

principais críticas: separação do Estado e sociedade - pelo fato dos servidores se 

concentrarem constantemente no controle e na garantia do poder do Estado-, a 

extrema racionalidade, formalidade e o excesso de normas e rigidez do sistema 

acabaram por ocasionar efeitos negativos, como a lentidão de processos, gastos 

excessivos e acometimento da eficiência da ação administrativa. O governo era visto 

como lento, gastador, ineficiente e que prestava um péssimo serviço aos cidadãos 

(OLIVEIRA, 2011; RENNÓ, 2013; SILVA, 2013). 

 

iii. Modelo gerencial 

 

Com o aparecimento das disfunções do modelo burocrático, passou a evidenciar 

a necessidade de um novo modelo de gestão pública. E assim surgiu na segunda 

metade do século XX, o modelo chamado gerencial, tendo como resposta à ampliação 

das funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à 

globalização (BRESSER PEREIRA; SPINK, 2001); essa nova concepção é chamada 

também de Nova Gestão Pública (“New Public Management” - NPM). 

No processo de transição do burocrático para o gerencial, houve até um certo 

rompimento; contudo, não podemos ver a gestão gerencial como uma negação da 

burocracia, pois nenhum modelo cessa integralmente com os princípios do anterior, 

havendo sempre uma continuidade. A gestão gerencial se apoia na anterior, mantendo 

diversas características como a admissão de pessoal por critérios de mérito, sistema 

estruturado e universal de remuneração, as noções de carreiras, avaliação de 

desempenho, o treinamento (BRASIL, 1995), isto é, a criação da nova gestão pública 

deve ser vista como evolução do modelo burocrático, pois conserva diversos de seus 

aspectos. Uma das principais diferenças entre os modelos burocrático e gerencial está 



 

 

 

 

na função controle, onde o primeiro concentrava somente nos processos e o segundo 

passa a ser voltado aos resultados e orientado para os cidadãos. 

O gerencial é baseado nas prioridades de eficiência e qualidade, tendo como a 

necessidade de proporcionar o aumento da qualidade e desempenho na prestação de 

serviços públicos ao cidadão e a redução de custos. 

Segundo Brasil (1995) e Rennó (2013), outras características e estratégias 

marcantes que destacam o modelo de gestão são: 

• Demanda de maior autonomia aos gestores públicos na gestão financeira, 

material e de recursos humanos; 

• Definição clara de objetivos para cada unidade da gestão; 

• Descentralização político-administrativa; 

• Redução dos níveis hierárquicos; 

• Controle ou cobrança dos resultados; 

• Incentivo à inovação; 

• Maior flexibilidade e preocupação com as necessidades dos cidadãos; 

• Foco na qualidade e eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo público. 

Com tantas tentativas e mudanças no país, o movimento de maior relevância 

voltado à modernização da gestão pública e à consolidação da reforma gerencial teve 

seu início em 1995, com a criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE), elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado 

(MARE - atualmente extinto) e, depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da 

Reforma do Estado em 1995; em seguida foi submetido ao Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, que o aprovou na forma ora publicada. O plano descreveu 

programas e metas para uma reforma com o objetivo de transição da gestão 

burocrática para a gestão gerencial (REK, 2014). 

Conforme Rek (2014), com o decorrer dos anos desde a tentativa da implantação 

das práticas gerenciais, é possível verificar algumas consequências positivas na gestão 

pública brasileira atual, que são resumidamente: 

I. Diminuição dos indícios das práticas patrimonialistas e burocráticas 

incompatíveis com uma gestão moderna; 



 

 

 

 

II. Reforma administrativa derivada da Emenda Constitucional n.º19/1998, um 

dos fatos importantes no Brasil na intenção de colocar em prática o modelo 

gerencial, onde teve várias alterações, na Constituição Federal de 1988, 

ligados aos princípios e normas, servidores e finanças públicas, como: a) 

incluiu a eficiência como princípio constitucional da administração pública 

juntamente com os outros do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 

1988; b) quanto aos servidores, a emenda incluiu algumas modificações 

visando à ampliação da qualidade da prestação do serviço público, como por 

exemplo, a manutenção de escolas de governo para qualificação e 

aperfeiçoamento de servidores públicos; c) Recursos orçamentários para 

aplicação no programa de qualidade, treinamento e desenvolvimento, 

modernização do serviço público, com o objetivo de obter resultados de 

eficiência quanto à prestação dos serviços ao cidadão; d) Avaliação periódica 

por desempenho do servidor, como condição necessária para alcançar a 

estabilidade no serviço público, assim exige do funcionário o contínuo 

aperfeiçoamento, dedicação e comprometimento nas suas atribuições; e) 

Contratos de gestão: recurso também acrescentado à Constituição Federal 

de 1988 para maximizar a eficiência na gestão pública, visando à ampliação 

de autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos que firmem 

contratos com a administração pública, com obtenção de metas e resultados 

positivos a que se vincularam. 

III. O direito ao cidadão na participação na gestão pública, acesso à informação 

e obrigatoriedade da transparência dos atos administrativos e da prestação 

de contas. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A evolução da gestão pública no Brasil foi iniciada pelo modelo patrimonialista, 

seguida do modelo burocrático e do gerencial. No patrimonialismo possuía o domínio 

da corrupção e nepotismo e ausência de separação entre público e privado; e com o 

movimento democrático e capitalista o modelo acabou se tornando ineficiente e 



 

 

 

 

inaceitável. O burocrático surgiu para combater os problemas do primeiro modelo e teve 

grande relevância na gestão brasileira adotando o sistema racional-legal, mas com o 

tempo acabou perdendo seu significado devido aos excessos de controles rígidos 

voltado para os processos, causando lentidão, insatisfação e altos gastos. Assim surgiu 

o gerencial - a nova gestão pública - para reparar as disfunções burocráticas e também 

se apoiando no modelo anterior mantendo diversas características positivas; passa a 

ser concentrado nos resultados, buscando a efetividade e qualidade na prestação de 

serviços, a transparência na aplicação dos recursos públicos e preocupando em manter 

o foco nos cidadãos. 

No contexto acima vimos que com o decorrer dos anos os modelos foram sendo 

aperfeiçoados e direcionados de acordo com as suas necessidades, portanto não 

podemos afirmar da existência de um modelo único, isto é, não houve uma substituição 

total de um modelo pelo outro. Convivemos, atualmente, com algumas práticas e 

influências dos três modelos, a gestão pública apresenta alguns aspectos da 

burocracia, ligados a características patrimonialistas e a busca pelos fundamentos do 

modelo gerencial; como exemplo de indícios do patrimonialismo, que existe até hoje, 

temos a nomeação em cargo de confiança por apadrinhamento ou por interesse 

pessoal. 

Por fim, a gestão pública brasileira atual ainda passa por várias transformações e 

desafios que tenham ligações com as práticas gerenciais, como na busca por maior 

eficiência, maior transparência dos atos administrativos e assegurando a formulação de 

políticas públicas que contribuam para melhor gestão do Estado. 
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