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 As novas exigências da sociedade evidenciam a necessidade de cada vez
mais fazer uma gestão voltada para o povo.

 De acordo com Kliksberg (1993), gerenciar organizações públicas é
bem diferente de gerenciar organizações privadas.

 Organização pública, diferentemente da privada, tem por finalidade
atender aos mais variados interesses da coletividade essenciais à
ordem social e econômica. Assim, ela destina seus objetivos e ações ao
cliente-cidadão.
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 Para Osborne (apud MACHADO et al, 2001),
a organização pública deve seguir a estratégia
do cliente, quer dizer, dar prioridade total para
o cliente-cidadão.

 Vale ressaltar que, enquanto o líder no setor
privado visa ao lucro, o líder na gestão pública
deve focar no atendimento do interesse coletivo,
identificando problemas e propondo soluções,
de modo que se tenha mais resultados efetivos.

 Ser líder na gestão pública torna-se um desafio,
já que terá de lidar com um público diversificado,
que luta para que seus anseios sejam atendidos.

 

Síntese das diferenças entre 
a organização pública e a privada

CRITÉRIO ORGANIZAÇÃO 
PÚBLICA

ORGANIZAÇÃO 
PRIVADA

1 – Forma de obtenção  
de recurso.

Receitas derivadas          
de tributos (impostos, 
taxas, contribuições)            
de caráter compulsório.

Receitas advindas                 
de pagamentos por livre 
e espontânea vontade 
dos clientes.

2 – Destinatário dos 
objetivos e ações 
executadas.

O cidadão: possuidor             
de direitos e deveres.

O cliente: manifesta suas 
escolhas no mercado.

3 – Interesses atendidos. Coletivos, sociais, difusos. Particulares, privados, 
individualizados

 



3 
 

 

CRITÉRIO ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ORGANIZAÇÃO PRIVADA

4 – Mecanismo de 
controle do desempenho 
dos dirigentes.

Controle político,              
por meio de eleições         
dos governantes.

Controle pelo mercado, 
por meio da concorrência.

5 – Características do 
processo de tomada                
de decisão.

Decisões mais lentas, 
influenciadas por 
variáveis de ordem 
política. Políticas públicas 
de acordo com os 
programas de governo;

Decisões mais rápidas, 
buscando a racionalidade. 
Políticas empresariais 
voltadas para objetivos  
de mercado.

6 – Modo de criação, 
alteração ou extinção              
da pessoa jurídica.

Por meio de lei. Por intermédio de 
instrumento contratual 
ou societário.

 

Competências do líder público
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Visão estratégica

https://youtu.be/K1wj6mSFBfM
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Visão estratégica

Em negócios, visão estratégica é perceber para onde as coisas vão, quais
são as forças que se opõem aos objetivos da organização, como lidar com
elas, quais são as oportunidades que se abrem, como aproveitá-las bem.

A visão estratégica é basicamente um exercício de planejamento para o
futuro. Definir um objetivo a longo prazo e definir quais são as ações que
podem ser realizadas no presente para atingir essa meta.

 

Visão sistêmica
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Visão sistêmica

Consiste na compreensão do todo, a partir de uma análise global das
partes e da interação entre estas. Várias forças atuam em um sistema
em funcionamento, sejam estas internas ou externas. Ao considerar
a organização como um sistema, passa-se a analisar o ambiente, ou seja,
o conjunto de forças que possam ter alguma influência sobre o
funcionamento desse sistema.

desse.

 

Tomada de decisão

https://youtu.be/K1wj6mSFBfM

 



7 
 

 

Tomada de decisão

 É o processo pelo qual se escolhe um plano de ação dentre vários
outros (baseados em variados cenários, ambientes, análises e fatores)
para uma situação-problema.

 Todo processo decisório produz uma escolha final. A saída pode ser
uma ação ou uma opinião de escolha. Ou seja, a tomada de decisão
refere-se ao processo de escolher o caminho mais adequado.

 

Estruturar                       
o problema.

Gerar 
alternativas.

Avaliar 
consequências.

Analisar 
recursos.

Decidir.

Processo de tomada de decisão
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https://youtu.be/9RURP3ahmvo

Praticando...

 

Exercício

 Superar o “estado” de crise financeira em que Brasília se encontra exige
dos líderes públicos, além de muita competência e soluções
inteligentes, boa dose de criatividade e inovação para encontrar as
soluções mais adequadas. Pensar em aumento de despesas e entregar
a “conta” ao cidadão são situações muito arriscadas, uma vez que tanto
a sociedade quanto seus representantes não serão tolerantes a esse tipo
de solução.
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 Pensar no desenvolvimento econômico da cidade implementando
novas atividades econômicas do setor produtivo (que gera renda
e emprego) é uma saída para aumentar a arrecadação. Nesse contexto,
o GDF irá apoiar a implantação de duas novas atividades econômicas
na cidade, a do setor cervejeiro (cervejas artesanais) e a do chocolate
artesanal.

 Considerando tudo o que foi aprendido sobre visão sistêmica, visão
estratégica e tomada de decisão, faça um mapa de implantação dessas
novas atividades econômicas, de forma sofisticada e abrangente,
e apresente para todos.
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