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EFICIÊNCIA X EFETIVIDADE  
 
 

A eficiência é utilizar ao máximo os recursos e atributos de uma organização 

para chegar a um objetivo fim. É o processo de utilização para alcançar um determinado 

objetivo.   

 

A efetividade vem a ser a relação entre esse processo de busca pelo objetivo e o 

resultado do mesmo. Sendo assim, a efetividade traz uma questão um tanto imaterial 

gerando uma difícil situação de discutir, pois as necessidades e os resultados 

objetivados em uma organização podem gerar opiniões divergentes. A burocracia de 

Weber, por exemplo, demonstra uma ineficiência em atingir seus objetivos, pois usa 

recursos demais e gera uma insatisfação em relação à sociedade e suas exigências. 

 

A burocracia dentro de sua estrutura é tida como um modelo ideal de 

organização, pois foi baseada nos moldes de gestão militar e da igreja católica romana, 

mas devido ao excesso de hierarquização e uma estrutura de nomeações, de 

qualificações técnicas, promoção por mérito, organização por verticalização, 

valorização de regras, papéis, etc... não trouxe os resultados esperados de eficiência 

como Weber descreveu, e sim um excesso de normas de rotinização e padronização que 

diminui a capacidade produtiva dos funcionários, prejudicando na tomada de decisões, 

tornando a Empresa mecanicista  e ineficiente diante de flexíveis adaptações. 

 

Na visão neoliberal, a burocracia é sinônimo do patrimonialismo, com manobras 

políticas que permitem o excesso do poder público e a maximização de poder 

econômico nessa classe social, elevando assim o grau de ineficiência da  burocracia. 

 



O gerencialismo, de origem britânica, vem a ser um modelo de oposição ao 

modelo burocrático, baseando-se em um modelo de desempenho organizacional, 

resultados e o gerenciamento dos recursos (humanos, financeiros, materiais e 

informacionais), administrando com eficiência normas e procedimentos.   A finalidade 

do modelo do gerencialismo era tornar a administração pública mais flexível as 

mudanças sociais, econômicas, culturais e intelectuais, trazendo o setor público para 

uma gestão privada no trato das questões de eficiência criando um padrão mais moderno 

de organização. Porém, esse modelo também fracassou por enfatizar a eficiência apenas 

sob o aspecto econômico, obscurecendo o fator da efetividade, sendo essa relação 

efetividade X eficiência, um ponto importante na busca de bons resultados e a prestação 

de serviços com a sociedade. Já o modelo gerencial puro, fracassou por misturar 

estruturas privadas e públicas, sendo que cada uma tem seus objetivos que são 

divergentes.  

 

Na fase do consumerism, ocorre uma única mudança comparada ao gerencial 

puro, o público-alvo. Baseado em um modelo de qualidade e flexibilidade, 

negligenciado no gerencialismo puro, o foco agora era o consumidor e a introdução de 

uma gestão qualitativa no setor público, recuperando o conceito de serviço público 

perdido no modelo anterior, porém sendo mais enfatizado e trabalhado na terceira fase 

do modelo chamada Public Service Orientation - PSO.  

 

A ênfase do modelo PSO, é baseada na descentralização administrativa, dando 

ao consumidor condições de fiscalização da prestação do serviço público, gerando uma 

competição entre as agencias públicas. A ênfase na eficiência e na competição e 

soberania aos consumidores trouxeram prejuízos para os usuários do serviço público e 

para a sociedade em geral, retirando o Estado dos locais mais necessitados. Para fugir 

desse conceito a PSO, trabalho com o conceito de cidadão, pois a cidadania implica não 

só em liberdade de escolha de serviços, como também em direitos e deveres. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Após analise do texto, observou-se que para cada época, ou determinado período 

consolidou-se um novo modelo de gestão pública. Porem, o modelo mais sólido e 

utilizado até os dias de hoje sem dúvida é a burocracia, mesmo com todas as criticas. 

Em se tratando de poder público no Brasil, a burocracia é o modelo utilizado pelo 

Estado em todas as regiões, tanto em Empresas Privadas quanto Públicas. Segundo uma 

reportagem da Revista Melhor- Gestão de Pessoas (Ed. Março/2008, pág33), já surgem 

necessidades de utilizar novas formas de gestão pública, baseada na gestão privada. Em 

São Paulo, por exemplo, apresentou-se o desejo de passar a remunerar por competência 

os servidores de diversas secretarias, como Saúde, Educação e Segurança. O grande 

desafio é aplicar de forma justa e objetiva a avaliação. O Governo espera com isso, 

melhorar os resultados do atendimento a população, se transformando em um Estado 

Moderno de Administração. 

Como já observado no modelo Gerencialismo puro, o projeto do Estado de São 

Paulo pode fracassar também, devido a cultura, política e legislação aplicados a 

administração pública que são diferentes da administração privada.  

Concluindo, não compactuo com nenhum dos modelos apresentados pela autora 

no texto, a Administração Pública só será eficiente, efetiva e eficaz quando se tornar 

privada. O que provavelmente de fato nunca ocorrerá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


