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APRESENTACaO 

Este trabalho~ resultado dos conhecimentos adquiridos no 

curso de mestrado em Produçio e Sistemas de Informaçio CCMA-PSI), da 

Fundaçio Get~lio Vargas, acrescidos~ experiincia profissional 

vivenciada nos ~ltimos seis anos. 

Tanto no ambiente acadimico como fora dele, notei que o 

fenBmeno da produtividade h~ muito vem atingindo as pessoas e as 

organizaçBes, fazendo com que a palavra produtividade seja proferida 

cada vez com maior freqUincia, qualquer que seja o contexto. Isso me 

motivou a debruçar-me sobre o tema, originando este trabalho que busca 

recuperar brevemente o desenvolvimento da idéia de produtividade. 

Foi no setor privado que a produtividade tomou sua melhor 

forma, provavelmente devido a maior competitividade desse setor que, 

com a modernizaçio tecnoldgica, tem se aperfeiçoado na busca de 

soluç5es adequadas~ melhoria da produtividade. 

Nas ~ltimas décadas, principalmente a partir dos anos 70, 

verificada essa tendincia também no setor p~blico, esforços 

individuais e coletivos começaram a ser empregados para melhorar a 

produtividade governamental. As razBes para tal preocupaçio sio 

v~rias: o impacto da inflaçio nos custos governamentais, 1 imitaçBes no 

acesso e uso das inovaç5es tecnoldgicas, decl{nio da produtividade do 

trabalho, restriçBes nas receitas dos impostos governamentais, 

escassez crescente de alguns recursos, maior consciincia pol{tica por 



parte dos cidadios- que exigem mais reciprocidade diante dos 

constantes aumentos nas taxa~aes -, e descontentamento destes com 

alguns aspectos dos serviços fornecidos, entre outros fatores. 

8 

Apesar de tio pronunciada, a palavra produtividade nio tem o 

mesmo significado para cada pessoa. Algumas a definem como uma simples 

relaçio aritmética e outras acrescentam~ defini~io aspectos como 

qualidade do serviço e até qualidade de vida. Com o passar do tempo, a 

abrangência do termo tem se expandido de forma a englobar novos 

aspectos, antes nio considerados. No entanto, parece ser consensual 

que qualquer que seja o signi~i~ado dado ao termo, este carregar~ 

sempre uma idéia positiva. 

A disparidade entre os conceitos levou-me a dedicar um 

capitulo inteiro deste trabalho a uma breve investigaçio do termo 

produtividade. A bibliografia que trata do assunto é em sua quase 

totalidade estrangeira e entre os diferentes autores inexiste uma 

conceitua~io ~nica para o termo. O contexto, no qual a produtividade 

pode estr inserida, também é bastante vari~vel. 

Neste trabalho. a preocupaçio com a produtividade est~ 

exclusivamente limitada ao setor p~blico, principalmente no que tange 

o fornecimento dos serviços governamentais pela administraçio direta. 

sem detalhamentos sobre o nível de governo~ o setor em que sio 

fornecidos os serviços. Tal escolha deve-se, primeiramente, ao fato de 

minha atuaçio profissional desenvolver-se tio-somente no setor 

P~blico, e também pela dificu1dade em se tratar de serviços em 

contraposi~io a produtos, que possuem uma natureza mais palp~vel, e, 



finalmente, pela crescente insatisfa~io, por parte da populaçio mais 

esclarecida, com o fornecimento de alguns serviços governamentais, 

como, por exemplo, sa~de e educaçio. 

Assim, o cap{tulo 1 apresenta um resgate do termo 

produtividade, sem limit~-lo unicamente a nenhum contexto em especial. 

e os cap(tulos seguintes mostram uma an~l ise da produtividade limitada 

' . ,., 't 1 . as organ1zaçoes puJ 1cas. 

Parto do princfpio, no cap{tulo 2, que os setores p0bl ice P 

privado sao universos totalmente distintos- no n{vel ambiental, 

organizacional, econ6mico, pol(t ice e ati mesmo processual. Para 

tanto, comparo os dois setores para enfatizar as especificidades do 

setor p~blico. Apcis o cotejo, parto para a produtividade propriamente 

dita no setor p~blico. 

Do ponto de vista de v~rios autores, que utilizo em minha 

bibliografia, a produtividade no setor p0blico deve envolver nio sd a 

eficiência no sentido da otimizaçio dos recursos mas também a 

efic~cia, esta diretamente relacionada~ qualidade e ao impacto dos 

serviços. Por 0ltimo, neste cap{tulo, analiso brevemente as razrres 

para a possfvel baixa produtividade de alguns setores. 

Qualquer que seja o universo (p0b1 ice ou privado), a 

produtividade deve ser avaliada através de sua mensuraçio. Este e o 

assunto do cap{tulo 3. 

Pela mensuraçio da produtividade pode-se avaliar alteraçrres 

P identificar áreas-problema da organizaç~o. visando uma maior 
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produtividade. Assim, qualquer análise mais detalhada da organiza~ffo 

deve conter dados de mensuraçio de sua produtividade, caso deseje-se 

um quadro mais realista da situaçio. No capftulo 3, também sio 

levantadas algumas consideraç5es, obstáculos e recomendaç5es para a 

mensuraçio da produtividade no setor p~blico, levando-se em conta as 

especi~icidades deste setor. Apresento ainda alguns modelos de 

mensuraçio, mais genéricos a meu ver, simplesmente como exemplo. 

() , t .1 ~ ~ .1 . l ,., c<:tPI :u o,, t:r·a~·~ \':i. 9U.m<:"o.!::, c:onf:;Jcf?J~<:l.ç:ot: .. ~s 9erais como fontes 

potenciais de ganhos de produtividade. Muitas das su.gestHes proferidas 

tratam-se apenas de ferramentas Já conhecidas, porém existem vários e 

novos mecanismos merecedores de conhecimento e utilizaçio nas ag~ncias 

9over·nc\ment a i s. 

As conclusBes ~inais a que pude chegar sobre o conceito da 

produtividade no setor p~blico sua mensuraçio e ~ermas de 

incrementá-la- estio no cap{tulo 5, o ~ltimo deste trabalho. 
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1. O CONCEITO DE PRODUTIVIDADE 

1.1. Uma Breve Investiga~ão 

A palavra produtividade est~ totalmente incorporada ao 

vocabul~rio cotidiano das pessoas, sejam elas leigas ou nio, das mais 

diferentes formaç~es e origens. 

O termo produt i~idade abrange v~rias definiç~es que 

comportam diferentes abordagens. Algumas dessas defini~~es sio mais 

simples, envolvem poucos fatores; outras mais complexas, abrangem 

inclusive a qualidade de vida. No entanto, parece ser consensual que a 

palavra produtividade encerra uma id~ia positiva relacionada ao 

aperfei~oamento e progresso, o que talvez explique o seu uso freqUente 

em nossos dias. 

Al~m disso, o significado da palavra produtividade tamb~m 

mudou conforme o contexto histcirico, tendendo, ~medida que o tempo 

passa, a uma maior complexidade e abrang~ncia. 

Ao se fazer entio uma retrospectiva histdrica do termo 

produtividade, encontramos tr~s períodos distintos, com diferentes 

atribui~~es em cada um deles (Sanabria, 1983, p. 5). 

Tais períodos dividem-se em~ primeiro, at~ o século XVIII; 

segundo, do século XVIII at~ a metade do século XX; e terceiro e 

~ltimo período, que corresponde aos dias atuais. 
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No primeiro período, a no~io de produtividade era bastante 

simples e estava associada~ idéia de sobrevivincia e enriquecimento, 

ao fazer o trabalho render. 

Com a implanta~io do capitalismo, no segundo período. o 

capital antes investido em obras como castelos F igrejas deslocou-se 

para os meios de produçio, de modo a garantir o progresso técnico da 

industrial iza~io, propiciando o crescimento do volume da produçio. 

Nesse momento, a produtividade ao englobar novos elementos como 

divisio de trabalho, lucro e acumula~io de capital, adquire sentido 

mais complexo. 

Com o advento dos computadores- e aí estamos nos referindo 

ao terceiro período- surgem novas concepç~es de trabalho e de vida, 

incorporadas ao que temos chamado de produtividade. Isso nio implica 

que sua conceitua~io tenha tomado uma forma mais precisa, muito pelo 

contrário, é cada vez mais difícil delineá-la. 

Inserida nessa retrospectiva histdrica encontra-se a 

definiçio de Taylor (apud Zarifian, 1990, pp. 75-79) do que é a 

produtividade. Para ele, a produtividade refere-se ~s operaç~es 

concretas de trabalho, de modo parcial, uma vez que parte de cada 

posto de trabalho para que, com a adiçio das produtividades parciais, 

se chegue entio ~produtividade total. Assim, o processo de produçio F 

dividido em diferentes etapas, e cada etapa ou opera~io possui sua 

produtividade parcial. A produtividade total i, entio, a soma das 

produtividades parciais referentes a cada operaçio do processo total 

de produ~io. Tal abordagem nio considera a qualidade e nem a 
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diferencia~io dos produtos. e uma maior produtividade J alcançada pela 

diminuiçâo do tempo de ~ execuçao de cada opera~âo do trabalho humano. 

Assim, nas ~ltimas d~cadas. a produtividade tem aparecido 

associada algumas vezes apenas~ eficifncia e outras~ eficifncia e 

eficácia. 

Para Thomas e Linda C. Dalton (1988, p. 22), o termo 

produtividade pode ter seis diferentes interpreta~~es. descritas a 

seguir. 

E~ici~ncia t~cnica~ é a produtividade definida do ponto de 

vista econ8mico, ou seja, é a simples maximiza~âo dos produtos em 

rela~âo aos insumos <Balk; Ervin; Quinn; Yamada apud Dalton e Dalton, 

1988, p. 22). Na eficifncia técnica. a preocupa~io está centrada no 

aumento da produ~âo ou suprimento de bens e servi~os, sem referenciais 

~demanda (Leathers apud Dalton e Dalton, 1988, p. 22). 

E~ici~ncia instrumental~ a fnfase aqui recai na manipula~âo 

dos insumos para a consecu~âo do produto, isto é, nas atividades ou 

processos pelos quais passam os insumos ou fatores de produçâo ate se 

chegar ao produto CGilder; Hamilton; Hatry; Hayward; Kull apud Dalton 

E Dalton, 1988, p. 23). 

E~ic,cia organizacional~ ao se fazer uso dos insumos para se 

chegar ao produto, existem os fatores humanos que sâo de singular 

importância. Para se maximizar a eficácia organizacional P necessário 

considerar os seguintes pontos: motiva~âo do pessoal, grau de 
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desenvolvimento, participaçio e processos de consenso CArgyris apud 

Dalton e Dalton, 1988, p. 23). 

E~ici~ncia distributiva~ a noçio de produtividade aqui diz 

respeito à extensio em que os processos de produçio aproximam as 

condiç~es de fornecimento e demanda do mercado <Leathers apud Dalton P 

Dalton • 1988, p. 23). Assim, a preocupaçio agora engloba a 

distribuiçio de modo a satisfazer as condiçaes reais da demanda. 

E~ic~cia social: nesse caso a produtividade engloba a 

eficicia, ou seja, nio privilegia apenas a satisfaçio do consumidor 

mas sim o alcance de objetivos externos ou até sociais <Deniston, et. 

al.; Ervin; Mark apud 1988; p. 25). 

Aloca~io política: dadas as pressaes e real idades pol fticas 

do setor p~blico, fica evidente que outra forma de se visualizar a 

produtividade é quanto a sua responsabilidade pol ft ica, ou a 

composiçio de interesses servidos por uma organizaçâo ou programa. 

Essa definiçio de produtividade depende de perspectivas, 

circunstincias, objetivos e interesses dos partidos afetados. 

Apenas com essas seis definiç~es já se pode notar a 

elasticidade do termo produtividade, que passa da simples maximizaçio 

dos produtos em relaçâo aos insumos até o alcance dos objetivos 

sociais, por Exemplo. 

Robert E. Quinn (1978, p. 41), por sua vEz coloca que o 

termo produtividade pode ser visto de tris perspectivas diferentes: a 
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dos economistas, a dos engenheiros industriais e, finalmente, a dos 

administradores. 

Para os economistas a produtividade representa a rela~~o dos 

produtos e insumos com alguma considera~~o sobre a qualidade; para os 

engenheiros industriais, além de eles considerarem a raz~o 

produtos/insumos com considera~~o de um n(vel de qualidade 

especificado, preocupam-se com o fluxo de trabalho, equipamento, 

mensuraçio e controle do processamento; e para os administradores a 

defini~~o de produtividade está associada ao desempenho global da 

organiza~~o e n~o à rela~io produtos/insumos apenas. Nesse caso. o 

enfoque é gerencial e a preocupa~io está centrada também nos detalhes 

de or~amento ou motiva~io de subordinados. 

Nessas três perspectivas também fica evidente a falta de 

coesio entre elas. O interessante é que os administradores aceitam. de 

uma forma mais flex{vel, melhor a ambigUidade contida nas defini~aes 

hoje dominantes. 

Alguns autores, ao se referirem à produtividade, Já limitam 

o seu significado ao setor p~blico. Nancy A. Hayward (1976. p. 544), 

per exemplo, coloca que a produtividade governamental é a eficiência 

na utiliza~~o dos recursos para uma distribui~io eficaz dos servi~os 

p~blicos, considerando quantidade e qual idade. 

Segundo Mark E. Keane (1980, p. 8), a produtividade no setor 

p~blico deve envolver os seguintes conceitos básicos~ 



:1.6 

E~iciincia~ sio os recursos necess~rios ~ obten~io de um 

dado nível de produto ou servi~o; quanto de um servi~o ou produto f 

oferecido e os custos relativos aos mesmos. 

E~ic~cia~ f o impacto (positivo ou negativo> do serviço ou 

produto fornecido; descreve o resultado que a oferta tem sobre a 

cl ientfda. 

Na integra~io desses dois fatores est~ a complexidade para o 

setor p0blico. uma vez que nâo basta a otimizaçâo dos recursos na 

consecuçâo do produto ou serviço, o resultado final perante a 

clientela também deve ser considerado. 

Walter L. Balk (1978, p. 46) fornece uma base sdl ida para o 

entendimento do significado do termo produtividade ao dizer que 

qualquer organizaçâo, p0blica ou privada, pode ser descrita como um 

processo de produçâo. Se este processo é definido com base nos 

sistemas convencionais, aparecem duas rela~aes de controle 

fundamentais. A primeira é a relaçâo produtos/insumos ou eficigncia. A 

segunda é a relaçâo produto-padrio ou efic~cia. Entio, melhorar a 

produtividade geralmente ser~ uma questio de otimizar essas duas 

relaçaes, mantendo-as em equilíbrio. Ganhos de eficiência sâo 

freqUentemente alcan~ados em detrimento da efic~cia e vice-versa. 

ConseqUentemente, no processo organizacional. o termo produtividade 

incorpora eficiência e efic~cia, bem como a relaçâo simbicitica 

existente entre elas. Mas o significado da produtividade no governo 

seria ainda mais obscuro j~ que os produtos das agências sâo também 

parte de um amplo processo pol (t ico de tomada de decisâo. 



í7 

Entio, além da dificuldade de se tentar otimizar nio sd a 

efici~ncia mas também a efic~cia, surge ainda a complexidade dos 

processos de decisio das agências governamentais influenciando os 

produtos ou servi~os. 

Phil ippe Zarifian Cí990, p. 88>. em incursio pelas novas 

abordagens da produtividade. reporta-se à defini~io do BETA- Bureau 

d 'Economique Théorique Appl iquée. da Universidade de Estrasburgo~ no 

critério central de produtividade passa a ser a rapidez de resposta da 

empresa a uma mudan~a do mercado, o encurtamento do 

1... I f. . N 

::.~SS<:"I C E·~· In I <;:i:r.o de produtividade tem as seguintes 

- parte do mercado consumidor para a produ~io, ou seja, todo 

o processo de produ~io origina-se no consumidor; 

é mais abrangente no sentido de que a empresa e 

considerada em sua total idade e nâo decomposta em objetivos parciais; 

importa-se mais com a gestio dos fluxos do que com a 

organiza~io e métodos; procura acelerar os fluxos originados pelas 

encomendas dos consumidores em vez de buscar a rapidez nas opera~ges 

Aqui, a import~ncia parece estar centrada no consumidor, e a 

organiza~âo é considerada em sua totalidade. sem priorizar 

isoladamente as opera~Bes de produ~io. 
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Para Reynaldo Arc(rio (1991, p. 49), a produtividade pode 

ser vista como a medida da eficifncia com que a for~a de trabalho, 

induzida por motiva~io e habilidade profissional, usa o capital e a 

tecnologia para transformar os recursos disponfveis em bens e servi~os 

que satisfa~am ~s necessidades humanas. 

N~o bastassem as dificuldades em delimitar o termo 

produtividade, temos também na nova produtividadeu colocada por Stuart 

S. Nagel (1988, p. 231). Para ele, a produtividade deve en~lobar todos 

os (tens de custo e nio apenas o trabalho~ assim como deve englobar os 

custos P benef(cios monetários e n5o-monetários; deve levar em conta 

também os seus aspectos sociais enio somente os individuais, 

empresariais, e os de agfncias governamentais, entre outras 

subunidades sociais; a produtividade deve ser estimulada parcialmente 

por uma aloca~5o cuidadosa de subs(dios governamentais e isen~Hes de 

impostos. 

Isso posto, para Nagel, cujo contexto é a histdria dos 

Estados Unidos. a nova produtividade implica possibilitar o 

enriquecimento das pessoas através de um aumento do produto nacional 

bruto em contraste com a abordagem redistribucional; a nova 

produtividade é parte de um ciclo de perfodos alternados de 

crescimento e estagna~io; procura diminuir a infla~io através do 

aumento do poder de compra, e diminui~5o do desemprego fazendo co~ que 

os empregados produzam e ganhem mais em um n~mero menor de horas 

trabalhadas, gerando assim mais empregos; a nova produtividade aplica

se ao est (mulo da produtividade em todos os segmentos da sociedade; 

enfatiza a inova~5o tecnoldgica e a difusio; é uma mot iva~5o para 
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aumentar a habilidade de se bem competir nos mercados internacionais; 

enfatizao desenvolvimento de idéias novas e ~teis, através da 

pesquisa nas universidades e de melhores processos de decisio; 

enfatiza também na produtividade os processos pol {ticos p~blicos de 

forma a melhor se 1 idar com os problemas sociais; faz da produtividade 

uma atividade conjunta bipartid~riay 1 iberal e conservadora. 

O CPJ, Centro de Produtividade do Japio- criado em 1955, 

representando um grande acordo nacional tripartite entre empres~rios, 

trabalhadores e o meio acad~mico -. em visita ao Brasil em 1988, a 

convite do IPEA <Instituto de Pesquisa Econ8mica Aplicada), apresentou 

alguns textos dos quais quatro foram selecionados e organizados por 

Dorothea Werneck, técnica do IPEA. Num destes textos de autor nio 

mencionado e entitulado uo Conceito B~sico de Produtividade e o 

Desenvolvimento do Movimento da Produt ividadeu, temos um pequeno 

resumo dos conceitos de produtividade formulados pelas organiza~3es 

internacionais, os quais apresentam 1 igeiras variaç3es de significado, 

chegando finalmente h defini~âo do propr1o CPJ (i991y pp. 35-37). Em 

1 inhas gerais, as defini~3es sâo mencionadas a seguir. 

Para a OCDE COrganizaçâo para a Coopera~io e o 

Desenvolvimento Econ8mico), a produtividade é igual ao produto 

dividido por um de seus elementos de produ~io; para a OIT (Organiza~âo 

Internacional do Trabalho)~ a produ~io resulta da integra~io d~ quatro 

elementos principais~ terra, capital, trabalho e organizaçâo, de modo 

que a propor~io desses elementos na produ~âo seja uma medida de sua 

produtividade; para a AEP (Ag~ncia Européia de Produtividade) a 

produtividade é, acima de tudo, uma atitude mental. Ela busca melhorar 
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continuamente o que já existe. Baseia-se na convic~io de que hoje é 

possivel produzir melhor que ontem, e amanhi melhor que hoje. Al{m 

disso, a produtividade requer esfor~os cont{nuos no sentido de adaptar 

as atividades econ8micas ao contexto em mudança, e aplicar novas 

teorias e m{todos. O CPJ, em seu "Prospecto de Organiza~io do Centro 

de Produtividade do Japio <1955)" define como objetivo da melhoria de 

produtividade maximizar cientificamente o uso de recursos, mio-de-

obra, instala~5es. entre outros. para reduzir os custos de produ~io. 

propiciar a expançio de mercado, aumentar o n{vel de emprego e obter 

aumentos reais de salário e melhoria dos padrges de vida. a partir do 

interesse comum do trabalhador. da administraçio das empresas e dos 

consumidores em geral. 

Segundo o CPJ. temos ainda dois aspectos diferentes da 

produtividade~ a produtividade como conceito t{cnico <stricto sensu) P 

a produtividade como conceito s6cio-econ6mico. 

A produtividade é definida stricto se~su pelos 6rgios 

internacionais mencionados anteriormente, ou seja, ela é considerada 

como principio de racionalidade técnica. 

O propósito das atividades econ8micas é alocar recursos 

1 imitados, nio somente de forma justa mas também de forma apropriada 

' com o objetivo de melhorar o bem-estar social. Do ponto de vist~ 

s6cio-econ8mico a produtividade deve representar o "grau de 

atendimento" das metas primárias a serem alcan~adas através da 

atividade econ8mica. felicidade f{sica e mental, tanto quanto da 
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qualidade de vida e do trabalho. Para esclarecer esse conceito. deve 

ser examinado o bem-estar humano. 

A produtividade como conceito sócio-econ8mico nio se opae ~ 

produtividade como conceito t~cnico. Ao contr~rio, o primeiro~ mais 

inclui NN t' o segundo. ao es·a, "l 'd E~~·:C U 1 a ;·:~ 

de E:ficiênciB .• 

A eficiência t~cnica busca a maximiza,io de resultados 

baseada em padraes simplificados nas ~reas de administra~io de 

empresas como, por exemplo, no processo de produ~io e nas pol (t icas de 

vendas. Todavia. se a produtividade é tomada como uma idéia econGmica 

e social multidimensional, a maximiza~io deve ser revista para incluir 

otimiza~io atravis de considera~io de fatores sociais e humanos, tais 

como= qual idade da vida profissional e harmoniza~io com o meio 

Assim, produtividade deve combinar o conceito stricto sensu 

de mera eficiência técnica com métodos ou diretrizes de obten~io de 

padraes de vida mais elevados. O conceito de produtividade abrange, 

assim, muitas idéias, demandando anal1ses estruturais. 

O sentido atual de produtividade deve ser considerado de 

forma abrangente. Isto{, produtividade significa esfor~o de adaptar 

eficiência e humanidade e harmonizar civil.izaçio e cultura. 

Num outro texto apresentado pelo CPJ, uProdutividade= A 

Experiência ~aponesau, o autor Joji Arai (1991, p. 17), diretor de 



relaçaes internacionais deste centro, à ~peca da visita ao Brasil, 

exp8e a seguinte reflexio: 

nh medida que se eleva o padrffo de vida das na~Bes do mundo. 

mudam as necessidades de cada sociedade. A eleva~io do nfvel de 

educa~io e a exposiçio a novas tecnologias e produtos fazem com que as 

pessoas mudem seu estilo de vida e suas preferências por mercadorias e 

servi~os. Essas mudan~as verificam-se no setor da demanda. No lado da 

oferta. a entrada de novas empresas e países emergentes em um mercado 

influenciam a posi~io competitiva daqueles que já estio nesse mercado. 

Para manter uma posi~io competitiva,~ indispensável que uma companhia 

se identifique com as necessidades emergentes do mercado, e desenvolva 

novos produtos para satisfazer as preferências, novas tecnologias e 

processos, e crie uma condiçffo de combina~io 6t ima de recursos 

dispon{veis. A rápida entrada de pa{ses emergentes no mercado mundial 

requer que as na~aes desenvolvidas reestruturem sua sociedade 

industrial. A flexibilidade ou rigidez da sociedade para operar essa 

mudan~a necessária~ um fator chave na macroprodut ividade de um pa(s." 

A partir das definiçaes das organiza~aes internacionais e do 

CPJ, parece que o conceito de produtividade pode ter uma abrangência 

ainda maior do que at~ entâo se podia inferir pelos outros autores. 

A produtividade entio, pode ter diferentes configura~aes se 

considerada no processo de fabrica~âo de um produto ou presta~âo de um 

servi~o em uma organiza~io p~blica ou privada ou em um setor 

(como sa~de ou educaçâo, por exemplo>. ou em um pars. 
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Desta forma, a partir dos conceitos pesquisados de 

produtividade, apresento a seguir, de maneira genérica, o meu conceito 

do termo; e, no cap{tulo 2, trabalharei mais esta defini~ic ao 

restringi-la ao setor p~blico. 

E importante ressaltar, que neste trabalho utilizo c termo 

eficiincia como o grau de utiliza~io dos recursos, e efic~cia no 

sentido da consecu~io dos objetivos e também da aval ia~ic da 

organiza~io do ponto de vista dos usu~rios. Assim, a eficicia engloba 

também a efetividade. 

1.2. De~ini~ão Proposta 

Produtividade é muito mais que o uso eficiente dos recursos 

para se chegar aos produtos. Ela extravasa os insumos, o processo ou o 

produto. A prcdut ividade está na organizaçio como um todo, chegando 

até ao seu ambiente externo, Enio apenas nos produtos desta. Assim. 

todos os fatores organizacionais deveria ser analisados quando a idéia 

de produtividade estiver sendo considerada. 

A produtividade inicia-se desde a concepçio do produto ou 

serviço até a ponta final, o instante do consumo pelo usu~rio no 

ambiente externo à organizaçio. Aqueles que concebem os produtos devem 

ter a no~ic exata do que o consumidor deseja, como e quanto deseja, 

quanto está disposto a pagar e por qual n(vel de qualidade, isto e, 

todas as expectativas dos consumidores devem ser identificadas. 
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A produtividade como ot imizaç~o dos recursos produtivos P 

processos ~ importante. mas n~o mais do que todas as outras fases 

pelas quais passa o produto no ~mbito interno e externo da 

organiza~io. 

Muitas vezes produtos e serviços bem concebidos e produzidos 

sem desperdfcio de recursos acabam sendo prejudicados simplesmente por 

n~o terem sua entrega realizada de forma adequada. A correta 

distribui~~o e entrega dos produtos ou serviços~ tio importante 

quanto a própria produç~o. 

A comunica~~o do produto f outro fator de extrema 

import~ncia; serve para difundir a existência do mesmo informando 

sobre a sua concepç~o a quem se destina e mesmo a forma mais adequada 

de usá-lo. De nada adianta produzir de maneira econ8mica e com 

qual idade se o consumo nao for econ8mico, pois o que se economiza no 

in{cio do processo estará sendo desperdiçado no final. Embora o 

consumo nio esteja dentro dos limites internos da organiza~~o. ~ uma 

perda, e qualquer perda em qualquer parte do processo prejudicará a 

produtividade até ent~o alcan~ada. Assim, P importante também orientar 

as pessoas sobre o consumo dos bens ou serviços. al~m de comunicá-las 

sobre a existência destes. Alguns produtos e serviços -sao perfeitos. 

porém nio alcançam seus consumidores potenciais por falta de 

informa~~o. Mesmo nos casos em que a oferta seja ainda pequena, a 

comunicaçio e importante até para se ter id~ia da demanda potencial 

existente. Para se limitar o n~mero de usuários em face da pequena 

oferta poder~o ser criadas barreiras artificiais (preço, 

regionaliza~âo da distribuiçâo etc.), que, pouco a pouco, de acordo 



com o aumento da oferta, poderio ser afrouxadas. O ambiente onde o 

produto será consumido deverá ser objeto de constante análise pela 

organiza~io, e a comunica~io aqui ~ importante tanto para informar 

sobre o produto (consumo adequado, alternativas para necessidades 

similares) como sobre a organiza~io (fixar a imagem da organizaçio 

produtora do bem ou prestadora do servi~o), e tamb~m para colher 

informa~~es sobre o ambiente para a organizaçio. 

~ importante a cria~io de mecanismos de retroal imentaçio 

para se avaliar o grau de satisfaçio do consumidor e assim desencadear 

processos de adequaçio dos produtos ou serviços. 

Um outro aspecto de peso e de difícil quant ificaçio é a 

import§ncia do fator humano para a produtividade. Um empregado que se 

reporte diretamente ao consumidor. se estiver motivado, treinado e 

envolvido com seu trabalho e com a organiza~io onde trabalha se 

dirigirá ao consumidor de maneira adequada. ou SEJa, com cortesia. E 

diffcil de se precisar o quanto o modo de tratamento beneficia o 

consumidor e indiretamente o produto e a organiza~io. 

A produtividade pode entio ser representada pelo esquema 

seguinte • 



26 

CONCEPÇÃO 
DO - PRODUÇÃO r-- DISTRIBUIÇÃO f-- CONSUMO 

PRODUTO 

- -
AVALIAÇZO 

A rela~io produtos/insumos em termos apenas quantitativos. 

como defini~io de produtividade parece extremamente pr~tica, 

fornecendo-nos uma visio do grau de util iza~io dos insumos na 

consecu~io dos produtos ou servi~os. Assim j~ é de grande valia que 

algumas organiza~aes voltem-se ao menos de infcio para essa rela~io. 

Os reais custos dos produtos e serviços sao dados importantes, bem 

como as formas de barateá-los desde que sem prejuízo da qual idade. 

Em se tratando de produtividade. a qual idade é fundamental e 

deverá estar num nível mfnimo de aceitaçio por aqueles que fazem uso 

do produto ou serviço. Esta qual idade dever~ ainda ser sempre 

aprimorada e nunca deteriorada em funçio da reduçio de custos ou de 

qualquer outro motivo. 

Como Já foi colocado, a distribui~io é importante para 

garantir a qual idade dos produtos e servi~os e sua acessibilidade. Uma 

h 
distribui~io adequada valoriza o produto ou servi~o e agrada aqueles 

que o desejam consumi-lo. 
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A tecnologia tamb~m nio deve ser esquecida, principalmente 

se considerarmos a grande disponibilidade existente hoje no mercado. 

Diante das várias alternativas tecnolcigicas, caberá ao administrador 

selecionar aquelas que apresentarem melhores resultados de 

custo/benef{cio e adequa~io. No entanto, nio basta otimizar apenas os 

recursos f{sicos da organiza~io, se os recursos humanos nio estiverem 

suficientemente motivados. liderados, envolvidos e capacitadns para as 

tarefas que contribuem para a consecu~io dos produtos ou servi~os, 

distribui~io ou comunica~io. 

A organiza~io, para alcan~ar a real produtividade, deverá 

estar bem aparelhada com os recursos f{sicos e humanos necessários, F 

deverá tamb~m sempre questionar a adequa~âo de seus produtos e 

serviços a sua missâo organizacional e aos desejos do consumidor. 

Com certeza, ao se englobar no conceito de produtividade 

todos esses fatores (custos. qual idade. recursos materiais. recursos 

humanos, distribui~âo. comunicaçâo e missâo organizacional, entre 

outros). a avaliaçio da produtividade torna-se uma tarefa muito mais 

dif{cil e complexa. Enfim, a coletividade como utilitária dos produtos 

ou servi~os ~ que determinará o grau de produtividade alcançado ao 

contrapor-se com seu grau de sat isfaçâo. 
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2. PRODUTIVIDADE NO SETOR PúBLICO 

2.1. Seto~ Público ve~sus Seto~ Privado 

Este capítulo~ dedicado~ an~l ise da produtividade 

associada ao setor p~blico, mais especificamente aquela que envolve o 

fornecimento de serviços. 

A transposi~~o do conceito de produtividade para o setor 

p~blico pode dar-se de duas formas CSanabria, 1983, p. 11): a primeira 

leva em conta as semelhanças entre o setor p~blico e o privado, 

desprezando-se as diferenças e tratando ambos da mesma maneira; a 

segunda trata das diferenças entre os dois setores, e tenta sanar os 

desvios do setor p~bl ico. 

Do meu ponto de vista a produtividade no setor p~bl ico deve 

ser encarada de forma distinta da produtividade no setor privado 

devido ~s in~meras especificidades daquele, que n~o podem ser 

ignoradas. Assim, antes de tratar do assunto, penso ser relevante um 

esforço no sentido de recuperar, se nao todas pelo menos algumas das 

caracter{st icas predominantes do setor p~bl ico, comparando-o com o 

setor privado. Para tal empreitada baseio-me inicialmente no trabalho 

de Sanabria e numa compilaçâo de Rainey, Backoff e Levine (1976, pp. 

233-244). 
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Sanabria (1983, p. 12) resume as diverg&ncias entre os 

t 'b1. · cl ~ -\~ aqr•lP~ (cfuadro i) em tr&s focos !:;e· Or"<7:S PU I CO E: Pl'" I Vê!\. !J <~ " •• > "-· '" 

diferentes~ EconBmico. organizacional e pol (tico. 

FOCO 

ECONôMICO 

ORGANIZACIONAL 

QUADRO 1 

SETOR PúBLICO 

Orirntado para o lucro r também para a 
coletividade. 
"Outputs" em grande parte não
mensuráveis. 
Organiza~ões não competitivas no 
mercado. 
Rentabilidade dispensável. 

Granden1ente afetada e/ou dirigida por 
forç:as externas. 

Objetivos econômicos e sociais. 

Alto grau de interdependência entre as 
organizaç:oes. 

Órgãos com funçÕes múltiplas e 
concomitantes. 

Carência de banco de dados. 

Gerências com grande rotatividade. 

Por serem do governo, os gerentes não 
assumem riscos prÓprios. 

SETOR PRIVADO 

Orientado para o lucro. 

"Outputs" mensuráveis. 

Organiza~Ões competitivas. 

A rentabilidade é vital para a 
sobrevivência. 

Tem controle mais amplo sobre ela 
mesma. 

Objetivos predominantemente 
econômicos. 

Maior autonomia em relação a outras 
organizações. 

Órgãos com funcionalidade específica 
e bem discriminada. 

E:·:istência f"reqiiente de banco de 
dados. 

Gerências mais estáveis. 

Há risco de emprego de capital, se a 
administraç:ão for mal sucedida •. " 

·······--·-··-·····--····-··-·····-----····-·--·----·-···--·--·---···------···--··--·--------··-··--·--·-·-·· .. -·-·---·-·-····--·-···-------··-··--.. ····--·-··-··-··-···----·· .. ·-·--··-···--·-··· 

POLÍTICO O func i onament o bom ou mau tem impacto 
político. 
O processo decisório sofre fortes 
ingerências políticas. 

O impacto político é muito menor. 

Os órgãos tem autonomia decisória. 



Rainey, Backoff e Levine (1976, pp. 236-237) apresentam um 

resumo da literatura sobre as diferen~as entre organizaçBes p~blicas ~ 

privadas (quadro 2). Este quadro mostra os pontos de consenso entre 

v~rios autores no que diz respeito ~s caracter{sticas das organizaçaes 

p~bl icas em rela~âo ~s privadas. 

QUADRO 2 

TÓPICOS 

1. FATORES AMBIENTAIS 
1.1. Grau d~ ~>:pos i~ão ao mercado (dep~nd~nc ia de dota~õesl 

1.2. Restri~Ões formais e legais (tribunais, legisla~ão, hierarquia) 

PROPOSIÇÕES 

1.1 a. Menor exposi~ão ao mercado 
r~sulta em menores incentivos à 
redu~ão de custo, efici~ncia nas 
opera~Ões e desempenho eficaz. 

i.i.b. Menor exposi~ão ao mercado 
resulta em ba i>:a ef i c i ~nc i a 
alocacional (refle>:o de prefer~ncias 
dos consumidores, proporcionando o 
supri ftlent o da demanda etc.). 

i.i.c. Menor exposi~ão ao mercado 
significa menor disponibilidade de 
informa~Ões e indicadores de mercado 
(pre~o, lucro etc.>. 

1.2.a. Maiores restri~Ões nos 
procedimentos e esferas de operações 
(nlenor autonomia dos gerentes em tais 
decisões). 

i.2.b. Maior tend~ncia à prolifera~ão 
de especifica~ões e controles 
formais. 

1.2.c. Fontes mais externas de 
influência formal e maior 
fragmentado dessas fontes. 



1.3. Influências políticas 

2. TRANSAÇÕES ORGANIZAÇÃO -
AMBIENTE 
2.1. Co~rcividad~ ("co~rcivo", "monopolístico", de natur~za 
in~vitáv~l d~ muitas atividades governam~ntais) 

2.2. Ext~nsao do Impacto 

2.3. Investigaç:ao p•.íblica 

2.4. Exp~ctativas pÚblicas 

3. PROCESSOS E ESTRUTURAS INTERNAS 
3.1. Comple>:idad~ de objetivos~ critérios d~ avaliaç:ão ~ d~cisão 

3i 

1.3.a. Maior div~rsidad~ ~ 
intensidad~ d~ influências informais 
e>:t~rnas sobr~ as d~c isõ~s 
(negociaç:ão, opinião pÚblica, reaç:Ões 
de grupos de int~ress~). 

1.3.b. Maior n~c~ssidad~ d~ apoio dos 
constituintes (grupos d~ clientes, 
autoridades formais compassivas 
~te.). 

2.i.a. Maior probabilidade que a 
participaç:ão na concepç:âo e 
financiam~nto dos s~rviç:os será 
inevitável ou obrigatória(o gov~rno 
possui autorizaç:Ões únicas e poderes 
coercivos}. 

2.2.a. Maior impacto, maior 
significaç:ão simbólica das aç:Õ~s dos 
administradores públicos (maior 
escopo de interesse, tal como 
"inter~ss~ pÚbl ico11 ). 

2.3.a. Maior investigaç:ão pÚblica dos 
funcionários p•.Íblicos e suas a~õÕes. 

2.4.a. Maior expectativa pÚblica de 
que os funcionários pÚblicos agirão 
com maior justiç:a, compre~nsão, 
consideraç:ão, e honestidade. 

3.i.a. Maior multiplicidade e 
diversidade de objetivos e critérios. 

3.1.b. Maior imprecisão e 
intangibilidade dos objetivos e 
critérios. 

3.1.c. Maior tendência de conflitos 
entre os objetivos (mais "trade
offs11). 



3.2. Relações de autoridade e papel do administrador 

3.3. Desempenho organizacional 

3.4. Incentivos e estruturas de incentivos 

3.5. Características pessoais dos empregados 

3.2.a. Henor autonomia no processo 
decisório e flexibilidade dos adminis 
tradores pÚblicos. 

3.2.b. Fraqueza e fragmentação da 
autoridade sobre os subordinados e 
níveis hierárquicos inferiores 
(subordinados "passam por cima" 
apelando para autoridades 
alternativas, restrições no sistema 
de mérito). 

3.2.c. Maior relutância à delega~âo, 
mais níveis de revisão, e maior uso 
de regulamenta~oes formais (devido a 
dificuldades na supervisão e 
delegação, resultante do 3.1.b.). 

3.2.d. Papel mais político e 
e>:posit ivo dos gerentes de topo. 

3.3.a. Maiores cuidados e rigidez e 
menos inovaç:ão. 

3.3.b. Rotatividade mais freqüente 
dos líderes de topo, devido a 
eleiç:Ões e indicaç:oes políticas, 
resultando em maior descontinuidade 
de implementação dos planos. 

3.4.a. Maior dificuldade em se 
vislumbrar incentivos para um 
desempenho eficiente e eficaz. 

3.4.b. Menor importância aos 
incentivos pecuniários pelos 
empregados. 

3.5.a. Variações nas necessidades e 
características de personalidade, 
tais como maior dominância e 
flexibilidade, maior necessidade de 
consecução da parte dos gerentes. 

3.5.b. Henor satisfação no trabalho e~ 
menor cons ideraç:âo organizacional. 

Observaç:Ões: As proposições 3.5.a. e 3.5.b. representam resultados de estudos empÍricos individuais e não pontos de 

concordância entre autores. 
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A primeira grande diferença. quase sempre notada, entre um e 

outro setor diz respeito à exposiçâo ao mercado. As empresas privadas 

ao manterem um constante envolvimento com o mercado econ6mico recebem 

deste recursos, informaç~es e restriç~es. O mercado funcionando como 

fonte de renda e recursos imp~e às organizaç~es que nele atuam 

determinadas penal idades ou recompensas que as influenciam na busca de 

reduçio de custos. efici~ncia e efic~cia CRainey, Backhoff e Levine, 

1976, p. 235). Al&m disso. o mercado fornece ainda dados quantitativos 

de demanda e medidas de desempenho que, se trabalhados, indicam 

preferfncias do usu~rio, economias de escala e demanda por serviços em 

particular <Backoff, Levine e Rainey, 1976, p. 235). 

O setor p~blico, por sua vez, obt&m seus recursos atrav&s de 

dota~~es num contexto pol (tico. Estas dotaç~es sio geralmente baseadas 

no volume de dota~~es de períodos passados e acabam incentivando o 

esgotamento desses níveis de forma a garantir quantias maiores a cada 

período. Assim, n5o existindo penal idades ou recompensas, as reduç~es 

de custo sâo até evitadas ou desenfat izadas. Os gerentes destas 

organiza~~es buscam o crescimento organizacional e pessoal na 

maximiza~âo das dotaçBes, nâo impulsionando desse modo a eficiência 

CRainey, Backoff E Levine, 1976, p. 235>. O maior incentivo para 

incrementar a proporçâo produtos/insumos é a manuten~âo do poder, que 

é mantido pelo enfoque nos objetivos de curto prazo, adequado aos 

interesses e perspectivas daqueles que patrocinam o poder. 
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A unidade b~sica de produ~âc e distribui~âc dos bens e 

servi~os p~bliccs é a unidade governamental local. O governo é uma 

estrutura de poder e a sobreviv~ncia de uma organizaçâo p~blica nâo 

depende de sua produtividade no mercado. Assim, o mercado que 

influencia profundamente as empresas privadas nâo tem tamanha for~a 

sobre as crganiza~aes p~blicas. 

Outra diferença bastante lembrada é a inexist~ncia no setor 

p~bl ico da expectativa de lucro ao se fornecer bens ou servi~os. O 

objetivo será ou deverá ser sempre o interesse p~bl ice. No setor 

p~ivado, por sua vez, o interesse no consumidor está diretamente 

ligado ao desejo de lucro das organizaçaes que operam no mercado. 

Os produtos e bens p~blicos ainda nao se constituem de 

unidades distintas, nio sâo fornecidos a um determinado pre~o e 

possuem em maior ou menor grau as caracter{sticas de nâo-exclusâo e 

nâo-rival idade <Burkhead e Hennigan, 1978, p. 34), diferentemente dos 

produtos e serviços do setor privado que quase sempre competem entre 

si e se excluem. 

Ao observar as diferen~as entre os produtos e servi~os dos 

dois setores chega-se também às diferenças no modo como estes bens e 

servi~os sio consumidos. No setor privado, o consumo é 

individualizado, as pessoas escolhem subjetivamente e pagam pelos bens 

ou serviços de acordo com as utilidades marginais ou entâo dos custos 

dos produtos ou bens. No setor p~bl ico, ao contrário, a escolha dos 

bens nâo 6 subjetiva, pois a maioria dos bens cu servi~os sâo 

entregues à coletividade como fam(l ias. empresas. municipal idades, 
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estados, regi5es CLineberry apud Kelly, 1988. p. 7). As unidades 

pol{t ico-sdcio-espaciais é que negociam os serviços e bens p~bl ices, 

nio os indiv{duos. O consumo nio é individual e sim p~bl ico. A maioria 

dos impostos sio pagos independentemente do recebimento dos serviços e 

bens p~blicos espec{ficos. A decisio mais importante. que a maioria 

das pessoas toma e que afeta os bens e servi~os p~blicos recebidos, 

ocorre ao escolher, por exemplo, a localizaçio da residência em uma 

determinada ~rea geogr~fica, pol {tica, ou legal. que determina a 

quantidade e qual idade dos bens e servi~os dispon{veis CKelly. 1988, 

O setor p~bl ico com freqilência est~ engajado na cria~io e 

distribui~io de bens e servi~os que nio 
~ 

sao desejados. necess~rios ou 

até preferidos pela maioria da popula~io, mas fundamentais para algum 

grupo particular (pobres, tdosos. deficientes. entre outros), e trata 

essas necessidades e desejos como se fossem da maioria <Kelly, 1988. 

p. 8). O setor privado, por sua vez vtsa o lucro. nem sempre prioriza 

os interesses de minorias. a menos que o lucro compense. 

A existência de complementaridade entre alguns servi~os 

<Burkhead e Henningan, 1978, p. 35) é uma outra caracter(stica 

importante do setor p~bl ico. O grau de interdependência de 

determinados servi~os é tal que dificulta a avaliaçâo de um ~nico 

servi~o apenas (por exemplo. a sa~de de um indiv(duo depende nio sci 

dos servi~os de sa~de médicos. mas também de educaçâo e saneamento) 

<Burkhead e Henningan. 1978. p. 35). Além disso, é grande o grau de 

interdependência entre as organiza~5es, dificultando os processos 

relacionados aos fornecimentos dos serviços CKelly, 1988, p. 9). 
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No setor p~blico inexiste uma fun~io de produ~io claramente 

especificada. Os insumos de trabalho sio mensurados com pouca precisio 

apenas, a mensuraçio do capital governamental CBurkhead e Henninganr 

1978, p. 35), bem como sua contribuiçio para o bem p~bl ico <"outputn) 

é um tanto obscuro. Assim, a falta de uma base de dados (carga de 

trabalho, custos etc.) e a complexidade das relaç~es governamentais 

dificultam a aplica~io de um modelo quantitativo que possa avaliar a 

produtividade. Isso ainda resulta em limitar a iniciativa dos 

administradores pJblicos. impedindo-o~ de adotar inova~~es, uma vez 

que o impacto destas dificilmente sofreri uma aval iaçio precisa por 

falta de dados. 

A quantidade de restriç~es legais e formais existentes no 

setor p~blico é muito grande <Backoff. Levine e Rainey, 1976, p. 238). 

O impacto do ambiente formal e legal irá influenciar a autonomia e a 

flexibilidade das organizaç~es. As organizaç~es privadas obedecem a 

apenas leis e regulamentaç~es das agências reguladoras. enquanto as 

organizaç~es p~bl icas possuem interesses, métodos e esferas de 

operaçao definidos e restritos por leis e instituiç~es legalmente 

autorizadas em grau muito maior do que ocorre no setor privado 

(8anfield, Mainzer, Millet, Nigro e Nigro. Stahl, Thompson, Woll apud 

Rainey, Backhoff e Levine, 1976. p. 238). Isso resulta numa tendência 

à prol iferaçio de especificaç~es formais e controles por estatutos, 

regulamentos e superiores hierárquicos CBanfield apud Rainey, Backhoff 

e Levine, 1976, p. 238). Além disso, a interdependência entre as 

organizaç~es pJblicas pode fazer com que algumas delas sejam 

submetidas a controles hierárquicos e burocrát ices externamente 



administrados. Talvez, a t~o falada fragm~nta~âo da autoridade no 

governo e suas organiza~Ses seja causada por esses m~ltiplos controles 

e inst itui~Ses formais. 

Além das restri~Ses formais e legais, o que também tem 

grandes repercurssSes é o peso das influ~ncias pol(ticas resultantes 

do congresso, lobbies que embora menos formalizados que as restriçSes 

formais e legais também agem nas opera~Ses das organizaçSes e 

influenciam os processos de decisâo governamentais. Os m~lt iplos e 

diversos interesses em jogo no setor p~bl ice precisam ser negociados e 

assim tornam mais complexos os objetivos e critérios de decisâo devido 

a uma maior preocupaçâo com a opiniâo p~bl ica e as reaçSes dos v~rics 

interesses envolvidos <Dahl e Llndblom apud Rainey, Ba~khoff e Levine, 

1976. p. 238). Isso se d~ devido~ necessidade das ag~ncias 

governamentais de obterem apoio por parte dos v~rios constituintes, 

autoridades e interesses (Charlesworth. Dahl e Lindblcm~ Golembiewski. 

H in r·· i c: h s E T:;:, ~ .. i 1 DI'.;: h in t ~::.b <'·~r·· g ,. h a in ZE~r· ,. l'i i 11 r;;;t , l..J~~ i~:;~:;. l..J<:\m,:i-10~ ~ .. J 1.7~ Z<:i.) d ~ 

Wol1 apud RainEy, Backoff e Levine, 1976, p. 238). 

As indicaçSes pol ft icas presentes nas organiza~Ses p~blicas 

ocasionam interrupçâo das opera~SEs internas das agincias 

dEscontinuidadE de programa~io, .J .. <:\ . (~~IH i ntE~r·r·omper,.C::~m 

a implemEnta~âo de planos E projetos. Os piores resultados 

provavelmente saD a dificuldade de planejamento a longo prazo e a 

desmct ivaçâo dos n{veis intermedi~rics de funcion~rics das agências, 

que dificilmente conseguem ter seus trabalhos conclu{dos e aval iadcs 

devido~ rotatividade de sEus superiores. 
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As entidades governamentais, bem ~orno suas aç3es possuem uma 

natureza coerciva e monopolista <Banfield, Caiden, Lowi, Mainzer, 

Stahl, Weidenbaum apud Rainey Backoff e Levine, 1976, p. 238). Como j~ 

foi colocado, e diferentemente do que ocorre nas organiza~~es 

privadas, os indiv{duos nio podem evitar sua participaçio no 

financiamento da maioria das entidades governamentais E no consumo dos 

produtos do governo (j~ que nio existe rivalidade entre os produtos) 

Os administradores ~ 

sao submetidos à 

investigaçâo p~blica. Existe um constante monitoramento externo com 

tend~ncia a crescer na medida em que os cidadios adquirem maior 

consci~ncia pol {tica. 

Outra dist inçâo entre o setor p~bl ice e o privado diz 

respeito às expectativas p~blicas. Wamsley e Zald (apud Rainey, 

8ackhoff E Levine, 1976, p. 239) afirmam que a diferença básica entre 

as organizaç3es p~bl icas e privadas é o fato de as primeiras serem 

tidas como pertencentes ao Estado e aos cidadâos (que, por sua vez, 

possuem direitos E expectativas). Assim, Caiden (apud Rainey, Backhoff 

e Levine, 1976, p. 239, 1976, p. 239) diz que os cidadâos esperam mais 

dos administradores p~bl ices quanto a sua integridade, justiça, 

responsabilidade, transpar~ncia e pront idâo de repostas. Da{ talvez 

resulte também a investigaçâo p~bl ica apresentada no parágrafo 

anterior. 

As organizaç3es p~bl icas, ainda se comparadas às privadas, 

possuem um leque de objetivos maior, ou seja, além de buscarem os 

objetivos formais e m~ltiplos de um programa devem considerar também 
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as possibilidades pol fticas. Os objetivos ainda podem ser imprecisos. 

intang(veis ou at~ conf] itantes e necess~rios entre os mesmos trade-

offs. Isso tudo dificulta o gerenciamento ser· v i,,. 

desculpa para um mau desempenho <Backoff7 Levine e Rainey, 1976, p. 

Uma outra marca do setor p~bl ico ~a fraqueza da autoridade 

hier~rquica, que talvez aconte~a devido~ fragmenta~5o e à 

complexidade governamental em todos os nfveis. A figura do uchefe" 

dilue-se em meio a tantos n{veis administrativos; os subordinados, por 

vezes, passam por cima de seus superiores hier~rquicos apelando para 

autoridades formais alternativas ou at~ cfrculos eleitorais pol {ticos 

<Backoff, Levine e Rainey, 1976. p. 240). H~ relutância à delegaç~o; 

os n(veis de revis~o s~o virios e mais complexos os crit~rios de 

decis~o e aval iaçio. 

A produtividade nos Órgâos do governo depende de decis~es 

p0bl icas, que devem ainda ser analisadas sobre seu impacto pol (t ico, 

dada a grande variedade de preocupa~~es existente em comparaç~o ao 

setor privado. As decis~es s5o ainda influenciadas tanto por fatores 

econ&micos como por interesses p0bl ices, diferentes real idades, 

pol{ticas diversas, valores sociais e pela dinimica das rela~aes 

intergovernamentais. Assim, o processo decisório acaba sofrendo fortes 

ingerências pol{t icas, o que prejudica o desempenho das organizaç~es. 

A estrutura de incentivos e aval iaç~es dos empregados é de 

extrema importância para a atuaç~o destes nas organizaç~es. 0 dif{cil 

de se projetar incentivos para um desempenho eficaz dos programas 
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governamentais, principalmente devido a di~iculdades na aval ia~~o de 

desempenho, uma vez que os objetivos s~o vagos. V~rios autores colocam 

que os incentivos mais importantes para os empregados do setor privado 

sâo os econ8micos, enquanto no ~etor p~bl ico mais importantes sâo os 

incentivos n5o-pecuni~rios, como seguridade no emprego, envolvimento 

em transa~aes importantes, prest (gio, poder e ~ama. Por~m. h~ grandes 

restriçaes na habilidade dos administradores p~bl ices em manipular 

incentivos, assim como h~ aval iaçâo desigual dos indivíduos quanto a 

estes mesmos incentivos <Rainey, Backho~~ e Levine, 1976, p. 241). 

Considerando o peso das ~orças externas, a complexidade dos 

objetivos, as restriçJes ~ormais e legais, a interdepend~ncia entre as 

organizaçaes e outros pontos j~ explorados, os administradores 

p~blicos possuem uma maior cautela em sua atuaç~o e s~o menos 

predispostos ao risco. Isso con~ere ao setor p~bl ice, na maioria das 

vezes, imobilidade e rigidez, caracter(st icas consideradas 

des~avor~veis nas sociedades que passam por pro~undas trans~ormaçaes 

como a nossa. 

Segundo Rainey, Backo~~ e Levine (1976, p.242) P consensual 

entre v~rios autores que tamb~m existem di~erenças nos seguintes 

aspectos a seguir: 

- propdsitos7 objetivos e planejamento~ os administradores 

p~blicos possuem menores ~lexibil idade e autonomia na ~ixa~~o de seus 

propdsitos; os objetivos sâo mais diversos e de difícil especificaçâo; 

o planejamento envolve um conjunto de influ~ncias mais complexas e h~ 

dificuldade em planejar a longo prazo; 
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- sele~~or gerenciamento e motiva~~o~ existem grandes 

restri,Bes à habilidade do administrador p~blico em selecionar e 

controlar subordinados~ cabe a ele considerar diferentes conjuntos de 

necessidades dos empregados e problemas de mot iva,~o. o que também 

I . I I J . N :1 "1 ,., ceve ser cons1ceraco nas ~ec1soes <E se e'ao; 

-controle e mensura~~o de resultados~ para o administrador 

p~blico ~difícil tanto medir resultados como alcanç~-los de modo a 

obter um desempenho efetivo. 

Isso posto, torna evidente a diversidade entre um e outro 

contexto (setor p~blico versus setor privado), Justificando assim uma 

outra abordagem para a produtividade nas organiza,~es p~bl icas. 

2.2. A Produtividade no Setor Público 

J~ que as organiza,Bes p~blicas operam num ambiente com 

caracter{sticas prÓprias, qual é ent~o o conceito de produtividade 

para o setor p~bl ice? 

Segundo Burkhead e Hennigan (1978, p. 34), o economista 

convencional define eficiência tecnológica como um incremento na 

quantidade de produtos com mesma quantidade de insumos, ou quando um 

igual volume de produto resulta de uma menor quantidade de insumos. A 

eficiência econ6mica, definida como bem-estar econ6mico convencional, 

por sua vez, refere-se a maior sat isfaçio do consumidor. A definiç~o 
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de eficiência tecnoldgica, entio, est~ prdxima da defini~io econSmica 

de produtividade, consistindo na relaçio produtos/insumos. 

Na literatura sobre produtividade governamental, ainda 

segundo os mesmos autores, essas distinç5es tornaram-se populares 

através de um trabalho do Urban Institute, no qual a eficiência 

tecno16gica é chamada de eficiência e eficiência econ8mica de 

efic~cia. A aplica~io da abordagem de eficiência econ8mica ou 

eficiência tecnoldgica no setor p0bl ico é dificultada devido às 

caracter(sticas deste setor. 

Para Keane (1980, p. 8) h~ consenso em dever a produtividade 

aplicada ao setor p~blico envolver dois conceitos b~sicos~ eficiência 

e efic~cia. A eficiência determina o n(vel de recursos <humanos, 

financeiros, materiais) necess~rios ~ obtençio de um dado n{vel de 

serviço. A efic~cia, por sua vez, refere-se ao impacto (positivo ou 

negativo) e a qualidade do serviço fornecido. A integraçio destes 

dois conceitos- eficiência e eficácia- é a problem~tica da 

produtividade no setor p0blico. 

Hayward (1976, p. 544), por sua vez, afirma que a 

produtividade governamental é a eficiência na utilizaçio dos recursos 

para uma distribuiçio eficaz dos serviços p0bl ices, implicando nio sd 

quantidade, mas também qual idade; e se o produto ou serviço 

propriamente dito nio tiver valor, a eficiência também nio o ter~. 

Diante das afirma~5es Ja expostas, parece haver consenso 

entre os autores de que a produtividade no setor p0bl ico está 

relacionada à eficiência e à eficácia e, assim, a definiçio de 
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produtividade como sendo apenas a rela;Jo entre produtos e insumos nJo 

~ ideal para as organiza;ges p0blicas, Já que aspectos qualitativos 

n5o estio a{ representados. 

Embora eu defenda a idiia de que o conceito de produtividade 

no setor p0blico deva ultrapassar a rela;io produtos e insumos, 

incl~indo ent~o medidas qualitativas. reconhe~o a praticidade e 

precis~o desta defini~io, nio sd para entendimento, mas também para 

aplicaçio. Além disso, o fato de a produtividade no setor p0bl ico ser 

abordada pela relaçâo produtos/insumos Já é de grande utilidade e 

progresso, pois na maioria dos drgâos p0bl ices infelizmente inexiste 

uma preocupaçâo real com os custos dos insumos. Isso talvez aconte~a 

devido~ ausincia de uma base de dados, como Já foi colocado no tópico 

anterior. De qualquer forma. mesmo entendendo a produtividade como um 

conceito mais amplo, a rela~âo produtos/insumos deve. a meu ver, ser 

considerada um aspecto importante da produtividade. desde que nio se 

esgote a{ a sua análise. 

Para dar continuidade~ discussio sobre o que ( 

produtividade. retomo o conceito que procurei esbo~ar no primeiro 

cap{tulo, de que a produtividade vai alim do produto, isto é, ela está 

na organiza~io como um todo, no ambiente externo e na intera~io com o 

consumidor. 

O infcio da produtividade dá-se na concep~io dos produtos ou 

servi~os a serem fornecidos. Será a forma de concep~âo dos bens p 

servi~os p0blicos fundamentada nos desejos e necessidades dos 

consumidores? Sabe-se que idealmente as organiza~ges p0bl icas devem 
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servir aos interesses p~blicos; no entanto. ao se conceberem os 

produtos e servi~os, até que ponto sio considerados os desejos dos 

futuros usu~rios? Quem define o que é o interesse p~blico ou prioriza 

as necessidades? 

No setor privado, é a pesquisa de mercado uma das fases que 

em geral compae a cria~io de um produto. A pesquisa de mercado~ 

fundamental para identificar os desejos dos consumidores em relaçâo ao 

produto a ser lançado, o quanto estio dispostos a pagar por ele. além 

de outros fatores importantes, para que o seu lançamento nio se 

configure num fracasso ou que nio retornem as vendas esperadas. 

No setor p~blico, a concep~io de um produto ou servi~o nao 

inclui a pesquisa de mercado. O poder local pode até basear-se em 

informa~aes da comunidade, mas uma pesquisa propriamente dita nio P 

realizada. bs vezes, quando existem carências de produtos e serviços 

em v~rios setores, o poder local escolhe uma delas e concebe um 

produto ou serviço que a supra, sem estudos aprofundados das 

preferências ou prioridades. Em outros casos, os produtos sio o 

resultado de promessas de pol(ticos emergentes ante eleiçies; sio 

promessas que podem ou nio retratar os desejos da comunidade, em maior 

ou menor grau. Assim, diante de tantas carências ou de uma demanda 

tio explicita, é possivel que o setor p~bl ico acerte na escolha do 

produto ou serviço a ser criado <moradias populares, escolas, 

hospitais, creches, entre outros). Porém, nio h~ desenvolvimento do 

produto ou serviço, de forma mais detalhada, que se baseie nos desejos 

P necessidades dos usu~rios. Estes, por sua vez, deveriam opinar sobre 

nivel de qualidade desejado, tipo, padronizaçâo ou nâo, custos 
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relativos a impostos, formas de acessibilidade e outros pontos tio 

importantes quanto o prdprio produto ou servi~o a ser criado. Penso 

que mesmo com recursos escassos ou limitados, uma maior interaç~o 

entre os usu~rios e as agfncias concebedoras dos produtos ou servi~os 

é de fundamental importância e em alguns casos incorrer~ em economia 

para o setor p0bl ico. 

Uma vez finalizada a etapa de cria~io e desenvolvimento do 

produto passa-se entâo ~ produ~io do produto ou fornecimento do 

ssrvi~o. Desse momento constará a busca de otimiza~âo. Apcis colhidos 

fora da organizaçâo todos os insumos pertinentes, é no espaço interno 

desta que se deverá buscar a produtividade. Os insumos materiais 

necess~rios ao produto ou serviço devem ser os melhores poss(veis em 

quantidade, qual idade, custo e prontidâo de entrega dos mesmos. Os 

processos também devem ser estudados. no sentido de se escolherem os 

que melhores resultados apresentem quanto~ quantidade, qual idade e de 

acordo com os recursos disponíveis. A tecnologia a ser utilizada é de 

fundamental importância para a produtividade. Atualmente encontram-se 

disponíveis no mercado várias alternativas tscnoldgicas que contribuem 

bastante na agilizaçâo e otimizaçio dos processos de produç~o. 

fornecimento e até distribuiç~o dos bens e servi~os. Ao administrador 

cabe a escolha daquela tecnologia que melhor desempenho apresente nas 

rela~Bes custo/benef(cio e adequaç~o. Assim, os administradores 

p~blicos devem com freqUincia sair dos domínios de suas agincias para 

pesquisar tais alternativas e posteriormente estudar suas 

possibilidades de incorporaçâo de acordo com as especificidades e 

restriçBes de sua organizaçâo, e dos produtos ou serviços oferecidos. 
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T~o importante quanto, cu até mais que os recursos materiais s~o os 

recursos humanos, ademais se considerarmos no setor p~blico a quase 

predcminincia da m~c de obra intensiva. Nio bastam ser otimizadcs os 

recursos f(siccs se os recursos humanos nâo estiverem suficientemente 

envolvidos, motivados, liderados e capacitados para desempenharem as 

tarefas que iric contribuir para a consecu~ic dos produtos cu 

serviços. 

Assim, além da preccupa~ic com a efici&ncia na utiliza;io 

dos recursos f(sicos e materiais, processos e inova~8es tecnoldgicas, 

em alguma instincia da crganiza~âc deve existir alguém ou algum grupo 

em constante reflexâc, que avalie a contribuiçio da ag&ncia para o 

interesse p~blico, colhendo informa~8es sobre a receptividade do 

produto ou serviço. Enfim, essa pessoa ou grupo respcnsivel deve 

pensar a organiza~âo de acordo com a sua missic e definindo 

estratégias de inserçic da crganizaçic no contexto social. 

Alcançada maior produtividade na fase de prcduçâc dos bens e 

serviços, passamos~ analise da distribuiçâo. 

A acessibilidade aos produtos e servi~cs é de fundamental 

importincia e pode até prejudicar ganhos de produtividade Ji 

alcançados em outras etapas. A distribui~io deve ser otimizada 

levando-se em conta os diferentes graus de car&ncia, quando estes 

existirem, cu entio deve ser mais dispersa poss(vel quando as 

car&ncias populacionais forem equivalentes. Isso significa que a 

quantidade de servi~cs ou bens fornecidos também deve ser otimizada 

até que se supra a total necessidade da clientela. 
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Como coloquei no cap{tulo 1, num primeiro momento a produ~âo 

talvez nâo seja suficiente para a clientela. Nesse caso poderio ser 

criados critérios de restri~âo, depois relaxados com a adequa~âo da 

produ~âo. No entanto, é importante que se tente sempre suprir a 

demanda total; para isso. formas de aumentar o volume de produ~âo 

devem sempre ser estudadas. A distribui~âo tem de ser acess{vel em 

quantidade, e deve ocupar-se também da qualidade. Assim, é importante 

manter as caracter{sticas do produto ou serviço até que este atinja 

seu consumidor final. Para tanto, é necessirio que o transporte e o 

manuseio sejam apropriados e técnicas de log{stica aplicadas quando 

poss{vel, otimizando esse processo tanto em rapidez como em qual idade. 

Maior produtividade é também buscada na comunicaçâo. Termo 

de amplo significado a comunicaçâo esti presente desde a concepçâo do 

produto ou servi~o- na intera~âo entre os usuários P aqueles que os 

concebem- até o momento em que a clientela adquire o bem ou faz uso 

do serviço. O setor p~bl ico, ou mais especificamente o governo local, 

apds criar um produto ou serviço partindo de informaç3es daqueles que 

farâo uso de um ou outro, deve de qualquer maneira informar a 

coletividade sobre como para quem foi criado, como ter acesso e como 

utilizi-lo de forma apropriada. Alcançados os ganhos de produtividade 

nas etapas de concepçio, produçio e distribuiçâo, é ainda importante 

que esses ganhos nio sejam desperdi~ados no consumo. Assim, além de se 

informar sobre o existência do produto ou serviço deve-se também 

orientar sobre o seu consumo. De nada adianta conceber serviços 

sofisticados que nâo alcancem seus consumidores potenciais. Mesmo 

quando por algum motivo a produçio ainda nâo suprir a demanda 
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existente deve-se informar nio sd sobre esse fato como também sobre 

planos que possam estar em desenvolvimento para aumentar a oferta. 

Desse modo, se setor p~blico tiver um canal de constante comunicaçâo 

com o ambiente usu~rio ou carente. estar~ nio s6 fixando sua imagem e 

aumetando a credibilidade da comunidade sobre o governo mas também 

colhendo informa~aes importantes para poss{veis adequa~aes do produto 

ou servi~o se necess~rio, sem falar em economias advindas do correto 

uso do bem ou servi~o. 

Um ve{culo de informa~io. em certos casos, pode ser os 

prciprios funcion~rios da organizaçâo p~blica que tiverem contato com 

os usu~rios. Se esses empregados que se reportam diretamente aos 

consumidores estiverem motivados, treinados, envolvidos com seu 

trabalho e vestindo a camisa de sua organiza~io. passaria sua mensagem 

de uma forma mais eficiente e eficaz. trazendo frutos nio sci para os 

usu~rios através de um bom tratamento. como também beneficiaria sua 

organizaçâo trazendo informaçaes da clientela sobre o produto ou 

servi~o fornecido. 

Uma distribuiçâo adequada quanto à quantidade e qualidade 

aliada a uma boa comunica~âo sobre o produto ou serviço deve resultar 

em um consumo apropriado. 

Com certeza. ao se englobar no conceito de produtividade 

todos esses fatores. a aval iaçâo da produtividade no setor p~bl ico se 

constitui em uma tarefa ~rdua e demorada. No entanto. diante das 

especificidades do setor p~blico. penso que seja mais vantajoso, 

principalmente porque ao se englobar tantos fatores (quantitativos e 
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qualitativos) aumenta a possibilidade de utrade-offu uma vez que a 

otimiza~io de todos os fatores nem sempre~ poss{vel devido às 

restri~aes do setor p~blico. Assim, uma análise mais global da 

produtividade, permite maior flexibilidade, Já que vários pontos podem 

ser atacados em diferentes graus. A produtividade passa a ser ent5o o 

resultado advindo dos consumidores quanto a sua satisfa~io com os bens 

e servi~os fornecidos. 

2.3. Razões para a Baixa Produtividade no Setor Público 

Parece cad~ vez mais disseminada no~io de que o setor 

p~blico, se comparado ao setor privado, apresenta uma menor 

produtividade. Para se chegar a tal conclusio ~evidente que deveriam 

ser realizados estudos individualizados para cada setor e cada 

organiza~io. No entanto. os altos custos governamentais, o aumento de 

impostos r a insat isfa~io da popula~io para com alguns produtos P 

servi~os ~ que refor~am a noçio de baixa produtividade. E, se 

retomarmos o significado de produtividade por mim colocado, no qual a 

satisfa~io do consumidor~ que indicará a produtividade alcan~ada, 

penso haver consenso de que a maioria dos servi~os nio sio fornecidos 

da forma mais produtiva. 

Várias sâo as razaes apresentadas para a baixa pfodut ividade 

do setor p~blico. e grande parte delas estio diretamente relacionadas 

às pr6prias caracter{st icas deste setor. 
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A primeira e principal razâo ~a burocracia existente, que 

diminui a flexibilidade do setor e limita a inventividade e a 

capacidade de inovaçâo dos próprios funcionários. A segunda razâo 

refere-se aos objetivos dos programas governamentais que, segundo 

Emanuel S. Savas (1981, pp. 151-152) nâo 
~ . 

sao claros, al~m de os 

diferentes indivfduos que tomam decis5es sobre um mesmo programa 

possu{rem ainda diferentes objetivos. Outra razâo defendida por Savas 

diz respeito~ mensura~âo da consecuçâo de um programa, que pode ser 

dificultada devido~ natureza relativamente intang{vel dos objetivos. 

Assim, por exemplo. qual seria o objetivo de uma escola? A preparaçâo 

dos indiv{duos para o mercado de trabalho? Seria habil itá-Ios para 

participarem efetivamente da sociedade? Ou seriam talvez os dois 

objetivos? E, uma vez definido o objetivo, como medir a extensâo da 

consecu~âo desses objetivos? Ainda prejudica a mensura~âo a 

inexistência de uma base de dados com informaç3es sobre carga de 

trabalho e custos. 

Savas (1981, pp. 151-152) afirma que, no caso do monopdl io 

de alguns serviços governamentais, os funcionários das agências 

beneficiam-se do exerc{cio do poder de seus monopólios. Nesse jogo de 

poder~ o p~blico o grande perdedor. 

As unidades do serviço p~bl ico antigamente eram preenchidas 

por trabalhadores mais benem~ritos, por~m hoje esse quadro deteriorou-

se devido a regras cegas de administra~âo de pessoal, cujo efeito 

cumulativo~ a eliminaçâo de qualquer relaçâo entre o desempenho de um 

trabalhador e seus rendimentos (Ginsberg apud Savas, 1981, p. 152). A 

baixa produtividade advém de mais esses fatores. 
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Victor Gotbaum <1978, p. 19), em uma entrevista editada por 

Edward Handman, diz que~ muito diffcil para os trabalhadores 

relacionarem seu trabalho a algum senso de gratifica~io significativo. 

Além disso, a id~ia de se estar trabalhando no setor p~blico possui 

hoje uma conota~io negativa, uma vez que a populaçâo pensa que os 

funcion~rios p~blicos tomam grande quantia dos impostos pagos e se 

esfor~ando muito pouco no trabalho. 

Gotbaum (1978. pp. 19-29) refere-se também ao gerenciamento: 

nas organiza,Bes p~blicas, os funcion~rios geralmente sâo promovidos 

para posi~Bes gerenciais sem terem sido testados ou sem provas de que 

possuem experiência gerencial. conhecem o sistema polft ico mas nio as 

técnicas gerenciais, no,Bes de supervisâo, delega,âo de autoridade 

etc. Assim, Gotbaum prop5e que antes que os subordinados possam 

produzir efetivamente no trabalho. os gerentes devem aprender a 

gerenciar. 

Para Gotbaum (1978, p. 20) as indica,Ses pol(ticas (que ele 

acredita estario sempre presentes), influenciam a baixa produtividade. 

Ele prop5e q~e haja uma distin,âo clara para divorciar as indicaçSes 

polfticas das opera,Ses estritamente profissionais, fazendo com que os 

indicados pol fticos dirijam-se para ~reas polfticas enio para ~reas 

de administra,âo profissional. 

Alank Campbell (1982, pp. 305-308) apresenta quatro pontos 

que, em maior ou menor grau, afetam a prodtlt ividade no setor p0b1 ico, 

sâo eles: 
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-falta de coerência interna nas institui~Bes de servi~o 

p~blico, existindo diferen~as entre aqueles que as comp~em quanto aos 

papéis desempenhados, costumes e formaçio; 

-o sistema americano de aposentadoria dos servidores 

p~blicos que, dada sua generosidade, causa um grande êxodo de alguns 

dos melhores funcion~rios p~blicos de carreira. Grande parte dos 

funcion~rios requerem a aposentadoria tio logo possam, mesmo em caso 

de ter ainda pela frente dez ou quinze anos <talvez os melhores anos 

de serviço prestado ao governo); 

a passagem de um funcion~rio do setor p~bl ice para o setor 

privado nio se configura numa tarefa f~cil e, embora muitos o desejem. 

isso sd acontece para aqueles com habilidades especiais e restritas; 

-o achatamento salarial dos funcion~rios p~blicos agrava o 

senso de nio-apreciaçio de seus trabalhos, induzindo-os a se pouparem 

em seus esforços no trabalho, a se exporem pouco ou nio se exporem ao 

risco, ~ inovaçio e a iniciativa. 

Do meu ponto de vista é bastante importante para a discussio 

da produtividade a dif{cil transiçio do funcion~rio do setor p~blico 

para o privado. Nas organiza~aes p~blicas existe uma parcela de 

funcion~rios que realmente sente-se envolvida pela "causa p~blica", o 

que justificaria sua continuidade nestas organiza~ies; outros 

servidores desmotivados por razBes diversas enio-envolvidos com a 

"causa p~bl icau até desejariam partir para o setor privado em busca de 

melhores salirios ou apenas maior agilidade, mas dificilmente 

conseguem fazê-lo. Isto talvez se relacione um pouco com a conotaçâo 
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negativa atualmente dada ~queles que trabalham nas organizaç5es 

p~blicas. Assim, aqueles que partem para o setor privado~ porque 

possuem realmente habilidades especiais e sâo uma minoria, os que 

ficam por incapacidade de mudar e que estio a muito tempo descontentes 

certamente desacreditam de qualquer esforço que se possa fazer para 

melhorar o setor p~blico. assim contribuindo para a baixa 

produtividade do setor. 

Os trabalhadores do setor p~bl ico ao nio vislumbrem uma 

relaçâo direta entre seu desempenho e o seu salário acomodam-se em 

seus lugares, fazendo apenas o m(nimo esperado de suas posiç3es ou ~s 

vezes nem isso. Por que haverio de propor mudanças que dificilmente 

poderio ser avaliadas e se avaliadas positivamente nio reverteria em 

ganhos financeiros? E mais, se.a avaliaçâo for negativa causará um 

preju{zo ~ imagem do funcionário na instituiçâo. Qual seria entio a 

disposiçJo dos empregados para uma reflexio mais anal(t ica do seu 

processo de trabalho ou da prcipria instituiçio? 

Edward K. Hamilton (1972, p. 785), ex-prefeito de Nova York 

condena a inexistência quase total de ligaçâo entre um desempenho mais 

produtivo e recompensas financeiras, que na economia privada seria a 

chave para o progresso. 

Com os salários baixos, os funcionários p~blicos so tem como 

vantagens apenas a estabilidade e os benef(cios. No entanto. a 

estabilidade causa. na maioria dos casos. um comodismo muito grande 

nos empregados, e isso ai iado muitas vezes à inexistência de um 

nchefeu nos moldes do setor privado leva os trabalhadores a nâo tentar 
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inovaç5es e ~s vezes nem contribuir com elas quando partirem de outras 

pessoas. Parece que somente quando a prdpria sobrevivincia da 

organizaçio est~ ameaçada no panorama pol(t ico ci que os funcion~rios 

entio passam a se preocupar com a mesma, quando nio, a regra ci o 

continu(smo e a acomodaçâo. Os benef(cios. por sua vez, embora em 

alguns casos compense os baixos sal~rios, acabam também funcionando 

como ualgemas de curou, prendendo~ organizaçio funcion~rios 

desmotivados pelo seu trabalho e pela instituiçâo, com exceçâo 

dauqeles poucos sensíves ~ ucausa p~blicau. 

Hamilton (1972, p. 785) comenta o mito, muito enraizado nos 

Estados Unidos, de que o serviço p~bl ico nio deve competir igualmente 

com o setor privado. Neste ponto acredito existirem muitas 

controvérsias, por isso deveria ser realizada uma an~lise mais 

aprofundada sobre o assunto. 

Segundo Nancy Hayward e George Kuper (1978, p. 2), do 

National Center for Productivity and Quality of Working Life, os 

fatores mais cruciais para a produtividade recairiam em tris grandes 

g1··u po~; :: 

-recursos humanos~ o n{vel de sa~de e educaçio, 

habilidades, inventividade e dedicaçio de todas as pessoas envolvidas 

na produçio de bens e serviços, e a extensâo em que se continua a 

manter e melhorar esta capacidade produtiva; 

tecnologia e investimento de capital~ o processo através 

do qual sio concebidas, desenvolvidas, financiadas e difundidas as 



inova;3es de aumento da produtividade na economia, tanto no setor 

p~blico como no privado; 

- intervenç~o governamental: a maneira pela qual o governo 

produz efeitos nas aç3es dos indivíduos e organiza;3es, no interesse 

da comunidade e a extensio desses efeitos na habilidade do sistema 

econ8mico de promover melhorias contínuas na produtividade. 

Assim como Gotbaum. Hayward e Kuper colocam que um elemento 

crítico seria obter gerenciamento, para eles, no sentido do emprego 

planejado de todos os recursos existentes para o alcance dos objetivos 

identificados; reavalia;io desses objetivos quanto a mudanças de 

necessidades e capacidades~ incorpora;io de novas técnicas e 

tecnologias em pr~ticas corriqueiras e, o mais importanter uma 

preocupa;io básica com o bem-estar pessoal e organizacional de todos 

os empregados. 
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3. A MENSURACaO DA PRODUTIVIDADE 

3.1. Por que Medir a Produtividade? 

A preocupaiio com a mensuraçio da produtividade pode ser 

explicada por v~rias razSes, que tentarei expor nesse cap{tulo. 

Quando devidamente mensurada, a produtividade de uma 

organiza~io fornece informaçSes importantes para o planejamento e 

controle. 

Para as agincias governamentais, medir a produtividade se 

faz ainda mais necess~rio dadas as constantes cr{ticas quanto~ 

crescente amplia~io do setor, as exig&ncias das popula~Ses por mais e 

melhores servi~os, a porcentagem de tributaiio paga e a demanda por 

mais e melhores dados para justificar pedidos orçament~rios. 

Medidas de produtividade sio fundamentais para se avaliar 

altera~Ses nas organizaçSes visando melhorias, que sd podem ser 

constatadas a partir de comparaçSes entre o desempenho anterior e 

posterior ~s mudanias efetuadas. 

A mensuraçio da produtividade nos fornece um quadro de como 

os serviços governamentais estio sendo fornecidos, indicando para os 

governos e seus funcion~rios ~reas-problema, que devem ser objeto de 

maior dedicaçio. 



Para Fukahara (apud Usilaner e Soniat, 1980. p. 92), a 

mensura~io da produtividade~ o meio de quantificar o n(vel de 

utiliza~io dos recursos e dos produtos resultantes, geralmente a 

propósito de compara~io. 
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Harry P. Hatry <1978, p.28), do Urban Inst itute, coloca que 

no setor p~blico a mensura~io da produtividade tem sido definida de 

forma a englobar tanto a eficiincia como a eficicia. A eficiência 

indica a extensio em que o governo produz um dado produto ou servi~o 

com uma menor quantidade de recursos, e a eficicia indica a quantia do 

produto final, o real servi~o fornecido ao p~blico pelo governo, 

engloba o conceito de qual idade e n(vel de servi~o produzido (Usilaner 

e Soniat, 1980, p. 102). 

Devido ~s especificidades do setor p~bl ico, existem em torno 

da idéia e dos modelos de mensura~io problemas de validade e 

confiabil idade. 

3.2. Considera~ões acerca da Mensura~ão da Produtividade 

Uma vez que, para muitos autores ji citados neste trabalho, 

a produtividade no setor p~bl ico compge-se de eficiência e eficicia, e 

mais, que este segundo termo encerra virias aspectos como qualidade e 

eqUidade, faz-se necessirio uma explora~io mais atenta destes e outros 

aspectos, como coleta e análise de dados e defini~io de produtos, para 

que a mensura~io da produtividade possa, pouco a pouco, tornar-se 
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exeqU{vel e transformar-se realmente numa ferramenta valiosa de 

avalia~io. 

3.2.1. Qualidade 

Nas medidas de produtividade citadas como a rela,io 

insumos/produtosr o produto ~ o total de produtos ou servi,os gerados 

e o resultado dos insumos ~ expresso ou como a quantidade de trabalho 

desempenhado ou como os custos totais. A qualidade dos produtos e 

servi,os também deve ser considerada. 

Os economistas dizem que a qualidade está refletida na 

quantidade de bens que os consumidores estio dispostos a comprar e no 

pre,o que estio dispostos a pagar para obter estes mesmos bens. 

Usilaner e Soniat (1980, p. 92) afirmam que, embora a produtividade 

seja um conceito econ6mico, sua aplica,io no setor p~blico nio pode 

assumir que a qualidade do servi'o ~ inerentemente medida, pois sio 

necessários indicadores m~ltiplos para se chegar de forma adequada~ 

qualidade dos servi~os p~bl icos. 

Hatry, (apud Usilane e Soniat, 1980, p.92), do Urban 

Institute, sugere uma lista de indicadores de qualidade, disposta a 

seguir: 

- satisfaçio do propdsito desejado do servi,o; 



- inexistincia de e~eitos negativos envolvidos no 

~ornecimento do servi~o; 

- ~ornecimento de quantidades adequadas do servi~o; 

- distribui~io igualitária do servi~o• 
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- demonstra~io de cortesia e respeito para com aqueles que 

recebem o servi~o~ 

-receptividade no fornecimento do serviço; 

-grau de utilizaçio dos serviços pelos cidadios <utilidade 

do produto); 

percepçio da satisfaçio entre os cidadios que recebem os 

Assim, a 1 ista do Urban Institute mostra que a questio da 

qualidade engloba vários aspectos do servi~o. que devem ser 

considerados. 

A maioria dos produtos das agincias governamentais sio 

serviços, assim como uma crescente porçio do setor privado. O problema 

dos servi~os comparados aos produtos está em seu consumo imediato apds 

a produ~io. A qualidade desse tipo de produto nio pode ser suposta ou 

controlada como nas linhas de montagem em que a confecc;io do produto 

passa por um processo constante. Em conseqUincia dessa di~eren~a. 

~urgem diversos problemas, J~ que é imposs{vel contar e estocar os 

serviços (por exemplo, sa~de e educaçio) como unidades ~{sicas de 

produto ou atribuir custos aos mesmos como inventários em processo. 
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Al~m disso, a maioria dos servi~os produzidos envolve menos tarefas de 

rotina do que a produ,io de bens. Desse modo, dados de controle da 

produtividade raramente podem ser utilizados para propósitos de 

avalia~io objetiva CBalk, 1978, p. 46). 

3.2.2. Defini~io de produto 

Usilaner e Soniat <1980, p. 95) apresentam algumas 

considera~~es sobre os produtos das agincias governamentais. Para 

eles, as pessoas que trabalham nas agincias governamentais, em alguns 

casos, viem-se diante do dilema de nio serem capazes de identificar os 

produtos ou servi~os espec{ficos quando produzidos. Em outros casos, o 

n~mero de produtos ou servi~os ~muito grande para a quantidade 

rel~tivamente pequena de empregados e, ~s vezes, o custo de 

desenvolver e manter medidas incluindo cada produto~ proibitivo. 

Nessas duas situa,~es deve-se considerar a ut ilizaçio de medidas 

indiretas, como, por exemplo, a popula~io atendida pelo servi'o em vez 

de considerar a quantidade de produto obtida. No entanto, antes que 

essas medidas indiretas sejam utilizadas, devem ser feitas análises de 

correla,io para determinar se de fato existe rela,io com a carga de 

trabalho. 

Pode tamb~m acontecer de muitas agincias governamentais 

possu{rem produtos m~ltiplos, enquanto o trabalho e outros insumos 

poderio nio estar relatados discretamente para cada unidade de 
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produto. Para isso deve-se combinar adequadamente os produtos 

individuais aos insumos. 

Os produtos que levam virias meses para serem completados 

tim também certa particularidade. Se eles forem considerados apenas 

quando finalizados geraria-se um (ndice err~tico e impreciso. As 

organiza~ies devem estimar que proporçies desses produtos de longo 

prazo serio produzidos a cada ano e entio fracionar os produtos em 

suas partes componentes, cada uma das quais completada num período 

relativamente pequeno. 

Se a organizaçio tiver apenas uma missio maior, uma medida 

dP produto deve ser utilizada para todos os empregados da organiza~io. 

Na maioria dos casos, é necess~rio subdividir o produto. As medidas de 

produto necessariamente nio identificam o trabalho de cada indivfduo. 

Deve-se cuidar para nio medir o que nio existe. Uma regra é verificar 

se é poss(vel definir e contar a carga de trabalho da missio maior da 

organiza~io. 

Para a defini~io do produto, Usilaner e Soniat <1980, p.95) 

propiem as seguintes questies: 

-Os insumos necess~rios ao produto sio f~cilmente 

identificáveis? 

- Sio necessários sempre os mesmos passos para completar o 

processo? Cdefini~io de processo) 

-O n~mero produzido de produtos é identific~vel, isto é, 

pode-se contar os produtos? 
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-A natureza do produto se manteri relativamente estivel 

dentro de um per{odo razo~vel de tempo? (uniformidade no tempo) 

- O item produzido representa o total ou uma parte 

significativa da missio da atividade sendo medida? <orienta,io para a 

missio> 

-A qualidade de um item sd torna-se um problema caso ela 

modifique-se. Porém. é necess~rio definir o n{vel de qualidade para se 

determinar se houve ou nio mudan~a. Se houver mudanças no n{vel de 

qual idade, elas deveria se ajustar~ equa~io da produtividade 

Cdefini~io de qualidade). 

Em que extensio os dados estio dispon{veis nos sistemas 

existentes? (pronta disponibilidade de dados) 

-As medidas -sao diretas? Se forem ' . necessar1as medidas 

indiretas. hi uma relaçio racional entre o produto e a medida? 

i dbvio que nem todas as fun~~es desempenhadas ou serviços 

produzidos respondem favoravelmente ~s questBes acima. No entanto. sio 

quest~es importantes para a mensura~io e assim devem ser consideradas. 

Ainda sobre os produtos, Rita Mae Kelly <1988. p. 8), coloca 

que os bens ou serviços p~blicos geralmente nio sio divis{veis em 

unidades discretas e a maioria esti dispon{vel a todos os cidadios, 

independentemente de merecimento, desejo ou pagamento de impostos. 

Além disso. muitos dos produtos do setor p~blico perecem no momento em 

que sio criados e distribu{dos; o consumo e produ~io sio quase 

simultineos. 
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Hatry (1978, p. 28) aponta um outro problema que diz 

respeito aos servi~os que utilizam medidas da quantidade de trabalho 

feito, nio refletindo adequadamente o servi~o nrealn que está sendo 

fornecido. Indicadores de uoutput", como, por exemplo, toneladas de 

material de pavimenta~io utilizados, sio ~teis como medidas de 

consecuçio dos trabalhos, mas nio indicam nada sobre a eficácia do 

servi~o. neste caso, a dirigibilidade de uma estrada. Assim, os 

produtos devem ser bem definidos para que suas avalia~3es possam ser 

realistas. 

Para enfrentar essas dificuldades, os peritos de 

produtividade recomendam a distin~io entre os produtos C"outputs") 

diretos das unidades governamentais e as conseqU&ncias desejadas ou as 

que surgem como resultado desses produtos. Por exemplo, o n~mero de 

pris3es de uma delegacia é um produto direto, enquanto a segurança nas 

ruas~ noite é um resultado desejado ou conseqU&ncia. Alguns peritos 

de produtividade, Greytak, Phares, Morley, Burkhead, Hennigan, Hatry & 

Hayward (apud Kelly, p. 9). argumentam que a análise da produtividade 

no setor p~bl ice deve ser limitada quando poss(vel aos produtos 

Coutputs) diretos. As raz3es para essa limita~io é que o uso de tais 

medidas (produtos diretos), é mais justo para os funcionários 

p~blicos e também mais mensur~vel 
.. ~ . 

que as consequenc1as. 

Os empregados governamentais nio podem controlar todos os 

fatores que contribuem para a seguran~a ou sa~de p~blica. Por exemplo, 

a policia pode controlar o n~mero de pris3es que ela faz, mas nio pode 

for~ar os cidadios a declarar os crimes ou a testemunhá-los; os 

médicos podem vacinar as crian~as contra as doenças, mas nio podem 
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certificar-se de que as mesmas lavaram suas mies antes de comer, ou 

que nio beberam água contaminada, ou que comeram comida deteriorada e 

que estejam afastadas de produtos tdxicos ou janelas. Se a seguran~a 

ou a sa~de p~blica Co resultado desejado, a conseqUincia) nio 

melhoram, nio ~justo rotular os servidores p~blicos de improdutivos, 

da perspectiva da eficiincia administrativa. A produtividade desses 

trabalhadores deve ser medida baseando-se no que eles podem fazer, no 

que podem controlar, aumentar ou diminuir <Kelly, 1988, p. 9). Ao 

mesmo tempo, a prÓpria popula~io deve ser educada a respeito tanto dos 

produtos diretos das agincias governamentais como da interdependincia 

de alguns serviços. Sd com cobranças melhor fundamentadas da clientela 

6 que poderio surgir melhores ajustes e adequa~ies dentro de cada 

3.2.3. Insumos 

Usilaner e Soniat <1980, p. 96) afirmam que o insumo mais 

comumente utilizado é o trabalho (anos ou horas do pessoal). Esse 

método adequa-se satisfatoriamente às organiza~ies em que os salários 

constituem-se na maior parte do custo total do negócio, ou 

organizaçies em que a propor~io de trabalho em relaçio a outros custos 

permanece constante. 

Na maioria das agincias governamentais, o trabalho é o custo 

operacional predominante. Uma análise especial da relaçio histórica 

entre o trabalho e os custos totais ou qualquer componente que nio 
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s€ja de trabalho, pode ajudar na decisio da mensura~io do insumo mais 

<\\ F>ropr i a do. 

Reynaldo Arc{rio (1991, p. 42) comenta que quando se 

considera apenas um fator na mensura;io da produtividade, seja este o 

trabalho ou o capital. o~tém-se a produtividade parcial j~ que apenas 

um fator est~ s~ndo considerado. Ao se levar em conta apenas um fator 

como insumo, o significado de uma varia~io da produtividade torna-se 

d i f í c i 1 d <~ ~:>e I~ '''V<:\ 1 i <':\do uma Vf:::z qu0~ qu<." 1 quer pro c e~;;so de produ~ ão 

resulta da interaçio de outros fatores além daquele fixado. 

Além de se utilizar o n~mero de horas de trabalho, outros 

insumos como materiais, suprimentos, depreciação. juros, aluguéis e 

outros devem ser considerados. Para se construir um índice que inclua 

outros insumos como os listados acima, o método mais comum é o de 

reduzir todos eles ao custo de uma moeda constante. 

Um fator crucial na decisão de se utilizar outros insumos 

que não sci o trabalho (em operaç~es governamentais) é a inexistência 

de dados precisos para que se possa chegar a estes custos. 

Arc(rio ressalta um outro aspecto importante relacionado~ 

quantidade de capital aplicada aos postos de trabalho, ou seja, a 

produ~io por hora de trabalho é diretamente proporcional ~ quantidade 

de capital aplicada. No entanto, a produtividade depende também de 

aspectos como nível de formação e de aprendizagem, motivação e 

envolvimento dos trabalhadores. 
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3.2.4. Eqliidade 

Jeffrey L. Brudney e David R. Morgan <1988, pp. 163-175) 

discorrem sobre o problema da eqliidade no fornecimento dos servi~os 

governamentais, citando inclusive alguns aspectos importantes 

colocados também por outros autores. 

A maioria das medidas de produtividade, que incluem a 

qualidade, nio leva em considera~io a possibilidade de se selecionar 

os usu~rios, pois os fornecedores de um servi~o podem preferir 

trabalhar com aqueles que possuem maior probabilidade de fazer um uso 

mais efetivo e mais r~pido de um dado servi~o que outros, gerando 

assim resultados tendenciosos, na avalia~io da produtividade. 

Stephen R. Chitwood Capud Brudney E Morgan, 1982, p. 166), 

ao comparar eqUidade social e produtividade no serviço social, foi 

cético sobre as tentativas de se integrar estes dois conceitos 

(qualidade e eqUidade). Apesar de certas similaridades, a eqliidade 

social baseia-se na distribui~io dos servi~os e os seus efeitos, 

enquanto a produtividade governamental concentra-se na quantidade e/ou 

qualidade. Chitwood advoga ainda que "medidas de eqUidade social devem 

cada vez mais acompanhar medidas de produtividade para se avaliar a 

adequa~io do servi~o p~blico". 

Quando considerada a eqUidade na mensuraçio do desempenho 

governamental, a estratégia i de se separar os indicadores para se 

estimar a produtividade e os aspectos distribucionais segundo Hatry. 
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p.i67). 
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Mesmo quando estiverem dispon{veis dados distribucionais, h~ 

o perigo de, num ambiente de escassez fiscal <especialmente nos 

serviços sociais), os funcionários governamentais tornarem-se cada vez 

mais preocupados com as medidas tradicionais de produtividade 

definidas como eficiência técnica ~s custas da questio distribucional. 

t...Ii lf.·:nsk i (apud fJJrudn<~~.:J r::: Morgan, :1.98B,. p .. :1.67) mostra que 

eficiincia e eqUidade sio uvalores em compet içâo", os quais 

freqUentemente carregam diferentes implicaç~es .. 

Ainda, sem uma igual atençâo para a distribuiçâo dos 

serviços, agentes do serviço p~blico podem empregar seus esfor~os em 

clientes com menor necessidade de assistincia, para assim poder 

demonstrar aumentos de produtividade, pelo menos da forma como pode 

ser medido pela organizaçâo. Ou seJa. a organizaçâo estabelece um 

forte incentivo para se trabalhar com usuários que alcancem resultados 

mais facilmente e em menor tempo, e atrasa o tratamento ou devota 

menos aten~io ~queles menos afortunados .. Em nome da "produtividade", 

os mais necessitados de tratamento (por exemplo, as pessoas mais 

velhas, de menor salário, com menos instru~io e, em alguns casos, as 

mulheres) recebem menos assistência que os outros usuários do serviço 

pi.Íblic:o. 

Para amenizar esses problemas, é importante elevar-se a 

eqUidade ao mesmo status da eficiincia P eficácia na avaliaçio da 

produtividade governamental. 
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Lipsky (1980, p. 168) fez s~rias objeçies ao uso de medidas 

de desempenho em campos nos quais os fornecedores de serviço sejam 

conduzidos a evitar clientes ndif{ceisn. Ele ainda argumenta que 

medidas de qualidade do serviço nio possuem nenhum significado sem os 

controles adequados para o nível de dificuldade. Sem tais controles, 

Lipsky insiste que os esforçqs de produtividade npodem simplesmente 

nio ser ineficazes mas podem levar à uma erosio da qualidaden. 

Pesquisas escassas de tentativas de incorporaçio da eqUidade 

na mensuraçio da produtividade baseiam-se num esquema de ponderaçio. 

Neste caso, os pesos requerem algum elemento de julgamento subjetivo 

pelos administradores ou outros funcionirios da ag&ncia, do grau de 

importincia de se servir alguns grupos ou clientes em oposiçio a 

outros. Aqui talvez o problema esteja na necessidade de uma clara 

definiçio dos grupos-alvo e peso relativo dos impactos incidentes nos 

mesmos. 

Medidas de produtividade que ignorem a dificuldade e a 

diversidade da carga de trabalho que chega à agência, podem ser 

totalmente enganosos, refletindo mais a natureza da carga de casos da 

ag&ncia do que a eqUidade e a qualidade dos serviços fornecidos. 

Da perspectiva do cliente, um caso difícil para a agência 

geralmente representa um indivíduo ou um grupo com uma necessidade 

maior ou especial do serviço em questio. Se taxas do grau de 

dificuldade do caso podem ser interpretadas como aproximaç3es das 

necessidades dos clientes por serviços, entio esta informaçio pode ser 
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aplicada ~s medidas de produtividade para ponder~-las de acordo com o 

critério da eqUidade. 

Privilegiando-se os casos mais dif{ceis. uma vez obtidos os 

resultados. o método de severidade do caso pode encoraJar 

funcion~rios da agincia a atender os clientes mais necessitados 

antecipadamente. Mas. pode tamb~m incentivar estes funcion~rios a 

tratar esses clientes de forma negligente, especialmente se for 

esperado deles resultados menos satisfatdrios. Assim, premiando-se os 

casos dif{ceis nos {ndices de produtividade, corre-se tamb~m o risco 

de serem atendidos aqueles mais necessitados do serviço, porém com um 

atendimento superficial ou de m~ qual idade. 

Um m~todo para se compensar este tipo de incentivo i a 

incorporaçio na an~lise da produtividade nio apenas da dificuldade mas 

também da eficácia. como defende Kelly (1980, p. 81). Por exemplo, 

para cada n{vel de dificuldade da carga de trabalho que entra, devem 

ser graduados os resultados obtidos ao final dos serviços, de forma 

que as medidas de produtividade possam aumentar com os casos ma.is 

dif{ceis, mas serem atenuadas pela baixa qualidade dos resultados. 

3.2.5. Coleta, armazenamento e an~l ise de dados 

O esforço de mensuraçio da produtividade pode requerer uma 

consider~vel coleta e an~lise de dados. Os procedimentos de coleta dos 

dados podem nio ser muito caros, porém os dados requerem uma an~lise 

mais aprofundada para que se obtenha os totais benef{cios de uma 
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mensura;io regular <Hatry, 1978, p. 33). Deve-se entio estudar as 

capacidades de coleta e an~lise dos dados no Estado e nos governos 

menores. Em caso de capacidades limitadas, deve-se pensar em 

treinamento e assistincia para obter os resultados desejados. 

Hatry ressalta a importincia em se estabelecer usos 

regulares para a mensura;io, que sejam suficientemente atrativos para 

que o pessoal das agincias desejem cooperar no esfor;o de mensura;io e 

utiliza~io das medidas. Al~m disso, sio necess~rias mudan~as no 

sistema de incentivo gerencial governamental. para encorajar os 

administradores a analisar a produtividade e implementar mudan~as. 

Para Balk <1978, p. 46) a ger&ncia deve desenvolver habilidades para 

obter a coopera;io daqueles que sio avaliados para determinar o que os 

n~meros significam e como projetar formas de melhoria. Se os 

administradores p~bl ices das agências forem capazes de associar formas 

de melhoria com os resultados (fins), dentro de suas organiza~~es 

particulares, 1sso j~ ser~ de extremo valor. 

3.2.6. Influências externas 

Balk (1978, p.46) lembra que as atividades de uma Gnica 

agência governamental contribuem para um conjunto de conseqliências. 

que tamb~m ~afetado por decis~es do executivo, legislativo, 

judici~rio, c{rculos eleitorais e outras atividades da pr6pria 

agência. Essas influências externas geram expectativas que ainda 

afetam as agências individuais, ajudando a modelar seus padrSes 
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internes de desempenhe. As cealiz3es de influências externas geram o 

programa, que resulta na alocaçio dos recursos numa agência 

individual. Essas aloca;Bes dependem de alguma percepçio de como 

conseqUincias das atividades combinadas de todas as influ&ncias 

a -D 

coincidem com as expectativas. O pior é que as atividades de uma ~nica 

agincia sio apenas parte das influincias que determinam algumas das 

conseqUincias sociais. Assim, os produtos das agências, que sio parte 

de um processo global pol(tico de tomada de decisio, dificultam a 

mensura;io. 

A produtividade do governo local e estadual depende de 

decisBes p~blicas. Tais decis3es sio influenciadas tanto por fatores 

econ8micos como por interesses p~blicos, real idades rol (ticas, valores 

sociais e pela prdpria dinimica das rela;Bes intergovernamentais 

<Usilaner e Soniat,ano, p. 92). 

3.3. Avaliação dos Programas Sociais 

Thomas V. Greer e Joanne G. Greer <1978, p. 151-154), ao 

discutir os problemas existentes na aval iaçio dos programas sociais, 

1 istam alguns obsticulos que, em minha opiniio, ocorrem também nas 

tentativas de se medir a produtividade das agências governamentais. 

Esses obsticulos sio: 

- resistincia ~avaliação~ os administradores de n(vel mais 

baixo e suas equipes sentem-se literalmente ameaçados diante dos 
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avaliadores e, embora concluam que o programa seja excelente, 

acreditam ser melhor nio arriscar uma avaliaçio. Para diminuir essa 

resist~ncia, o avaliador no caso deve fazer com que sua presença seja 

a menos ameaçadora poss{vel, de forma a ganhar a confiança do pessoal 

do programa; 

qualidade do sistema de info~maç~o gerencial: o sistema de 

informaç;es reflete, em geral, o descaso dado ao mesmo diante das 

decis8es dos gerentes de topo sobre o pessoal e os fundos ar alocados. 

Os problemas mais comuns sio: 

a) informaçBes de custo tiradas de diferentes per{odos ou 

diferentes agregaç5es de serviço, ou ainda, informaçBes prim~rias 

agregadas sem nenhuma ldgica. Em qualquer sistema de informaç;es, que 

sirva a m~ltiplos usu~rios, os n(veis de agregaçio das vari~veis devem 

ser mantidos em grau bem baixo, e as variáveis devem ser simples. 

Idade dos clientes e outros dados descritivos nio precisam ser 

agregados e o sistema necessita ser arranjado de modo a fornecer dados 

para cada m~s ou quinzena. a ser agrupado de acordo com as 

necessidades dos usu~rios; 

b) as variáveis sio freqUentemente umelhoradasu por 

definiçio. Pode haver uma tend~ncia a se redesenhar o sistema e, caso 

isto seja necess~rio, entio as variáveis devem ser acrescidas enio 

deletadas ou redefinidas. Assim, estudos já iniciados, que se utilizam 

das definiçBes de vari~veis antigas, podem ainda ser conclu{dos. 

-falta de estimativas da popula~~o benefici~ria~ 

Geralmente, quando chega o momento de se avaliar o impacto do 
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programa, um conjunto completo de dados retrospectivos é quase 

impossível de ser conseguido, tornando comparaçies, anteriores e 

posteriores. fracas ou totalmente impratic~veis. Do ponto de vista 

pr~tico, o entusiasmo do pessoal em implantar um novo programa e a 

necessidade de se agir rapidamente sempre se opori ao intervalo de 

tempo necessirio ~coleta de dados. Isto até pode parecer razo~vel e 

apropriado, uma vez que o programa existe por outras razies mais 

urgentes do que sua aval iaçâo. 

- incompatibilidade dos dados: nas pesquisas de avaliaçâo, 

contagens absolutas de pessoas, ou dados de populaçio, sio sempre 

utilizados diretamente para medir o crescimento do programa ou o uso 

projetado. Mas, em muitos estudos, também é importante construir 

n~meros relativos (gastos per capita ou leitos hospitalares por milhar 

de populaçio, por exemplo). Estas taxas e proporçies sio computadas 

para assegurar comparaçio entre períodos de tempo, grupos de populaçio 

ou ~reas geogr~ficas. No entanto. numerador e denominador nem sempre 

sio compatíveis. 

sistemas de contabilidade desenhados inoportunamente~ os 

sistemas de contabilidade raramente sio desenhados com análises de 

custo/benefício em mente, embora a relaçâo final de custo/benefício 

geralmente seja de grande interesse. Os centros de custo devem ser 

definidos com ao menos um olho nas necessidades futuras de aval iaçio 

do programa. Do contririo, nio haverá nenhum centro de custo que se 

relacione clara e diretamente ao principal propdsito do programa. A 

separaçâo de custos de implantaçio e operacionalizaçâo é crucial para 



74 

uma an~lise correta de um novo programa. Normalmente, devem tamb~m ser 

separados os custos fixos dos vari~veis. 

- ~ontes de recursos agrupados~ as fontes de recursos dos 

diferentes programas governamentais sio, em geral, agrupados de tal 

forma que se torna dif(cil rastre~-las ao ponto da despesa. Quando se 

tenta avaliar o programa A, procurando o impacto de seus fundos 

apropriados para o status da popula~io-alvo, descobre-se que os fundos 

da apropriaçio A para o programa A foram agrupados com apropria,~es 

B,C,D .•. (p+i) para programas B,C.D ••• Cp+i) em um ou mais n{veis 

administrativos. Neste caso, a ~nica avalia~io poss(vel ci uma 

avaliaçio de utudo ou nadau de todos os programas simultaneamente. 

- m~ltiplas interferincias de tratamento: essas 

interfer&ncias de tratamento resultam do fato de os programas 

p~blicos, mesmo em n(vel federal, nio serem bem coordenados. A sele~io 

do local para dirigir um novo programa acontece, em geral, sem 

considera~io de outros programas locais, estaduais e federais para os 

mesmos benefici~rios, que pode ser introduzido durante o mesmo per(odo 

de tempo. Outras formas de m~ltiplas interferências de tratamento 

resultam de tendincias e mudan~as no setor privado, que podem ser 

paralelos ou opostos aos propdsitos da pol (t ica governamental. 
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3.4. Medidas Objetivas e Subjetivas 

Antes de comentar estes tipos de medidas, cabe lembrar a 

defini;io das mesmas. Para isso, apdio-me nos textos abaixo: 

nlndicadores objetivos, seriam aqueles constru(dos dos 

registros mantidos pelas prdprias ag@ncias de serviço. Os indicadores 

subjetivos, por sua vez, seriam aqueles constru(dos a partir de 

respostas dos cidad~os pesquisados sobre suas experiências, percepçSes 

e aval iaçSes dos serviços recebidos, geralmente em suas prdprias 

vizinhanças.n CParks, 1984, p. 118) 

nMedidas objetivas utilizam dados dos arquivos oficiais das 

agincias p~blicas, estes indicadores ~s vezes s~o usados para 

documentar critérios de desempenho como eficiência, eficácia e 

eqUidade dos impactos, produtos e insumos das pol(ticas. Medidas 

subjetivas envolvem a mensuraç~o de atitudes de cidad~os e clientes 

sobre a entrega dos serviços através de alguma forma de pesquisa. Os 

cidad~os e clientes sio questionados sobre a qualidade e/ou quantidade 

de um dado serviço em geral, ou sobre algum outro aspecto espec(fico 

do serviço.u r (Brown E Coulter, 1983, p. 50) 

Para Brown e Coulter, um dos principais propdsitos das 

pesquisas de satisfaçio dos cidad~os é fornecer informaçSes, aos 

funcionários p~blicos, que serio utilizadas nos processos de decis~o 

sobre a entrega dos serviços. Tanto esses autores como Parks apontam 

para a contradiçio entre os resultados das medidas objetivas e o das 

subjetivas, isto é, a baixa congruência entre esses indicadores. 



76 

Segundo Parks, muitos autores questionam a utilidade dos indicadores 

subjetivos, argumentando que a discrepincia entre os dois tipos de 

indicadores revela a falta de consciincia dos cidadios sobre os rea\s 

n{veis de serviço por eles recebidos. 

Al~m disso. as mais recentes pesquisas sobre a satisfa,;o 

dos cidadios ainda procuram explicar a variincia existente nas medidas 

subjetivas dos diversos serviços. Essa variincia ~resultado de tris 

tipos de variáveis: caracter(st icas sdcio-econ8micas dos respondentes 

(por exemplo, raça, idade, e status sdcio-econ8mico ), caracterfsticas 

de postura pol ftica dos respondentes e condiç5es objetivas do serviço 

na vizinhança do respondente. Brown e Coulter <1983, p. 50) e Parks 

(1984, p. 119) apresentam algumas explicaç8es e proposiç8es para a 

discrepincia que há entre os indicadores objetivos e subjetivos. 

Os indicadores objetivos e subjetivos utilizados nio sio 

conceitualmente congruentes. pois nâo medem o mesmo fator. Despesas de 

custeio e pessoal necessários ao desempenho do serviço, mas de forma 

nenhuma sio suficientes para um alto desempenho. Sio medidas objetivas 

de insumo, enquanto as avalia,Ses dos cidadios sio medidas subjetivas 

de resultados, produtos. Os insumos po~em ser empregados de 
, . 

var1as 

formas. porém nem todos levaria a resultados sat isfatdrioé. 

Simplesmente aumentar as despesas de custeio ou adicionar pessoal nio 

garante melhoria de desempenho, seja mensurado pelos cidadios ou 

qualquer outro esquema de mensuraçio nio tautoldgico. Vários si o 

passos intermediários entre a escolha das fontes de insumo e os 

resultados do emprego das fontes percebidas pelos cidadios. Assim. 

inexist~ uma forte razio para se esperar que as medidas de insumos 
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objetivos e medidas de resultado subjetivas estejam intimamente 

relacionadas. 

As manipula~3es estat{sticas utilizadas nas medidas 

objetivas podem levar inevitavelmente~ baixa congruincia com as 

medidas subjetivas, por exemplo, a variincia nas medidas objetivas tem 

sido muito reduzida pela alta agregaçio dessas medidas em m~dias de 

amplitude jurisdicionais. Estatisticamente, m~dias por jurisdiç3es 

reduzem o poder explicativo potencial que as variáveis objetivas podem 

ter (com exceçio, de circunstincias improváveis onde nio houver 

variaçio nas variáveis objetivas). Os indicadores objetivos dos 

serviços da vizinhan~a. no entanto, devem estar mais intimamente 

relacionados às avaliaç3es subjetivas dos cidadios do que as medidas 

agregadas para jurisdi~3es inteiras <Parks, 1984, p. 120>. 

Os modelos conceituais utilizados em pesquisas pr~vias podem 

ter sido mal especificados. Neste caso, um modelo melhor especificado 

pode mostrar "l ~ t . ~ re a~oes que as ou ras pesqursas nao revelaram. 

Para se observar se existe relaçio entre os indicadores 

objetivos e subjetivos.~ necessário examinar como eles poderiam estar 

relacionados. Ou seja, por quais processos os insumos sio convertidos 

em produtos ou resultados? Quais indicadores intermediários podem 

existir pelo caminho? Como os cidadios podem construir suas avaliaç3es 

? como esta constru~io pode ser afetada por variáveis indicativas de 

insumos e produtos intermediários? A sele~io de um conjunto de 

indicadores objetivos para análises das relaç3es entre as medidas 

objetivas e subjetivas requer inevitavelmente um conjunto parcial 
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destes indicadores dispon{veis. Com respostas às questies acima e o 

desenvolvimento de um modelo conceitual, pode-se melhor determinar se 

as avalia~ies subjetivas dos cidadios sobre desempenho do servi~o 

estio relacionados ou nio aos indicadores objetivos <Parks, 1984, p. 

119) 

3.5. Medindo a Produtividade 

Uma vez conclu{do que a mensuraçio da produtividade é 

necessiria e conhecidos alguns obst~culos e cuidados a serem tomados, 

cabe entio demonstrar que a mensuraçio é poss{vel e para isso utilizo 

como exemplo algumas sugesties. 

3.5.1. Mensuraçâo do desempenho total 

Ao se considerar que muitos autores citam a noçâo de 

produtividade no setor p~blico como sendo uma combinaçio da efici&ncia 

e da efic~cia, Donald C. Kull (1978, p. 7) refere-se à aplicaçio do 

conceito de mensuraçio do desempenho total <Total Performance 

Measurement -TPM-) como sendo uma das melhores formas de se combinar 

medidas de efici&ncia e eficicia. Esse conceito foi utilizado pelo 

nNational Center for Productivity and Quality of Working Life" e 

outras organizaçaes americanas. 
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Eckhard Bennewitz (1980, pp. 159-162)descreve com detalhes 

c sistema de mensura,ic de desempenhe total: 

no TPM i uma ferramenta gerencial que integra a engenharia 

industrial ~s abordagens da ciência comportamental. Utiliza medidas de 

engenharia e pesquisas de atitudes dos empregados e clientes 7 

permitindo uma análise tridimensional: 1> dados de mensuraçio dos 

insumos ou produtos sobre a eficifncia ou eficácia do produto da 

organizaçio; 2) a visio do cliente sobre o desempenho da organiza,io; 

3) atitudes dos empregados na identificaçio dos pontos fortes e fracos 

do desempenho da organizaçio e o que poderia ser feito para se 

Dados de produtividade ou pesquisa de atitudes sozinhos nio 

podem explicar o que está acontecendo, mas juntos pedem fornecer ao 

gerente um quadro completo. O TPM mostra quais pontos fortes da 

organizaçio devem ser refor,ados e de onde emergem os problemas; 

fornece uma abordagem sistemática para a melhoria do desempenho e um 

mecanismo de comunicaçio de nfeedbacku para os empregados, envolvendo 

ainda todos os nfveis da organizaçio na análise dos problemas e 

desenvolvimento das soluç3es. Esse sistema foi desenvolvido pelo 

General Accounting Office- GAO- federal e sua primeira apl icaçio foi 

numa pequena unidade governamental de serviços editoriais. 

O TPM gera dados sobre produtividade e dados de opini3es de 

at i t ude~:; ou ' . f ,., d 
~;;1 ,; 1 s·· aç: <HJ os clientes e empregados; gera diálogo entre 

trabalhadores, supervisores e gerentes e concentra-se no desempenho e 

metas de oportunidades de melhoria de produtividade. Esse sistema 
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envolve toda a organiza~io para melhorar o desempenho, requer que os 

pontos que afetam a produtividade sejam confrontados, for,ando assim a 

,., 11 
ar,;: ao n 

Segundo Bennewitz (1980, pp. 160-162), o TPM envolve os 

seguintes aspectos: 

- designa~io de um coordenador para efetuar as entrevistas, 

coletar dados, treinar, servir de elo entre empregados e gerentes, 

seguir o processo de retroalimenta~io (nfeedback") atrav~s da 

organizaçio, servir de contato com os consultores do TPM, 

especialmente durante os est~gios de pr~-planejamento e in{cio do 

progn":\ma ~ 

o envolvimento da alta gerência f essencial para a 

orienta~io. De forma a assegurar a privacidade, a alta gerência 

concorda em nio examinar questionários individuais e dados das 

entrevistas dos empregados; 

- consultores sâo geralmente empregados para ativar o 

processo e iniciar o programa. Consultores de ciência comportamental 

formulam os question~rios, conduzem as entrevistas iniciais e examinam 

a coleta de dados; consultores de engenharia industrial participam na 

orienta~io, treinamento, desenvolvimento e coleta dos dados de 

men ~;1.11'" aç: ao; 

-se existir um sindicato, este deverá estar representado de 

forma que seus membros nio tenham o TPM como uma ameaça e sim um 

processo aberto sem segredos; 
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sio realizadas entrevistas com a alta gerincia e com 

empregados de uma forma homoginea através de todas as se~Bes da 

organiza~io. As entrevistas com os empregados sio feitas sempre em 

se~Bes grupais entre iguais, sio semi-estruturadas e englobam tdpicos 

como efic,cia, competincia gerencial, pagamentos, adiantamentos e 

habilidades de relaçBes humanas dos supervisores. As entrevistas 

subsidiam o desenvolvimento dos question,rios dos empregados. Metade 

das questBes sio de m~ltipla escolha e o restante sio questBes 

abertas. Um questionirio separado é totalmente desenvolvido para 

revelar atitudes dos cidadios; 

- simultineo ' as entrevistas ocorre o desenvolvimento de 

medidas de desempenho: eficiincia e efic~cia. Preferencialmente deve 

existir uma base de dados de produtividade tanto quanto um 

entendimento da produtividade. Caso contr~rio, o desenvolvimento de 

uma base de dados simples de produtividade deve fazer parte do esforço 

de pr~-planejamento. A coleta dos dados objetivos envolve os seguintes 

passos: 

a) an,lise e documenta~io da missio, obJetivos e atividades 

da organiza;io; 

b) determina;io do que deve ser mensurado; 

c) definiçio de medidas de produto; 

d) identificaçio de medidas de efic,cia e qualidade; 

e) determinaçio da medida de insumo a ser utilizada; 
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f) estabelecimento de um sistema de coleta e anilise de 

dados~ 

g) desenvolvimento de um (ndice de produtividade~ 

- anilises dos dados coletados levam~ identificaçio de 

metas de oportunidades de melhoria de produtividade. Tend~ncias sio 

examinadas e mudanças podem indicar um problema significativor 

vantagem ou situaçio emergente. Por exemplo, uma fraqueza na direçio 

gerencial pode aparecer na pesquisa de atitude. Podem existir 

correla~ges nos dois tipos de dados (objetivos e subjetivos) sugerindo 

a validade de um problema e a necessidade de uma solu~io urgente. 

Deve-se desenvolver uma metodologia para se analisar os tr~s tipos de 

dados do TPM; 

-a integra~io de dados de produtividade, dados do cliente e 

dados do empregado fornece um quadro de como a organizaçio est~ 

produzindo, quais as percep~ges do cliente sobre o servi~o, e como os 

empregados estio desempenhando suas fun~ges. Os dados sio divididos F 

correlacionados ~s unidades organizacionais e ocupacionais, 

identificando aqueles fatores que tem um impacto no desempenho; 

- retroalimenta~io (ufeedbacku). Os dados integrados sio 

apresentados aos empregados das unidades antes que os gerentes os 

vejam. As reuniges das unidades N sao planejadas para conduzir as 

discussaes de melhoria no trabalho. Aos gerentes de topo sio mostrados 

os resultados finais enio os dados das unidades. 
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A avaliaçio da qualidade deve envolver abordagens, tais 

como~ 

-a qualidade do serviço no decorrer do tempo, taxa de 

erros, penetra~io de mercado e dados quantitativos espec(ficos~ 

revisio da qualidade do produto final; 

-pesquisa de pequenos clientes atrav~s do envio de 

formul~rios simples, pelo correio, que questionam os clientes sobre 

alguns pontos, como cortesia, prontidâo e acessibilidade~ 

o 

- definiçio da qualidade. A qualidade sd torna-se um 

problema quando muda. é necess~rio definir a qualidade relacionada a 

um padrio de efici~ncia para se determinar se a mudança ocorreu ou 

nio. Se sim, esta mudança deve.ser computada para se ajustar na 

equaçio da produtividade. 

O TPM, embora complexo em sua apl icaçio e aqui descrito 

superficialmente, parece ser, em minha opiniio, de extrema valia, uma 

vez que considera nio sd a efici~ncia mas tamb~m a efic~cia, al~m de 

utilizar as percepçSes de empregados e consumidores. 

3.5.2. Modelo da taxa de desempenho 

Este modelo <Grizzle, 1984, p. 128) combina muitas medidas 

para produzir um indicador global da ag~ncia, usa os objetivos da 

ag~ncia para desenvolver proporçSes do desempenho de fato alcançado em 
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rela~io aos objetivos desejados; combina dados de custos e resultados 

com objetivos, permitindo a incorporaçio tanto de dimens~es de 

desempenho da eficiência como da efic~cia. A equaçio ~= 

n 

p = ~ W, >: 0 1 / G, A/B 

i=i 

P, = indicador do desempenho global 

G, =o objetivo tra~ado para iésima medida de desempenho 

O, = medida de desempenho de fato para iésima medida 

W, = é o peso ou importância da iésima medida relativa a todos as outras medidas no contexto 

A= é o total de gastos de fato da agência 

B =é o or~amento total da agência para o período que o desempenho foi medido 

Se todas as medidas se igualam aos objetivos e os gastos de 

fato se igualam ao or~amento, entio P, o indicador de desempenho 

global será igual a 1. Se o desempenho excede os objetivos, P ser~ 

maior que i. Similarmente, se os objetivos excedem o desempenho, P 

Para melhor ilustrar a aplica~io da equa~io, Grizzle toma o 

exemplo de uma agência que fiscaliza a recupera~io de criminosos 

beneficiados por sursis. Em valores fict(cios, a agência recebeu um 

or~amento para i9B3 de $200.000; dessa quantia foram gastos $183.000. 
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Para simplificar o exemplo, foram selecionadas quatro medidas como 

sendo representativas do desempenho da agência. Estas medidas. os 

objetivos para 1983. as medidas de desempenho para 1983 e a 

importincia relativa de cada medida seguem abaixo: 

QUADRO 3 

·------·-··-----------·--·-·-·-------·--·--·--------·---·-·--·--·· 

Medida de Desempenho Mensura~ão do Importância 
Desempenho Objetivado Desempenho Relativa -----·-·----·-··-------.. ----·---·----.... ---·-------·--.. ------·----.. ·---------.. ·--··-·---··· 

X do esfor~o da 
agência devotado 
à supervisão dos 
infratores 

% de infratores 
que completaram 
com sucesso a 
senten~a sem 
viola~ão das 
condi~ ões de 
suspensão da pena -··--··-----·----

% de infratores 
com obr i ga~ões 
financeiras que 
aantiverat os 
pagamentos em dia 

75% 

50% 

90% 

60% 10% 

55% 40% 

40% 30% 

··-·---··-----·-·--·-.. --··-------·-·-·--··---------···-·--·-·-·-.. ··------·-·-·--·-·--·--· 

Y. de infratores 
empregados ou 
soe ialmente 
produtivos tempo 
integral 

70% 80% 20% 

1007. 



Aplicando-se o modelo a esses dados, chega-se ao indicador 

de desempenho de 0.96: 

n 

p = :E w. X o. / G, A/B 
i=1 

p - 0.10(60/75)+0.40(55/50)+0.30(40/90)+0.20(80/70)~183.000/200.000 

p - (0.08+0.44+0.13+0.23)+0.915 0.88 X 0.915 - 0.96 

Deve-se notar que o primeiro termo da equa~io ~a efic~cia 

da agência quando os resultados s~o comparados aos objetives. que 

devem ser estabelecidos para um n(vel espec(fico de fundos. Se durante 

o decorrer do ano, os gastos ficarem abaixo do orçamento original, o 

segundo termo da equaçio diminui o n(vel de desempenho esperado da 

agincia. Ao fazer isso, a equa~io assume retornos constantes ~escala 

(o que provavelmente é Incorreto). 

Uma vantagem deste modelo~ sua simplicidade aritim~tica, 

que permite calculas~ mio, e sua facilidade para pessoas com pouco 

conhecimento estat(stico ou matem~tico. Por~m. h~ a necessidade de se 

obter pesos para a importincia relativa das v~rias medidas de 

desempenho inclu{das no primeiro termo da equaçio. Isto pode ser feito 

apenas pelo superior da agincia ou com todos os funcion~rios, 
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buscando-se o consenso. Muitas t~cnicas foram desenvolvidas para se 

estimar tais pesos numa base sistem~tica. 

Outra objeçio ~ que a eficácia e os termos de gastos -sao 

inadequados para capturar outras dimens~es de desempenho. O exemplo 

ainda ignora a eqliidade na distribuiçio dos servi~os e ignora a 

qualidade com que a agincia presta seus servi~os. Para isso, o termo 

da eficácia pode ser aumentado para incluir medidas de eqliidade e 

qualidade. 

O {ndice de desempenho derivado deste modelo~ sens{vel aos 

n{veis nos quais os objetivos de desempenho sio estabelecidos. Ao se 

1 igar os fundos futuros com o desempenho da agincia, este {ndice 

resulta num incentivo ~s organizaç~es para o estabelecimento de 

objetivos de baixo n{vel, para que assim possam ser alcançados com 

certeza. Para se resolver isso, deve-se fazer com que a agincia 

negocie os objetivos com aqueles que a concedem os fundos. 

Quando nio houver consenso sobre os objetivosv a integridade 

do {ndice de desempenho pode ser protegido utilizando-se o modelo como 

um aux{lio ao gerenciamento interno enio como ferramenta a ser 

utilizada por outras organizaç~es para responsabilizar a agincia pelo 

seu desempenho. 

A suposi~io de constantes retornos ~ escala pode ser tamb~m 

um outro problema. Se esta suposi~io nio fornece uma aproximaçio 

razoável da rela~io entre os diferentes n{veis de recursos e 

desempenhar a forma do modelo necessitaria de ser modificada. 



3.5.3. Mensura~io de atividades intelectuais 

Existem servi~os compostos em parte ou ati predominantemente 

por trabalhos intelectuais, como, por exemplo, as atividades de 

pesquisa e consultoria. ~medida que crescem estes tipos de servi~os, 

surge a preocupa~io com a mensura~io do trabalho intelectual. 

Philippe Zarifian (1990, p. 86) prop~e duas formas de 

mensura~io desse tipo de trabalho~ a primeira parte do taylorismo 

cl~ssico, ou seja. racionalizando as opera~~es intelectuais; e a 

segunda e mais recente forma consiste em se tentar medir a 

produtividade atravis dos atos de transa~io enio atrav~s das 

opera~~es intelectuais. 

Quanto~ primeira forma, é claro que as atividades 

intelectuais, nio sendo muitas vezes.vis(veis, impedem uma definiçio 

de rotinas exat~s e cronometagem. Mas pode-se definir os processos de 

trabalho e controlar a execuçio dos mesmos. A produtividade do 

trabalho ser1a similar ~forma clássica, isto é, a velocidade de 

realizaçio das opera~~es intelectuais do trabalho. 

O segundo método parte do princ{pio que em qualquer 

atividade existirá sempre um instante em que alguim realizará uma 

transaçio, relativa~ atividade, com uma outra pessoa. Assim, a 

análise nio considera o processo total e sim apenas as transaçSes 

significativas de cada tipo de atividade. A produtividade, entio, ~ 
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definida pela velocidade de realiza~io de um determinado n~mero de 

transa;~es. 

A primeira abordagem de mensura~io é mais r(gida enquanto a 

segunda é mais flex{vel e di mais autonomia aos trabalhadores. 

3.6. Conclusões 

Diante das complexidades e peculiaridades do setor p~bl ico, 

é evidente a necessidade de se ter indicadores m~ltiplos de 

produtividade para que aspectos importantes como qualidade e eqUidade, 

por exemplo, possam ser levados em conta. Um sd indicador dificilmente 

conteri todas as informa~~es necessirias a uma completa avalia~io dos 

servi~os governamentais. Inicialmente, pode-~e até partir de um ~nico 

indicador, mas com o passar do tempo deve-se evoluir para um sistema 

de m~ltiplos indicadores. 

Cada setor do governo, ou cada organiza~io, deve desenvolver 

seus prdprios indicadores de acordo com suas capacidades humanas F 

materiais, e com suas peculiaridades. Esses dados devem ser 

considerados nos modelos escolhidos para a mensuraçio. Assim, cada 

organiza~io deve procurar o método que melhor se ajuste a sua 

realidade. 

~necessário também que as escolas de administra~io p~blica 

exponham e treinem seus alunos nas mais modernas ferramentas 

quantitativas existentes. para que esses alunos. ao atuarem no setor 
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p~blico, possam nio apenas fazer uso dessas ferramentas mas tambtm 

divulg~-las, fazendo com que os diferentes n{veis hier~rquicos se 

acostumem a elas, passando a encar~-las nio como uma ameaça a seus 

empregos e sim como ferramentas necess~rias a um bom monitoramento. 

A programa~io linear, por exemplo, t uma importante 

ferramenta- seja de planejamento, seja de monitoramento do desempenho 

-que poderia ser utilizada com maior freqUincia nas organizaç5es 

p~blicas. Talvez isso nio aconteça justamente por falta de pessoal 

capacitado na sua utilizaçio. 

Embora exista a tendincia de considerar o trabalho como 

~nico insumo, devido~ inexistência muitas vezes de mais informaçies, 

deve-se tentar chegar~ produtividade como fator total. 

A aplicaçio de modelos de mensuraçio da produtividade pode 

ser dificultada pelo peso da m~quina administrativa, a inércia dos 

processos, as influências e relaçies pol{ticas, a compet içio pelo 

poder, a descontinuidade administrativa advinda das indicaçBes 

pol{ticas, a escassez de recursos financeiros e humanos, a excessiva 

formalizaçio e outras caracter{sticas mais, j~ citadas no cap{tulo 2. 

Embora a utilizaçio de um modelo possa ficar comprometida 

com tantas vari~veis existentes no setor p~bl ice, tentativas, mesmo 

que comprometidas, de mensuraçio sio melhores que a falta total de 

avaliaçio. Além disso, t tambtm conveniente procurar, quando poss{vel. 

anular estas vari~veis, j~ que muitas vezes elas representam barreiras 

para as tentativas de se incrementar a produtividade. 
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Com a atual tend~ncia de defini~3es mais complexas do termo 

produtividade, deve-se cuidar para que a interdisciplinaridade do 

vocibulo nio leve alguns indiv{duos a privilegiar fatores importantes 

segundo seus prdprios valores em detrimento de outros fatores que 

tambim devem ser considerados e que contribuiria em maior grau para um 

adequado fornecimento do serviço, isto é, que satisfa~a os usuários. 

Sistemas complexos de mensura~io, produ~io excessiva de 

informaç3es e a busca constante de aprimoramento dos sistemas nio -sao 

recomendiveis. Nesses casos a mensura~io pode se tornar um fim em si 

mesma e se perder a sua finalidade original. Além disso, a 

sofistica~io t~cnica dos sistemas pode ser um empecilho~ compreensio 

destes por parte dos gerentes e trabalhadores levando talvez ~ 

aliena~io e conseqUente perda de motiva~io. A produ~io excessiva de 

informa~3es ainda pode ser redundante e maior que a capacidade de 

utiliza~io das mesmas. 

As metas e objetivos devem estar miriimamente definidos para 

uma adequada mensura~io. Em casos de organiza~3es com objetivos 

m~ltiplos, pode-se recorrer~ agrega~io destes, desde que possam ser 

individualmente quantificados, e ponderá-los relativamente. 

Sanabria <1983, pp. 40-41) alerta para que se tenha algumas 

garantia de total apoio das esferas decisdrias; desejo 

real dos gerentes p~blicos de servi-se dos resultados da mensura~io 

como suporte para suas decis3es; 



-estabelecimento de bases institucionais que garantam a 

sobrevivincia dos programas, mesmo com a rotatividade das chefias; 

garantia de que nio exista perda de emprego. quaisquer 

que sejam os resultados~ 

existfncia de um razoável suporte operacional nos setores 

de recursos humanos, materiais e financeiros~ 

garantia de alimenta~io cont fnua de dados recolhidos, 

processados~ liberados por um adequado sistema de informaç5es; no 

caso de haver mais de um sistema de informaçâo, propiciar sua 

integraçio; 

identificaçio das barreiras atuais e/ou prováveis aos 

programas de mensuraçio; 

- constituiçio de uma equipe treinada, bem entrosada. com 

interfaces nos setores polft ices/administrativos. 

Paul Jowett e Margaret Rothwell (1988, pp. 35-36) 1 istam os 

dez princ{pios de mensuraçio do desempenho do NCC <National Consumer 

Council), que, a meu ver, sio válidos também na avalia~io da 

produtividade das organizaç3es p~blicas fornecedoras de serviços , uma 

vez que a produtividade no setor p~blico engloba a eficifncia e a 

eficácia. Sio eles= 

a mensuraçâo do desempenho deve se dar no contexto 

polftico de definiçâo das pol(ticas e fixaçio dos objetivos; 
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-a mensura~io deve procurar relacionar o fornecimento do 

serviço e a qualidade ~s preferincias ou necessidades do consumidor ou 

da comunidade, reconhecendo que a priorizaçio de certas necessidades 

constitui-se de uma atividade pol(tica, e que existiria conflitos 

entre as preferincias dos indiv(duos e as da comunidade; 

-para se avaliar o efeito de um serviço sobre os clientes, 

deve-se começar indagando quais aspectos do serviço sio importantes 

para eles; 

-o desempenho dos serviços devem ser avaliados de v~rias 

formas: pelo uso de indicadores de desempenho, por pesquisas 

<executadas pelas autoridades locais ou nâo), atrav~s de reclamaçSes. 

por dados de percepçio do serviço; pela auto-avaliaçâo dos 

profissionais, entre outras. Todas as formas sâo válidas e as 

autoridades deveriam estar conscientes ao atribuir um peso maior ~s 

medidas quantitativas em detrimento das qualitativas; 

-os indicadores de desempenho- ou n~meros usados para 

demonstrar aspectos do desempenho - sozinhos possuem pouco 

significado~ geralmente eles deverio ser usados para demonstrar 

rela~Ses (por exemplo, a rela~âo professor-alunos) tendincias, ou 

fazer compara~Ses, dentro ou entre autoridades locais~ 

- as pesquisas sâo importantes para se determinar as 

necessidades do consumidor e da comunidade, e para determinar a 

satisfaçâo com os serviços, especialmente aspectos que nâo sio fáceis 

de quantificar como a qualidade; as pesquisas gerais possuem o seu 
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valor, mas aquelas que se referem a alguns servi~os particulares ou 

grupos de clientes provavelmente tim uma utilidade especial; 

-o n~mero e a natureza das reclamaçBes podem ser utilizadas 

para se avaliar a satisfa~io com os serviços, o que envolve procura, 

análise de causas e alimentaç~o dos processos de planejamento P 

revisio do desempenho com as informa~Bes conseguidas; 

- para que a mensuraç~o do desempenho funcione, é necessário 

o apoio de funcionários e membros-chave do conselho; isto ainda deve 

estar bem estabelecido como parte de_ um sistema de autoridade para 

revisio das necessidades, fixaçio dos obJetivos pol {ticos, 

monitoramento do desempenho, revisio dos objetivos e relato do 

desempenho; 

- deve ser dada atençio às informaçBes relatadas pelo 

p~blico sobre o desempenho, e também às diferentes necessidades de 

informaçBes dos membros do conselho, dos gerentes do serviço, e do 

p~blico; 

-as autoridades locais devem estar dispostas a adotar uma 

abordagem mercadológica no fornecimento dos serviços. Naturalmente 

essa abordagem nio é uma nvenda agressivan de bens com uso ou valor 

duvidosos. Nesse contexto. o conceito de mercado implica um exame mais 

rigoroso dos anseios das pessoas (mesmo se decisBes políticas adotarem 

diferentes prioridades) e uma maior determinaç~o para oferecer 

serviços ao p~blico. demonstrando o que se pode oferecer e o que foi 

oferecido até entio. 
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O NCC ainda apresenta um crit~rio para avalia~io de servi~os 

representado na figura 1. 

FIGURA i 

C~ité~io do NCC pa~a Avalia~ão de Se~vi~os 
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A multidisciplinaridade a produtividade conduz a uma 

mensuraçio mais complexa, com indicadores m~lt iplos, medidas objetivas 

e subjetivas. Embora alguns autores apontem a divergincia existente 

entre as medidas objetivas e subjetivas, questionando a validade 

destas ~ltimas, parece ser clara a tendincia cada vez maior à 

utilizaçio e valorizaçio de tais medidas. Isto se confirma através do 

método de mensuraçio do desempenho total- TPM, que considera 

percepçies dos clientes e funcion~rios, e também através das 

precauçies citadas por Slongo e os princ{pios do NCC. 

Na minha definiçio de produtividade, os indiv{duos, que sio 

os utilitários dos serviços, é que avaliaria a produtividade no 

fornecimento dos mesmos. lsto nio quer dizer que serio ignorados, por 

exemplo, os indicadores de eficiincia, mas sim que, ao se mensurar a 

produtividade, o interesse maior deverá recair no grau de sat isfaçio 

dos anseios dos consumidores. Por isso, defendo a importincia das 

medidas subjetivas desde que bem concebidas. Além disso, entre todos 

os indicadores utilizados, considero que a eqUidade deve ocupar um 

lugar de destaque para que nio ocorram desvios na avalia~io de 

organiza~ies que possuam uma clientela heteroginea. 

Penso que apcis tudo o que Já foi colocado, pode-se chegar à 

conclusio que a mensura~io da produtividade do servi~o p~blico seja 

algo muito complexo e, portanto, até desanimador para ser colocado em 

pr~tica. No entanto, apesar das dificuldades, torna-se cada vez mais 

premente a necessidade de mensura~io. Assim. mesmo com dificuldades, f 

importante uma reflexio sobre algum tipo de mensuraçio, pois medidas 



perfeitas podem estar longe de serem alcan~adas, mas devem ser 

almejadas e, portanto, iniciadas. 
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Para finalizar, considero importante uma afirma~io de Nancy 

S. Hayward (1976, p. 545), que diz que medidas de produtividade sio 

apenas uma fonte de informa~io e que. portanto, devem ser consideradas 

Juntamente com os objetivos organizacionais e outras fontes existentes 

de dados gerenciais. Assim, embora a mensuraçio possa se configurar 

numa importante ferramenta de monitoramento, todo o contexto 

organizacional e ambiental deve ser levado em conta, principalmente 

devido à complexidade conferida atualmente ao conceito de 

produtividade. 
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4. INCREMENTANDO A PRODUTIVIDADE NO SETOR PúBLICO 

4.1. Considera~ões Gerais 

S~o muitas as sugest~es dadas para se conseguir uma melhoria 

da produtividade. Antes de se discuti-las.~ conveniente entender o 

que é incrementar ou melhorar a produtividade. 

Para Frederick O'R. Hayes (1980. p. 16) a melhoria de 

produtividade é um esforço do trabalhador para aumentar o volume de 

trabalho completado dentro de um dado per{odo de tempo; um 

aprimoramento da qualidade do trabalho sem aumentar o per{odo de 

tempo, ou um aumento da eficicia do trabalho na consecuç~o dos 

objetivos sem reduzir a quantidade de trabalho executado. 

Raymond D. Horton (1976, p. 408) coloca que, ~s vezes, ainda 

confundem-se aumento de produçio (mais output) e aumento da 

produtividade <mais output por unidade de input). A essa afirma~io. 

Horton acrescenta que de nada vale para o governo aumentar a 

eficiincia na entrega de um serviço mal concebido. Por isso, na minha 

defini~io de produtividade ressalto a importincia de uma etapa similar 

~pesquisa de mercado, realizada freqUentemente no setor privado. Essa 

etapa evitaria ou diminuiria a possibilidade de produtos ou servi~os 

mal concebidos. 

Segundo Nancy S. Hayward (1976, pp. 544-545), melhorias na 

produtividade resultam em mais e/ou melhores servi~os para a mesma 



unidade de custo; e mesma quantidade ou qualidade de serviços por 

menor unidade de custe. E, particularmente, na produtividade 

governamental, esses aumentos geralmente resultam de: 

- util izaç~c ctimizada de mie-de-obra, equipamento e 

capital; 

-empregados melhor treinados, motivados e com 

disponibilidade de equipamentos; 

- matcirias-primas de melhor qual idade; 

- substituiç~o de mio-de-obra por tecnologia e capital; 
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- elimina~io de padr5es, regulamentos e leis ineficientes; 

maior precisâo na identificaçio dos usu~rios e 

necessidades; 

- melhor alocaçâo dos servi~os frente ~s necessidades. 

Hayward (1976, p. 547) salienta tamb~m alguns elementos

chave para o sucesso na implementa~io dos programas de melhoria de 

produtividade. Sio eles= 

-comprometimento de chefes e gerentes seniors; 

apoio do corpo legislativo para se minimizar as rejeiç5es 

politicas ~s recomendaç5es de melhoria e encorajar revis5es 

estatutárias apropriadas; 
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-conhecimento de métodos usados em outras jurisdiçges ou em 

outros departamentos dentro de uma mesma jurisdiçio, para se evitar a 

reinvençio da roda, a um alto custo, e minimizar riscos; 

-estabelecimento ou incorporaçio aos mecanismos existentes 

de um sistema de mensura,io para monitorar desempenhos governamentais 

em andamento e fornecer dados b~sicos para avaliar melhorias, de modo 

a se obter a concordância de ~reas deficientes e também para 

corroborar resultados; 

introduçio de responsabilidade gerencial e motivaçio pelo 

relacionamento dos projetos de melhoria ao processo orçament~rio de 

realocaçio das economias de custo; por~m isso nio deve ser feito para 

justificar cortes no orçamento quando as melhorias forem alcançadas; 

- envolvimento de todos os empregados, levando em conta suas 

sugestges, reciclando e atualizando conhecimentos quando necess~rio, 

informando-os, antecipadamente e durante a transiçâo, sobre as 

mudanças. Isso tudo para minimizar o mito de que produtividade 

significa trabalhar pesado e mesmo para se obter o apoio dos 

trabalhadores para tais mudanças; 

- designaçio de alguém dedicado e com capacidade analítica 

do departamento administrativo, financeiro e, posteriormente, de 

outros departamentos, para manter o impacto do programa, apesar dos 

recursos 1 imitados de apoio; 

- para antecipar as reaçges dos cidadios em relaçio às 

mudanças no serviço, deve-se usar t~cnicas para identificar mais 
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precisamente as suas necessidades, n(veis de serviço desejados e 

satisfaçio com a qualidade do serviço~ 
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comunicar os sindicatos de trabalhadores sobre as mudanças 

propostas, os m~todos de reduçio da força de trabalho, treinamento, 

segurança e ambiente de trabalho. para minimizar a oposiçio destes e 

assegurar uma transiçio tranqtiila; 

-para manter a estabilidade de emprego. na medida do 

poss(vel. deve-se efetuar os cortes necess~rios somente quando houver 

um motivo que Justifique~ 

Tais dados, colocados por Hayward, a meu ver baseiam-se 

fundamentalmente na comunicaçio. Primeiramente, a comunicaçio no 

ambiente externo da organizaçio, com os usu~rios- a fim de 

identificar suas necessidades-. com os fornecedores- na busca de 

mat~rias-primas de melhor qual idade-. com os sindicatos- para evitar 

m~s interpretaçaes das mudanças, visando maior produtividade-, com o 

legislativo- para obter apoio pol (tico -,e também com outras 

Jurisdiçaes ou departamentos para buscar exemplos em que se apeie. 

Depois disso. no ambiente interno da organizaçio, deve-se promover o 

aprimoramento das relaçaes entre todos os empregados, desde os n{veis 

mais altos até os mais baixos, em busca de apoio, envolvimento P 

motivaçio. 

Al~m dessa comunicaçio generalizada, ~ importante 

estabelecer um sistema de mensuraçio para avaliar as mudanças e um 

v(nculo com o processo orçament~rio. de forma a realocar as economias 

de custo alcançadas. 
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Num estudo realizado por Kenneth A. Gold (1982, p. 573) 

sobre organiza~ies de sucesso, chegou-se a alguns princÍpios 

gerenciais bisicos, que caracterizariam estas organiza~ies. A meu ver, 

estes princfpios, embora nio se configurem em nenhuma ndvidade no 

campo da administraçio, sio pontos importantes em qualquer esforço 

para se aumentar a produtividade de uma organizaçio. Sio eles~ 

- Oelegaç~o de autoridade e responsabilidade~ 

a) delegar autoridade e responsabilidade ao menor nfvel 

possível; 

b) considerar o trabalhador que desempenha a tarefa como 

quem mais conhece aquele trabalho espec{fico; 

c) dispor das melhores pessoas que puder; obter concordincia 

nos objetivos e dei xi-las +azer seus trabalhos; 

d) confiar no seu pessoal, e ter coragem de ficar na 

retaguarda, deixando-os cometer erros; 

- Processo de decis~o= 

a) disseminar o processo de decisio; dar chance ~s pessoas 

para que elas encontrem formas de fazer melhor o seu trabalho; 

b) desenhar a organizaçio de modo a forçar as decisies 

através daqueles que estio na base da estrutura; dando ordens. as 

pessoas perdem a iniciativa e se habituam a esperar que lhes digam o 

que fazer; 



- Participa~~o e envolvimento: 

a) permitir que os subordinados tenham a chance de 

participarv as pessoas devem sentir-se como parte da organizaçio; 

b) envolver as pessoas informando-as. 
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c) dar ~s pessoas uma tarefa a ser feita. mas nio exagerar 

nos detalhes; 

d) estabelecer grandes objetivos, mas dar chance ~s pessoas 

de errarem. pois elas devem ser capazes de enxergar tanto seus 

sucessos como seus fracassos; 

e) aprender a se comunicar e, especialmente, aprender a 

ouvir; 

d) reconhecer que o trabalho deve ser realizado pelos 

subordinados; 

- Con~ian~a e integridade: 

a) confiar nos subordinados. Trat~-los com respeito e 

dignidade. da maneira como se gostaria de ser tratado; 

b) ser honesto com seus funcion~rios; 

c) demonstrar senso de consci€ncia e considera~io para com 

os outros; 

d) ser consistente e um exemplo em tudo o que se faz; 

-Objetivos e miss~o: 
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a) os objetivos organizacionais devem ser realistasT 

claramente entendidos por todosT e devem refletir a personalidade e o 

caráter básico da organizaçâo; 

b) os empregados devem sentir que a organizaçâo possui uma 

missio e que a estio ajudando a alcançá-la; 

c) ajudar as pessoas a entenderem o que se espera delas; 

d) assegurar-se de que as pessoas tenham as ferramentas, 

orientaçio e liberdade para desempenharem suas tarefas; 

e) estabelecer altos objetivos individuais. mas assegurar-se 

de que sejam accessíveis; 

- Desa~io e entusiasmo~ 

a) operar com uma estrutura venxutan. As pessoas devem ser 

desafiadas por uma grande quantidade de trabalho; 

b) sempre que poss(vel desafiar as pessoas com novas 

experiências; 

c) na medida do possível, nas tarefas do pessoal. tornar o 

trabalho o mais interessante possível; 

d) gerar entusiasmo em todos os níveis; inspirar as pessoas; 

e) estar disposto a correr riscos; 

-Desenvolvimento de pessoal: 
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a) assumir o compromisso de treinar e desenvolver as 

pessoas;.elas sio seu recurso mais importante; 

b) ajudar as pessoas a reconhecer suas prÓprias capacidades; 

c) promover sempre que poss{vel o pessoal da casa: quando se 

contrata algu{m de fora só se conhece suas qualidades;.quando j~ se 

trabalhou com a pessoa, conhece-se tamb{m suas fraquezas; 

-Desempenho individual: 

a) fornecer, tio logo quanto possível. continuo ufeedbacku 

~s pessoas; reconhecer bons executivos; 

b) levantar imediatamente resultados de baixo desempenho. 

Existe uma tendência natural a se evitar os conflitos. mas confrontar-

se com um individuo quando os casos iniciais de baixo desempenho j~ 

tiverem passado e muito mais dif(cil; 

c) ser duro e direto com os ' . responsave1s por baixo 

desempenho. Geralmente. o desempenho pode ser melhorado se confrontado 

e diagnosticado; 

d) nio concentrar todos os esfor~os nos 5% dos empregados 

que sio fracos, para nio gastar o tempo em regras e regulamentos, e 

deixar de perceber o potencial dos outros 95%; 

-Abertura e informalidade~ 

a) manter a organiza~io aberta e informal, e ser acess(vel; 
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b) símbolos de ustatusn, regras e formalidade limitam a 

organiza~io e sio estranhos ao que a organiza~io realmente faz~ 

c) nio subestimar a importincia das brincadeiras; 

Os princípios gerenciais comuns nas organiza~;es de sucesso 

parecem, em minha opiniio, basearem-se nas rela~~es com os 

subordinados. Os gerentes devem promover a participaçio, o 

envolvimento e também o desenvolvimento de seus subordinados através 

de oportunidades em que os trabalhadores tenham que decidir por si s6, 

mesmo as custas de possíveis erros, considerando os objetivos e a 

missio da organizaçio. que devem entio ser bem conhecidos de todos. 

Isso tudo exige nio sd coragem por parte dos gerentes, mas também e 

principalmente acompanhamento e apoio constantes. 0 bastante rara essa 

postura nos gerentes no setor p~blico, pois raramente eles prop~em-se 

a um contato tio direto, aberto e informal com seus subordinados. 0 

mais comum encontrarmos os gerentes encastelados em suas salas. 

preocupados com a criaçio de normas e controles. para que assim possam 

seguir apenas à distancia a atua~io de seu pessoal. 

Embora possa parecer arriscado e trabalhoso seguir os 

princ{pios propostos por Gold, as probabilidades de maior motiva~io 

dentro da organiza~io certamente aumentariam e assim também a 

produtividade. 

Kendrick (apud Latimore, 1988, p. ii4), por sua vez, afirma 

que ganhos de produtividade requerem algum tipo de investimento. 

M~quinas sio um tipo de investimento. No entanto, investimentos 
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intangíveis como P&D, educa~io e treinamento. mesmo seguran~a e sa~de 

sio geralmente necess~rios. 

Os investimentos intangíveis descritos acima nem sempre sio 

lembrados como fontes de ganho de produtividade. Porim, se 

considerados F trabalhados adequadamente também originaria bons 

r<::~sul t ado~;; .. 

4.2. A Questão da Interação dos Papéis Consumidor/Cliente

Produtor/Empregado 

No imago da questio da produtividade. segundo Dorothy Riddle 

(1988, pp. 191-208), est~ o problema da intera~io dos papéis 

consumidor/c] iente e produtor/empregado. Deve-se convencer os 

administradores pJbl icos a dar mais aten~io às atitudes tanto dos 

empregados que produzem o servi~o. como dos clientes que participam 

como fator de produ~io nio-remunerado .. Os empregados sd poderio 

satisfazer as expectativas dos clientes adequadamente se tiverem 

consciência delas e motiva~io para satisfazê-las .. Ao mesmo tempo, os 

clientes sd estaria satisfeitos com os servi~os fornecidos se suas 

expectativas forem realistas e se sua part icipaçio no processo de 

produ~io do serviço resultar em satisfa~io das suas necessidades. E, 

finalmente, tanto os empregados como os clientes devem entender que a 

produ~io dos servi~os p~bl icos requer coopera~io entre empregados e 
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Ent~o, ao se conceb~r. inicialmente, um determinado serviço, 

deve-se reconhecer primeiramente os clientes potenciais e dentre estes 

suas necessidades, para que suas expectativas possam ser alcançadas. 

Por isso que proponho, no capítulo 2, uma fase similar ~ pesquisa de 

mercado, para que sejam identificados os clientes e suas necessidades, 

de modo que os empregados que terio contato com estes clientes possam 

atendi-los da melhor forma poss(vel. 

Para que os clientes percebam que est~o recebendo serviços 

de boa qualidade e se sintam motivados a cooperar na produç~o dos 

, rt 1 • 

servtços sao necessartos: 

- tratamento respeitoso e justo; 

~segurança de que suas necessidades ser~o supridas; e 

-entrega conveniente dos serviços em suas localidades. 

Muitas VEZES E por várias razaes, os funcionários das 

agências governamentais nio tratam os consumidores com cortesia, e 

naqueles serviços destinados aos mais carentes, principalmente, é 

comum os clientes serem vistos com inferioridade, sentindo-se por 

vezes humilhados. Esta questio do tratamento possui duas faces: a do 

funcionário e a do cliente. 

Quanto aos funcionários p~bl ices, estes sentem-se motivados 

apenas por estarem envolvidos no fornecimento de serviços que possam 

aumentar o nível de vida das pessoas. No entanto. acabam por perceber 

que, na maioria dos casos, servem mats aos interesses políticos que 

p~bl icos, gerando insat isfa~~o. Acrescenta-se aqui o fato de estes 
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funcionários receberem salários relativamente baixos. O constante 

contato com o p~bl ico piora a situa~io, uma vez que eles tim 

consciência das necessidades mas nio tim formas de supri-las, al~m de 

serem eventualmente alvo de reclama~aes e inconformismos por parte dos 

consumidores tamb~m insatisfeitos. 

Se, no entanto, as agências priorizarem o atendimento das 

expectativas dos consumidores, remunerarem bem os funcionários que têm 

contato direto com os usuários dos servi~os, incentivá-los de alguma 

forma a conceder um bom tratamento aos cltentes, treiná-los e avaliá-

los nesse contato, a situa~io será completamente diferente, com 

resultados positivos para cl lentes, funcionários e mesmo para a 

organiza~io>. 

Os clientes por sua vez devem fazer valer os seus direitos, 

já que, como pagadores de tributos, possuem todo direito de serem 

tratados com cortesia e respeito, F devem se sentir mais como 

empregadores dos funcionários das agências do que em qualquer outra 

posi~io, e muito menos de inferioridade em rela~io àqueles 

trabalhadores. 

Um outro aspecto relacionado aos cl lentes e que resulta ~m 

melhoria para consumidores e empregados diz respeitb à educa~io dos 

usuários dos servi~os. No capítulo 2, relato a importância da 

comunica~io sobre o serviço e isso tem haver com o.que agora chamo de 

educa~io. Os usuários devem ser informados sobre as melhores formas de 

fazerem uso dos servi~os, como. por exemplo, documentos necessários, 

aquisi~io E preenchimento de formulários, horários mais· tranqUilos 
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para atendimento e melhor distribuiçio dos usuários. entre outros. Com 

o conhecimento de informaç~es 0teis para o fornecimento do serviço, 

antes de chegarem às agências. os usuários podem desfrutar de um 

melhor atendimento e, portanto, de um serviço melhor. Ao mesmo tempo, 

os empregados podem otimizar os processos de fornecimento dos 

serviços. Para possibilitar a comunicaçio entre as agincias e os 

clientes potenciais pode-se fazer uso de correspondências ou mesmo da 

mfdia. 

Embora colocado de forma resumida, penso ter ficado clara a 

importincia de uma adequada interaçio entre clientes/consumidores e 

empregados/produtores. 

4.3. Fontes Potenciais de Ganhos de Produtividade 

A maioria das recomendaç~es feitas até entio para se 

incrementar a produtividade, parece recair em trfs grandes campos= 

tecnologia, recursos humanos e capJtal. Direta ou indiretamente. quase 

todas as sugest~es estio relacionadas a eles, que merecem, portanto, 

uma exploraçâci mais detalhada. 

4.3.1. Tecnologia 

Diante dos constantes avanços tecnolcigicos, parece ser 

consensual que a empresa p0blica em comparaçio à privada possui grande 
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atraso, na maioria de seus setores- constitu{dos em sua quase 

totalidade de mio-de-obra intensiva quanto~ util iza,io de novas 

tecnologias. 

A tecnologia utilizada no setor p~blico dificilmente é de 

ponta e por que isso acontece? Segundo Reger Lubin (i980, p. 328) 

existem algumas 
~ 

razoes para a resistincia de governos locais ~ 

apl icaçio de ciência e tecnologia~ política p~blica. o que talvez 

explique o atraso tecnoldgico. As principais raz3es 

-~atores institucionais~ os governos locais relutam em 

realizar mudanças que possam ser vistas como ameaças a empregados ou 

chefes de departamentos, enfim ao status quo; 

riscos políticos~ o custo de uma poss{vel falha~ 

considerado maior que o ganho advindo de uma inovaçâo. Diferentemente 

da ind~stria, onde P&D é uma fun,io valorizada. o funcionário p~bl ico 

nao pode suportar as conseqUências da introduçio de uma idéia ou 

tecnologia que possa falhar ~s custas dos pagadores de impostos. 

-limites orçament,rios~ ao contrário da tecnologia 

intensiva das ind~strias. existe pouco dinheiro dispon{vel para P&D. 

Na maioria das vezes. o mais importante é comprar ao menor preço. 

-segurança no emprego~ em geral, mudanças tecnoldgicas 

criam um ambiente de capital intensivo mais que de mio-de-obra 

intensiva, reduzindo as possibilidades de emprego; 
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-~atores emocionais= nos níveis local e estadual, P&D nao e 

tio atraente como, em nível federal, em programas de maior impacto 

perante o p~bl ico~ 

- descridito da inddstria~ a idéia de que a ind~stria nio 

entende os problemas do setor p~bl ico tem fundamento. No entanto, a 

culpa é mais do setor p~blico, que tem feito muito pouco para 
trabalhar construtivamente com a ind~stria; 

-falta de capacidade de avalia~~o ticnica~ sem o conselho 

de um nexpertu. o setor p~bl ico nio pode avaliar tecnologias ou 

definir necessidades; 

Edward K. Hamilton (1972, p. 794 ) enumera duas possíveis 

raz~es para a nio-utiliza~io do que existe de mais moderno para as 

tarefas p~blicas urbanas~ primeiro. as cidades nunca se constituíram 

em mercado potencial suficientemente atraente para obter credibilidade 

dos fabricantes, de forma que esses arriscassem investimentos em P&D 

para o desenvolvimento de novos produtos; e segundo, a alocaçio dos 

recursos federais para P&D dos processos urbanos tem sido 

insuficiente. Esses pontos, a meu ver, podem ser extendidos para 

qualquer que seja o nível de governo. Infelizmente, o relacionamento 

entre o setor p~bl ico e o privado ainda nio é dos mais desejáveis e 

embora ambos os setores possuam suas responsabilidades, nio cabe aqui 

uma análise mais detalhada desse problema. 

De todas as razaes apresentadas como empeçilho ~ utiliza~io 

de tecnologia e equipamentos de ponta, a mais significativa talvez 
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seja a limitac;:an dE· fundo~:;. No entanto, isso não é regra gc::·ral pan·,, 

Em alguns casos, a luz da experiência pessoal, em algumas 

agências, antes de se procurar formas de adquirir o que existe de mais 

moderno em tecnologia, é aconselhável que investiguem tudo o que já 

possuem e que porventura possa estar esquecido em algum local da 

organização, para se proceder à aval iac;:ão dos seus equipamentos. ~ 

poss{vel que haja equipamentos esquecidos ou subestimados em sua 

utilização. Outro ponto a se considerar é a necessidade de se 

instituir uma politica de manutenc;:ão preventiva dos equipamentos já 

adquiridos, de forma a melhor conservá-los. Assim, apcis uma aval iac;:ão 

e o uso integral de tais equipamentos é que se poderá almejar novos. 

Quanto aos equipamentos obsoletos, estes devem ser objeto de cuidadosa 

avaliação, principalmente diant~s das restric;:5es de recursos do setor 

p~b1 ico, antes de se decidir por abandoná-los. 

Para que se possa contar com o que existe de melhor em 

tecnologia e equipamentos, uma outra alternativa seria o 

compartilhamento de alguns equipamentos entre unidades organizacionais 

ou regi5es, o que reduziria os custos e possibilitaria a disseminação 

do uso de equipamentos modernos sem altos custos individuais <Hayward, 

t<?7ó, Pn ~:i47) H 

Muitas vezes, para se conseguir extrair das inovac;:5es 

tecnolÓgicas todo o seu potencial, será necessário a elevação do n{vel 

\nte\ectual da forc;:a de trabalho, como é colocado por Joji Arai (1991, 

p. 17), do CPJ. Neste sentido, fica clara a import5ncia de se dar 
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oportunidades para o desenvolvimento dos recursos humanos, a fim de se 

alcan~ar os ganhos de produtividade prometidos pelas novas 

tecnologias. 

Ao se refletir sobre tecnologia, penso que seja apropriado 

uma atençio especial para a informitica, que tantas mudanças no 

trabalho e nas organizaçaes tem produzido ultimamente. 

Q. Whitfield Ayres e William J. Kettinger (1983. pp. 561-

566) analisam as inovaçaes decorrentes da informática e sua relaçio 

com a produtividade governamental. Deve ser salientado que neste 

estudo a produtividade foi considerada como a razio dos produtos em 

relaçio aos insumos. a medida foi a produtividade dos fatores totais 

(as unidades de produto sâo comparadas aos custos de todos os 

insumos), e a avaliaçâo inclui a qual idade tanto quanto a quantidade. 

Ao se implantar o uso da informática, alguns aspectos de 

melhoria da qualidade sâo facilmente ident ificiveis: 

precis~o: quando o percentual de erros num determinado 

serviço diminui. por exemplo. o preenchimento de formulários. Se tal 

mudança se der sem aumentos de custos pode-se dizer, segundo a 

definiçâo utilizada no estudo, que a produtividade aumentou; 

-tempo: se uma mudança diminuir o tempo necessário para o 

fornecimento de um serviço, entio a qualidade melhorou e também 

aumentou a produtividade, no caso de os custos terem sido mantidos 

constantes; 
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G. Whitfield Ayres e William J. Kett inger <1983, pp. 563-

565) prop~em cinco modelos de melhoria da produtividade governamental, 

ao estudarem os efeitos da tecnologia de informaçio. Os modelos sio 

construidos atrav~s da comparaçio de dois cen~rios: no cen~rio 1, os 

custos totais sio mantidos em níveis correntEs, em dólares constantes 

(c~>. e os serviços sio mantidos Em nÍvEis correntEs (c~); o cen~rio 2 

sio as alteraç~Es que podEm ser espEradas nos custos E serviços apds a 

introdu,io da tecnologia dE informaçio na unidade de an~l ise, com os 

custos amortizados numa taxa constante Em alguns anos. 

A figura 2 rEpresenta um resultado nio incomum no governo: 

no cenJrio 2 aumentam os serviços mas os custos aumentam 

proporcionalmente. tal que nio exista aumento na produtividade. 



116 

FIGURA 2 

Custos mais Altos sem Aumento da Produtividade 

c:.... S.;;.! 
•••• 1· ...... 

~~---------------------------- c ('' 
• ~. .:> ~-

--·----------.......... - ........................................ _ .... _ .... _, _______ . t em p o 

C1 =custos mantidos~~ nív~is corr~nt~s ~m dólar~s constant~s 

s1 = s~rvi~os mantidos~~ nív~is corr~nt~s 

c~= custos~~ dólar~s constant~s ~~um c~nário alt~rnativo 

~ = s~rvi~os ~~um c~nário alt~rnativo 

Para aumentar a produtividade. os componentes de custo e 

~:;er'·v i ç:o dev~::·m ser· s~:·:P<:'\r~<:ldo:::. no mantendo-se os serviços 

relativamente mais altos que os custos. Numa noç:io simbólica. a 

produtividade aumenta toda vez que (s2 - s~) > (c 2 - c~). Alternando 

os componentes de serviç:o e custo no cenário 2. na I inha horizontal 

representando o cenário 1, surgem cinco e só cinco modelos de aumento 

de produtividade representados na figura 3. 

O modelo 1 reflete o resultado ótimo de aumento de 

produtividade, que produz melhores serviços a custos menores. Por 

exemplo: uso de teleconferfncias, reduzindb o tempo de resposta e 
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mesmo custo com viagens, diirias, hot~is etc.; redu~io no tempo de 

fornecimento do servi~o com uma poss(vel redu~io no quadro de pessoal. 

O modelo 2 representa servi~os constantes produzidos a 

menores custos. Os exemplos seriam os mesmos do modelo anterior. 

Infelizmente, nem o modelo 1 nem o 2 sio proviveis de 

acontecimento na introdu~io ou incremento da tecnologia de informa~io. 

Na maioria dos casos, a tecnologia de informa~io aumenta as despesas 

de operacionaliza~io mesmo quando os custos iniciais sio amortizados 

num dado per(odo de anos. Duas 
~ razoes fundamentam essa ocorrência~ a 

primeira, e a mais dbvia, ~a de que o equipamento deve ser comprado, 

mantido e, ~s vezes, substitu{do; a segunda~ a de que uma vez 

instalada a tecnologia, as unidades de uso provavelmente aumentaria. 

Na medida em que os usuirios sofisticam suas habilidades de cotejar F 

manipular grandes documentos, cresce o incentivo para se aumentar o 

uso desta capacidade. 

Assim, enquanto o custo por unidade pode declinar 

substancialmente apcis a introdu~io da tecnologia de informa~io, o 

n~mero de unidades provavelmente irá aumentar. Entio. ~ pouco evidente 

que a introdu~io de computadores tenha de fato reduzido os custos do 

governo. Nesse caso, inclusive. os custos nio se reduzem porque no 

setor p~blico quase nio há cortes no quadro de pessoal, a nio ser em 

ocasi3es muito especiais. 

O modelo 3 ~ produzido quando se aumenta a quantidade de um 

s~rv\ço, no mesmo tempo m~dio e com o mesmo n~mero de empregados. Por 

exemplo: o preenchimento de formulirios. 
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O modelo 4 parece ser o modelo mais prov~vel de aumento de 

produtividade, em que os custos totais aumentam mas os servi~os 

aumentam numa proporçio maior. 

O modelo 5 acontece quando todas as apropriaç;es, e assim os 

custos 
, ... 

SC:\Cl forçados para baixo devido a um decl fnio das receitas ou 

reordenaçâo de prioridades, mas os serviços decaem menos do que seria 

de se esperar diante destas situaçBes. Este modelo~ possível embora 

improv~vel, pois uma agincia com cortes orçament~rios seria 

pressionada a nio investir em tecnologia. 

FIGURA 3 

Modelos de Produtividade Crescente (s2 - s~> > (c 2 - c~> 

······· 

.... 

········ ........ 

.. ~ . 

. .. ·················· c::;?. 
--···--·-··········--···--·---·--·-···-··-·--··-·-······--······-----·-·--·-··----·- t <':~ m p o 

1. Custos mais baixos e maior nfvel de serviços 
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2. Custos mais baixos e n{vel de serviços constantes 

····· 
.... 

.. -. 
······ 

.. -----------------------------

-·---··----··----··--····-·····---··-----··--······--···----·--··-······ t: E~ m p o 

3. Custos constantes e maior n{vel de serviços 



<:: ... ··"~-~ 

.... 
.... .... .... 

.... . . . ····· 
C··• ••• H,, .. ····· ······· 

. ··: : ..... . 
.:.::..:·:: .. '~:.::.: .. __ .. -·--·----- ....... ------ ... - ... - .... -............. c~. !:> ~. 

·---·----.. -·--... t: em po 

4. Custos mais altos e maior acréscimo no n{vel de 

SE~rV i (i:Of:> 
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5. Custos mais baixos e menor decréscimo nos servi~os 

c1 =custos mantidos em níveis correntes em dólares constantes 

sl = servi~os mantidos em níveis correntes 

c2 =custos em dólares constantes em um cenário alternativo 

~ = servi~os em um cenário alternativo 

Em cada um destes cinco modelos. a produtividade aumenta, 

pois a razio entre os servi~os e custos no cenário 2 é maior do que a 

mesma no cenário i. Nio há garantia, no entanto, de que a tecnologia 

de informa~io levará a maior produtividade. 0 até mesmo poss(vel que 

uma tecnologia inadequada aumente os custos sem um proporcional 

aumento nos servi~os, diminuindo assim a produtividade. Certamente 



existe o potencial para o aumento da produtividade, mas com a 

introduçâo sensata e acertada de tecnologia de informaçâo. 
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O estudo de Withfield Ayres e W. J. Kettinger é importante, 

pois desmistifica a ut il izaçâo da tecnologia de informa~io. No setor 

p~blico, ainda existe muita desinformaçâo a esse respeito, sendo, 

entio. necess~rio disseminar a idéia de que a informatizaçâo é 

benéfica, mas desde que real 1zada com bom senso e a par das mudanças 

que ocorreria em funçio dela. 

4.3.2. Recursos humanos 

Como J~ foi colocado, setor p0bl ice é predominantemente 

constitu(do por mio-de-obra intensiva, assim os recursos humanos sio o 

insumo mais abundante F importante deste setor, merecendo talvez uma 

atençio especial nos esforços de melhoria da produtividade. 

De nada adiantar~ mais recursos financeiros ou tecnologia se 

as pessoas que fazem uso deles nio estiverem preparadas para tirar o 

maior proveito poss(vel. O treinamento é um ponto importante para a 

motivaçâo do servidor e também para a prdpria organizaçâo no sentido 

de estar capacitando cada vez mais aqueles que trabalham no 

fornecimento dos serviços. 

A mat iva~io é outra questio importante. Empregados motivados 

produzem mais e melhor, procuram sempre aperfeiçoar o seu trabalho e, 

assim. transmitim ao p0blico um senso de respeito e cortesia. Com os 
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empregados treinados, motivados e dispondo dos mais modernos recursos 

tecnoldgicos disponiveis, o fornecimento dos serviços se aperfeiçoar~, 

bem como o prdprio ambiente organizacional onde esses serviços sio 

produzidos. 

Deve-se ter sempre em mente que aqueles que realizam as 

tarefas sio os que melhor podem mostrar novas formas de execut~-las. i 

importante atentar para as sugest~es que partem dos prdprios 

empregados, recompensando-os quando tiverem suas idéias aproveitadas. 

e se possível instituirem nas organizaç~es formas de se chegar às 

~ sugestoes 

Ao se considerar mudanças que possam levar à melhorias de 

produtividade ou qualquer outra mudança é importante comunic~-las e 

explic~-las, fazendo com que os trabalhadores sintam-se parte ativa da 

. ~ organrzaçao. 

Os chefes e gerentes devem ainda ser treinados em técnicas 

gerenciais e comprometer-se de fato com os esforços de melhoria. 

A estabilidade de emprego deve ser mantida de forma a fazer 

com que os funcion~rios n~o se sintam ameaçados pelas mudanças. 

Os desempenhos devem ser constantemente monitorados de forma 

a se fornecer ufeedbacku aos funcion~rios sobre o desempenho esperado 

P alcançado de cada um deles. 

Prottas (apud Riddle, 1988, p. 203) afirma que os empregados 

dos serviços p~blicos diminuem sua frustraç~o com o trabalho através 

da "racionalizaçâo ilegitimadau, ou seja, desencorajando clientes com 
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direito aos serviços de utiliz~-los, por exemplo, tratar o cliente de 

~erma pouco ou nada cortgs; deix~-lo esperando por tempo demasiado; 

deter monopdlio de informaçSes essenciais. Tais t~cnicas podem fazer o 

trabalho mais suport~vel para o empregado e aumentar sua efic~cia com 

os clientes realmente atendidos, mas a conseqU&ncia a longo prazo é 

um total decréscimo da produtividade. 

Devem entâo ser criadas fo~mas de se poder avaliar o 

tratamento fornecido aos clientes, sendo necess~rio criar-se um 

sistema de recompensas para se reduzir a frustra~âo dos empregados. Os 

bons desempenhos devem ser recompensados de alguma forma, seja ela 

financeira ou nâo. 

A questâo das recompensas ou incentivos é fundamental, 

embora nio exista consenso sobre o valor atribuído pelos funcionários 

p~blicos às recompensas financeiras, é necessário que se determine 

para cada organizaçio o sistema de incentivos que influenciará 

positivamente os funcion~rios. seja ele financeiro ou nio. 

Davis e West (apud Riddle, 1988, p. 204) colocam que o peso 

relativo atribu{do pelos funcionários às v~rias recompensas podem 

variar e que. por vezes, um mesmo empregado pode necessitar de 

diferentes recompensas em diferentes ocasiSes. Uma vez que as 

necessidades dos empregados tenham sido identificadas corretamente. as 

diferenças individuais devem ser acomodadas através de conceitos como 

horário ~lex{vel e outros benefícios. 

Assim, essa questâo das recompensas merece atençâo especial. 

de forma a diminuir as frustraç~es e aumentar a motivaçâo. 
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Hayward (1976, p. 548) diz que a ~rea de gerenciamento 

governamental mais deficiente é o desenvolvimento de recursos humanos. 

Segundo ela, est~ se dando cada vez mais atenç~o ~ motiva~io dos 

empregados. Métodos novos estio sendo desenvolvidos por meio de 

incentivos financeiros, maior conhecimento do p~blico, competiçio, 

apoio ~s adequaçaes profissionais, aumento flex{vel e férias 

flutuantes. Nos locais onde os incentivos financeiros fossem 

permitidos, as inovaçaes inclu{riam o compartilhamento com os 

empregados de economias de custo, programas de incentivo do trabalho 

por tarefas e sistemas aperfeiçoados de coleta de sugestaes. Nio 

obstante essas inova~~es, a motivaçio mais poderosa para melhorar o 

desempenho seria uma significativa e bem feita defini~io de cargo com 

supervisio justa e competente, avaliaçio e discussio de desempenho, 

compensaçio justa e reconhecimento. Isto tudo seria de 

responsabilidade gerencial e deveria ser priorizado quando o que se 

deseja é o aumento da produtividade. 

Assim, independente do sistema de incentivos utilizados, o 

mais importante, inicialmente, seria uma correta definiçio de cargos e 

supervisio adequada, discutindo-se e fornecendo um ufeedbacku aos 

subordinados sobre seus desempenhos; reconhecendo e premiando bons 

desempenhos e orientando aqueles respons~veis por desempenhos 

insuficientes. Desse modo e como coloquei no início deste capítulo, os 

gerentes devem se preocupar menos com a confecçio de normas e 

controles tio-somente, para além disso realizar um acompanhamento mais 

de perto do desempenho de seus funcion~rios. 
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4.3.2.1. C(rculos de controle da qualidade CCQ 

Nos ~ltimos anos muito se tem ouvido falar das vantagens dos 

C{rculos de Controle de Qualidade -CCQ. Alguns dizem que estes 

cfrculos sio respons~veis por economias e soluçSes de v~rios problemas 

do processo de trabalho, pois aumenta a produtividade de seus membros, 

reduz o absentefsmo, e melhora as atitudes relacionadas ao trabalho, 

tais como satisfaçio e mot ivaçio (Denhardt, Pyle, Bluedorn, 1983, p. 

304). 

Numa definiçio simples. um c(rculo de controle de qualidade 

~um pequeno grupo de pessoas fazendo trabalhos similares ou 

relacionados, que se encontram periodicamente <uma hora por semana, 

geralmente) para identificar, analisar e resolver problemas do 

processo de trabalho. Tipicamente, esses grupos sio compostos por seis 

a doze pessoas e sio 1 iderados pelo supervisor de primeira 1 inha e 

assistidos por um facilitador treinado. O circulo escolhe o~ problemas 

com os quais quer trabalhar e os abordam atrav~s de um processo 

estruturado de soluçio de problema. As recomendaçSes resultantes sio 

geralmente apresentadas ao superior imediato do grupo de l(deres que, 

por sua vez. pode levar as recomendaçSes adiante. O grupo de 1 (deres, 

os facilitadores e os menbros do grupo, todos recebem treinamento em 

operaçSes de CCQ, em dinimica de grupo e soluçio de problemas 

<Denhardt, Pyle, Bluedorn, 1983; p. 304). 

Segundo Denhardt, Pyle e Bluedorn, os CCQ oferecem aos 

funcion~rios de primeira 1 inha a oportunidade de se envolver nas 

decisSes que afetam o seu trabalho. Assim. os beneficios para esses 
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empregados 
~ 

sao de dois tipos: primeiro, eles t&m tempo para solucionar 

os problemas que causam frustraçSes e que os impedem de completar seus 

trabalhos; segundo, como tim mais responsabilidade pelos problemas do 

processo de trabalho, os empregados de primeira linha obtim maior 

consciincia das solu~~es e podem ter maior interesse em seu sucesso. 

Penso que a util iza~io dos CCQ sejam experiências 

extremamente v~l idas quando um aumento da produtividade é desejado, 

pois possuem elementos-chave, como participa~io e conseqilente 

motiva~io e sat isfaçâop consideram aqueles que realizam as tarefas 

como habilitados a refletir sobre o processo de trabalho, envolvendo 

desde n{veis hier~rquicos mais baixos até os mais altos. 

4.3.3. Recursos financeiros 

Segundo Hayward (1976, p. 548) uma outra fonte de 

oportunidades de melhoria seria um melhor uso dos recursos 

financeiros. Por exemplo: melhor gerenciamento do caixa e dos deb1tos, 

consolidaçio das compras, pr~ticas de pagamentos simplificadas para 

obtençâo de descontos e desenvolvimento de planos de gerenciamento de 

capital. 

Assim, uma alocaçio de recursos, que leve em conta as 

prioridades sociais, com melhor gerenciamento, e sem possibilidades de 

uingerincias pol {ticasu Já é bastante benéfico. Em alguns casos pode 

até existir a possibilidade de se aumentar as fontes de recursos. mas 
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nem sempre isso ser~ poss{vel, fazendo se entio necess~ria a 

otimizaçio do que j~ se possuir. 

4.4. Contratos Alternativos para a Distribui~ão dos Servi~os. 

Savas (1981, pp. 151-161) apresenta alguns contratos 

alternativos de entrega de serviços governamentais como uma poss{vel 

forma de se aumentar a produtividade dos mesmos através da compet içio. 

Sio eles~ 

servi~o pdblico: e o caso simples de uma agincia 

governamental que distribui o serviço através de seus prdprios 

funcion~rios~ 

- acordos intergovernamentais: um governo pode contratar ou 

pagar um outro governo para a prestaçâo de um determinado servi~o. por 

exemplo, fornecimento de ~gua, tratamento de esgoto. bombeiro. entre 

outros; 

- contrato ou compra de servi~os: celebraçâo de contrato 

entre um governo e uma empresa privada ou organizaçio nâo-lucrativa 

para a entrega de bens e/ou serviços; 

licen~as: a 1 icença pode ser exclusiva ou m0lt ipla (nâo

exclusiva). A primeira trata-se de uma concessâo de privilégios 

monopolistas para que uma empresa privada forneça um serviço em 

particular, geralmente com controle de preços governamental. No caso 

da licença m01t ipla nâo há exclusividade. Tanto em uma como em outra. 
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o governo i o organizador e a empresa privada é o produtor do serviço. 

O governo paga ao produtor pelos servi~os contratados e o consumidor 

paga ao produtor pelo serviço. Exemplos~ energia, g~s. telefone; 

- concessies~ bens cujo consumo deve ser encorajado podem 

ser subsidiados e fornecidos através de dois arranjos estruturais 

diferentes. Em um deles o governo fornece dinheiro ou isenç~o de 

impostos ao produtor e o objetivo é a reduç~o do pre~o do servi~o para 

alguns consumidores. que podem ent~o adquirir mais de um determinado 

serviço de um produtor subsidiado; 

-vales: no sistema de vales, diferentemente do anterior, o 

subs(dio é fornecido ao consumidor e este escolhe o produtor que 

desejar; 

sistema de mercado: aqui o consumidor organiza o servi~o e 

seleciona o produtor. que é uma empresa privada. O governo nâo se 

envolve de forma significativa na transaç~o, embora possa estabelecer 

padr~es de serviço; 

servi~o volunt~rio: fornecimento de um serviço através da 

organizaçio de volunt~rios que produzem diretamente o serviço, usando 

seus prdprios membros como trabalhadores, ou alugam e pagam uma 

empresa privada para fazer o trabalho. 

- auto-servi~o~ de todos os arranjos, este P o mais b~sico. 

S~o exemplos as formas de proteç~o contra incfndio e roubo através de 

medidas rudimentares, tais como apagar cigarros e trancar as portas; 



- ~ontratos md1tip1os~ para um mesmo serviço, numa mesma 

regiio, podem ser empregados mais de um arranjo. ~ uma maneira de 

encorajar comparaç3es e competiç3es entre os diferentes tipos de 

produtores, resultando por vezes num desempenho superior daquele 

serviço naquela regiio. 

Estes v~rios mecanismos de fornecimento de serviços possuem, 

cada um deles, vantagens e desvantagens a serem consideradas, podendo 

ser utilizados para determinados tipos de serviços apenas (Savas, 

1. <J!H r P" :i. 60) " 

A contrataçio de serviços traz bons resultados apenas para 

aqueles serviços cujo fornecimento pode ser especificado claramente e 

sem ambigUidades, e o desempenho monitorado para assegurar 

conformidade com as especificaç3es do contrato CEdwards e Stevens, 

apud ~)<':tva~:;, 1.9B:t, p. 1.6j.). 

Embora Savas defenda a contrataçio de serviços como uma 

forma de se aumentar a produtividade através da competiçio, James 

Latimore <1988, pp. 123-124) acrescenta a falta de controle e inspeçio 

governamental como obst~culo a maior produtividade nos serviços 

contratados. Neste sentido, Latimore apresenta alguns pontos para se 

obter maior produtividade na contrataçio de serviços~ 

-além ou em vez do custo deve-se negociar ganhos de 

prndut i v i d<:u:IE~ ~ 



130 

-os ganhos de produtividade devem ser recompensados; 

compartilhar as economias nunca é mi idéia; deve-se lembrar, no 

entanto. que reduçio de serviços nio significa ganho de produtividade; 

maior aten~io deve ser dada ao material processado nos 

serviços humanos que nas cotas de produçio; o material especificado 

deve ser o insumo material real; 

-uma prontidio para se aumentar investimentos Cem trabalho 

ou equipamento) durante a vig&ncia de um contrato pode conceder ganhos 

de produtividade mais prontamente que fixar o investimento no in{cio 

elo contrato; 

-um per{oelo ele teste ele tecnologia, adequa~io dos insumos 

de trabalho, e outros podem possibilitar a formula~io de ganhos de 

proelut ividade a serem perseguidos durante o tempo de vigência do 

se houver presta~io de contas, desta deve constar o 

material, a qualidade e a produtividade em vez de cotas e simples 

unidades de custo; 

-ganhos de produtividade sd podem ser verificados através 

de compara~~es com períodos de tempo anteriores. Assim, um ~nico 

contrato nio é adequado e sim contratos longos de m~lt iplos estigios; 

~ dif{cil de se concluir a respeito dos contratos 

alternativos propostos como formas de se aumentar a produtividade. 

P I ., ,., b ., . I d I · ,. .. 
(i\lra se C"l(·~gar· (i\ IJ.m<:t. CCll"lC.\I.lf.-)(:\0 SClJI·-e a 'v'(:\.\ IC(i\ (.;~ C~~~;S(~!'.; B.lrlranJOS ~:;(:\0 
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necess~rios estudos mais completos e setorizados. No entanto, penso 

que merecem consideraçio. 

4.5. Participa~ão dos Cidadãos 

Em minha opiniio, a part icipaçio dos cidadios no 

fornecimento dos serviços pode levar a uma maior produtividade. No 

entanto, isto f mais complexo do que parece, uma vez que podem ex 1st 1r 

diferentes técnicas ou estratégias de participaçio, bem como 

diferentes momentos no fornecimento do serviço. Além disso, o tipo de 

participaçio desejada pelos administradores p~blicos talvez nio 

coincida com o tipo desejado pelos cidadios <Rosener, 1978, pp. 457-

463). 

Enquanto nio houver consenso sobre essa participaçio, F 

difícil ir mais além na análise do incremento à produtividade, mas se 

houver uma maior interaçio entre cidadios e administradores p~bl ices 

melhores serviços resultaria tanto quanto à eficiincia como à 

efic~cia. 
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4.6. Conclusões 

Foram a{ relatados alguns conselhos gerais que apóiam as 

tentativas de se incrementar a produtividade, bem como alguns campos 

que podem ser atacados com esta final idade. 

Os conselhos, embora sejam na sua maioria simples de 

entendimento, podem ser esquecidos na dinimica dos acontecimentos do 

contexto organizacional E tamb~m pol{tico. Mesmo sem grandes 

novidades, esses conselhos, se permanentemente seguidos na busca de 

melhorias, certamente aumentam as chances de sucesso ou, no m{nimo, 

podem contribuir para que as rela~3es pessoais dentro das organizaç3es 

ft d deem-se e uma forma mais agrad~vel. Só isso, em minha opiniio, j~ 

pode levar a uma maior produtividade, j~ que a reduç~o dos atritos F 

barreiras pessoais contribuirJ para um melhor desenvolvimento do fluxo 

do trabalho. 

Quanto aos campos colocados como posstvets fontes de 

incremento~ produtividade, devem ser analisados com bastante cuidado, 

uma vez que dificilmente uma organiza~io p~blica atacar~ todos 

simultaneamente. Deve-se procurar tirar o m~ximo possível de 

I f ' . d t ' . j JEnE·JCIOS E aspec:os POSSIVEIS rE SErEm manipulados de forma a SE 

compensar outros aspectos que nio poderio ser mexidos, como, por 

exemplo, otimizar a mâo-de-obra existente se nâo se puder contar com 

tecnologia. 

Os contratos alternativos para distribuiçâo de servi~os E a 

part icipa~~o da comunidade, outros campos que foram colocados, tamb~m 
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devem ter um tratamento cuidadoso, devem ser bem analisados para que 

suas implanta~aes nio venham a causar mais problemas que benefícios, 

mas merecem um estudo. Enfim, estudos mais detalhados da organiza~io P 

dos servi~os fornecidos devem ser realizados antes de se tomar 

qualquer atitude ou mudança mais significativa, mesmo que visando um 

aumento da produtividade. 
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5. CONSIDERACÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto nos capítulos anteriores e baseado 

em alguns autores citados neste trabalho, penso ter ficado explicito 

que a significaçio atribufda ao termo produtividade nos ~ltimos anos 

tem uma abrangência muito maior que simplesmente a relaçio 

produtos/insumos, constituindo-se mais de uma atitude mental. como 

colocado por Joji Arai. do Centro de Produtividade do Jap~o. do que 

simplesmente a busca de otimiza~~o dos recursos. 

Em minha defini~io proposta do termo produtividade. defendo 

a idciia de se considerar todos os fatores organizacionais do ambiente 

interno das organizaç~es (recursos materiais, humanos e aspectos. tais 

como. mot ivaçio e clima organizacional). 

O ambiente externo das organiza~Bes também deve ser 

analtsado de forma a determinar as reais necessidades dos usu~rios dos 

serviços. informando-os sobre os mesmos. Os dados advindos do ambiente 

externo servem. entre outros. para orientar o consumo e colher 

informaç5es dos clientes para serem usadas na busca de adequa~io dos 

produtos e serviços, que. em minha opini~o. deve ser uma preocupaçio 

constante. A distribuiçâo dos produtos e acessibilidade tambcim devem 

ser consideradas. 

Assim, ao se trabalhar com tio abrangente conceito. mais 

dif(cil e complexa ser~ a avaliaç~o da produtividade. 

Quanto a produtividade no setor p~blico. parece ser 

consensual que esta deve englobar eficiência e efic~cia. Eficiência no 
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sentido da utilizaçio dos insumos e a eficácia como a consecuçio dos 

objetivos e a avalia~io dos clientes sobre a organizaçâo. 

A produtividade no fornecimento dos serviços p~blicos ' so 

será alcançada quando preenchidas todas as perspectivas dos usuários, 

garantindo, principalmente, uma melhoria da qualidade de vida dos 

clientes e também dos funcionários das agências prestadoras do 

serviço. 

Apesar de constatado que o setor p0bl i co possui 

características pr6prias e envolve quest5es mais complexas que o setor 

privado, ? importante que os funcionários p~bl ices entendam essa 

complexidade e diversidade. considerando-as mais como um desafio às 

tentativas de melhoria que simples entraves à qualquer perspectiva de 

mudança. 

Ao se refletir sobre a produtividade no setor p~blico como a 

busca de eficigncia e eficácia. envolvendo o ambiente interno e 

externo das organizaç5es. e diante das especificidades desse setor. 

conclui-se que a complexidade tenha entio aumentado. No entanto, ao se 

englobar tantos fatores, haverá a possibilidade de "trade-offu, uma 

vez que a otimizaçio de todos os fatores dificilmente será poss(vel. 

Assim, permitir-se-á também maior flexibilidade na busca de aumentos 

de produtividade. 

Aumentos de produtividade sd poderio ser realmente 

constatados através de algum método de mensuraçio. Ao mesmo tempo, 

qualquer que seja a mudança inst itu{da em uma organizaçâo, esta também 
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~:;e: r· a v <:\ 1 i <":\ d '''· de alguma medida, 

subjetiva ou mista. 

armazenamento e an~lise de dados e existªncia de influências externas 

sio considera~~es primordiais para a mensura~io da produtividade no 

f::.et OI'" pi.Í.b 1 i C: O .. 

Alguns dos obsticulos que impedem tal mensuraçio sio 

representados per: resistência à aval ia~io, qual idade do sistema de 

informaçio gerencial, falta de estimativas da pcpula~io beneficiária, 

incompatibilidade dos dados, sistemas de contabilidade desenhados 

inoportunamente, fontes de recursos agrupados e mi.Í.ltiplas 

interferências de tratamento <Greer e Greer, 1978, pp. 151-156) .. 

Embora alguns autores apontem divergências entre medidas 

objetivas e subjetivas, estas devem ser consideradas na mensuraçio da 

produtividade, pois sâo importantes para se ter um quadro mais prdximo 

do real ao se aval i ar a produtividade das organizaç~es .. 

A mensuraçao da produtividade deve, portanto, envolver 

medidas objetivas e subjetivas, evitando-se privilegiar medidas de 

eficiência em detrimento de medidas de eficácia. 

Embora muitos defendam um "trade-off" entre eficiência e 

eficácia, penso que o ideal ~otimizar ambas as medidas. Quando houver 

alguma dificuldade para a ot imiza~io. o próprio consumidor ~ quem iri 

decidir pelo mais importante- maior eficiência ou maior eficicia. 
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Para que os serviços sejam eficazes. eles devem ser 

percebidos como tais pelos cl lentes. Assim, a avalia~io subjetiva da 

qualidade do serviço recebido em resposta ao preço pago pelo p~blico 

ou cliente individual é a questio central da produtividade. 

Independente da extensio das medidas quantitativas de produtividade 

(eficiincia), as cr(t icas continuaria a existir, a menos que os 

cl lentes sintam que estejam obtendo aquilo pelo qual pagaram (Riddle, 

3. 9BB, p.. ~?.06) .. 

Os funcion~rios p~bl ices devem ser sensibilizados da 

importância da mensuraçâo e tranqUil izados de seus temores de demissio 

I • .I ' • "1 ~ j CEVIOO aos POSSIVEIS reSU Cal OS i n~:;t i tu. i t'· <:ti nd<:\ 

u.ma cu.ltu.ra de obtençâo, armazenamento e tratamento dos dados das 

agincias, para que estes possam ser trabalhados adequadamente P 

produzir resultados ~teis. 

Para que a mensu.raçfuo da produtividade possa se configurar 

numa ferramenta fundamental de aval ia~âo dos serviços governamentais, 

deve-se contar com indicadores m~lt iplos, de forma a se dar conta de 

todos os aspectos importantes para o serviço em questâo. Para isso, 

deveria existir medidas quantitativas e qualitativas. Embora em 

algumas agências isso nâo seja vi~vel num primeiro momento, deve ser 

esse o horizonte a ser perseguido, mesmo que inicialmente se utilize 

um ~nico indicador. Alim disso. cada setor do governo ou. organizaçâo 

deve desenvolver seus prdprios indicadores, considerando seus recursos 

dispon{veis e suas especificidades. 
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Embora deva-se buscar a utilização de medidas m~lt iplas, não 

é necessário que elas sejam tio complexas a ponto de intimidar aqueles 

que trabalham nas organizaçaes a fazer uso das mesmas, podendo, com 

isso, comprometer a mot ivaçio e conseqilentemente a produtividade. A 

mensuraçâo não deve ser encarada como um fim em si mesma. Além disso, 

as inf~rmaç5es contidas nas medidas não devem superar as capacidades 

de análise. 

Segundo a minha definição proposta, a produtividade deve ser 

avaliada a partir do n(vel de satisfação dos consumidores com os 

serviços fornecidos. Para isso, as medidas subjetivas são de vital 

import~ncia. 

Num futuro prciximo 2 mais promissor, que vislumbro para a 

mensuraçio. os estudantes de administração p~bl ica devem ser 

preparados para utilizar as mais modernas ferramentas matemáticas e 

envolver toda a organizaçâo no processo de mensuraçâo, .bem como os 

prciprios usuários. S6 assim a mensuraçâo envolverá a eficiência r 

eficácia do ponto de vista de técnicos, consumidores e funcionários. 

Embora o conceito de gerenciamento participat ivo pareça ser 

mais comum no setor privado que no p~bl ico, é hora de se ter uma 

mudança neste sentido. Os gerentes devem desenvolver um trabalho mais 

prdximo de seus subordinados, para asim saber mais da execuçio das 

tarefas, conhecer melhor os pontos fortes e fracos, as necessidades P 

expectativas de seus funcionários, para melhor avaliá-los, motivá-los 

e treiná-los. O sistema de incentivo também deverá ser objeto de 

reflexão, uma vez que parece constituir-se de um fator importante. 
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No caso da barreira natural existente entre os funcion~rios 

de carreira e os indicados pol {ticamente, ~tempo de se tentar quebr~-

la. Aqueles indicados politicamente precisam da experiincia e 

compet~ncia dos funcionários normais e estes, por sua vez, precisam da 

credibilidade e apoio dos executivos indicados. Assim, deve-se 

descartar as divergências partidárias que costumam pesar nesses casos 

e pensar-se mais na organiza~io, qualquer que seja o seu tamanho. 

Embora a questio da tecnologia e uma tio propalada, e em 

minha opiniio question~vel, escassez de recursos sejam aspectos 

importantes, considero os recursos humanos uma área que deve ser 

melhor tratada ao se refletir sobre o setor p0blico. Os recursos 

humanos sio insumos j~ dispon{veis, por que nio se tentar otimizar 

estes recursos enquanto a disponibilidade de tecnologia e receitas 
~ 

na o 

puderem se efetivar? O campo dos recursos humanos e muito extenso e 

possui, em minha opiniio, um vasto potencial para o incremento da 

produtividade. Além disso, os efeitos de uma mudan~a para um estado de 

capital intensivo e da ut il izaçio de contratos alternativos, para o 

fornecimento de alguns servi~os, ainda nio foram explorados em todas 

as suas vertentes, para que se possa chegar a uma conclusio e imediata 

implanta~io. 

Gustavo Luiz Gutierrez (1986, p. 55) distingUe o projeto 

para produtividade, especificamente, do projeto de racional iza~io e 

otimizaçio de rotinas. 0 evidente que qualquer trabalho bem sucedido 

de racionalizaçio acarreta beneficios econ8micos e aumento de 

produtividade. Contudo, o trabalho voltado exclusivamente para a 

produtividade diverge da racionalizaçâo pelo fato de seu objetivo nio 
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ser apenas otimizar a produtividade. mas tamb~m torn~-la mensur~vel, 

i~plantando controles que possibilitem seu acompanhamento no tempo. 

Assim, os projetos de incremento à produtividade devem ser posteriores 

aos de racionaliza~io a ser implantados em ~reas j~ analisadas E 

aperfei~oadas. 

Assim. por vezes. as agências governamentais, na insia de 

mostrarem-se preocupadas com a quest~o da produtividade •. podem 

inve~ter a ordem natural dos fatores e minar projetos de incremento à 

produtividade por simples ignorincia ou desvairio. 

A~ organiza~5es p~bl 1cas devem refletir constantemente sobre 

a sua miss~o em rela~~o ao ambiente atual e futuro, acompanhando as 

novas tendências. e devem tamb~m procurar manter seus funcion~rios 

motivados e envolvidos com as carências e desejos dos usu~rios dos 

servi~os p~bl ices. Esses pontos s~o cruciais ao se considerar a 

tendência crescente de maior cobran~a por parte dos contribuintes. 

Para a melhoria da produtividade é também preciso que haja a 

fixa~~o de objetivos de longo prazo e especifica~~o dos desempenhos 

esperados. Uma ferramenta gerecial que tem-se mostrado adequada e que 

possui estas caracter{st icas s~o os contratos de gest~o. hoje em dia 

bastante discutidos. 

Os usuar1os dos servi~os governamentais devem considerar-se 

como acionistas do governo e assim passar a desempenhar um papel mais 

ativo e até controlador das agências. 



O objetivo deste trabalho. longe de esgotar o tema da 

produtividade no setor p0blico, foi levantar a questâo de forma 

genérica, sem detalhamentos de n(veis de governo ou setores de 

presta~io de servi~os. Assim, há muito ainda que ser estudado, 

considerando as especificidades do setor p0blico e dos diferentes 

setores governamentais. 
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Discutir a produtividade no setor p0bl ice está em alta nos 

Jltimos anos. Tamanha tem sido a sua importi~cia, que a questio merece 

o desenvolvimento de estudos mais detalhados e setorizados. 

A mensura~~o da produtividade, embora possa parecer uma 

tarefa complexa, deve ser buscada e aprimorada continuamente. As 

medidas utilizadas num primeiro momento poder~o ser simples, porem 

adequadas à medida que se contar com mais ou melhores condiç~es ou 

recursos. passando a englobar fatores quantitativos e qualitativos. 

As fontes potenciais de incremento a produtividade sao 

várias e muitas ainda se constituem em terrenos férteis e 

inexplorados. o que nos dá esperanças .de que muito poderá ser ainda 

alcançado. 
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