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MÓDULO 4

POLÍTICAS PÚBLICAS
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MÓDULO 4

Já pensaram no conceito de Políticas Públicas? 

Apresenta várias definições e seu conceito tem

evoluído ao longo do tempo.

Devido à sua juventude

Ao caráter aplicado

À necessidade de se adaptar a 

múltiplos contextos

 

MÓDULO 4

Para Thomas Dye (1972) uma política pública é:

Esta definição, apesar de simples, encerra várias dimensões que

cabe aqui citar:

A opção pela intervenção é consciente e não o resultado de

ausência de ação.

Assume o Governo como ator central;

“Tudo o que o Governo escolhe ou não fazer”

Evidencia que está em causa uma opção por parte do

Governo, por um determinado caminho;
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Para William Jenkins (1978) a política pública diz respeito a:

“Um conjunto de decisões interrelacionadas por

um ator político ou grupo de atores, sobre a

seleção de metas e os meios para alcançá-las

num determinado contexto, que, em princípio,

deverão ser compatíveis com as competências e

capacidades dos atores envolvidos”
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Falta de recursos financeiros, humanos e/ou de informação;

Acordos ou obrigações internacionais;

Resistência interna por parte de grupos de interesse.

Não está em causa uma decisão única, mas um conjunto de

decisões, tomadas por um conjunto de atores;

Diferenciações quando se 

compara com a definição 

proposta por Dye:

Demonstra a necessidade da existência de capacidade de

implementação das decisões, a qual pode ser limitada, por

exemplo, por:
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Pontos a serem observados:

Caráter público 
No sentido em que a opção por uma determinada alternativa de ação

afeta uma grande variedade de organizações, pessoas e interesses,

geralmente mais do que quando tomada no setor privado.

Governo é um ator central
Apesar de já não ter o papel determinante que teve no passado na

implementação das políticas públicas, continua a ser fundamental na

escolha da alternativa de ação, uma vez que é, geralmente, o único ator

com legitimidade para decidir em nome dos cidadãos.

Transcende os diplomas legais e regulamentos
A redação e publicação dos normativos legais e a sua

operacionalização em regulamentos é apenas uma das fases do

processo, mas a política pública continua a ser construída “no

terreno”(durante o processo de implementação), com as decisões de

quem a implementa. Nâo se limita aos documentos escritos, estando

também contidas nas práticas e decisões dos implementadores.
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Existem vários 

conceitos acerca do 

tema Políticas 

Públicas

PROBLEMA 

PÚBLICO

POLÍTICA 

PÚBLICA

Vamos entender esses dois

pontos os quais irão nos

ajudar a entender todo o

contexto.
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Trata-se de alguma carência ou algum excesso que existe na

sociedade. Exemplos:

Quando tem muito mosquito Aedes aegypti. Isso

caracteriza um problema público;

Quando tem uma escassez de crédito no mercado.

O problema público pode ser de várias áreas.                   

PROBLEMA 

PÚBLICO

Economia

Gestão Pública

Saúde Educação Segurança
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PROBLEMA PÚBLICO

Como se fosse a 

DOENÇA

POLÍTICA PÚBLICA

Como se fosse o 

TRATAMENTO
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É uma tentativa de intervenção para a redução de um problema

público. Exemplo:

Quando existe um excesso de trânsito em um determinado

local, existem várias maneiras de resolver o problema.

POLÍTICA PÚBLICA
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A Política Pública é uma diretriz que pretende resolver o

problema público.

POLÍTICA PÚBLICA

POLÍTICA PÚBLICA DIRETRIZ PÚBLICA
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E quais seriam os instrumentos de Políticas Públicas?

POLÍTICA PÚBLICA
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Esses instrumentos são formas de operacionalizar essas

diretrizes.

A operacionalização das políticas públicas é atingida por meio

de programas ou projetos, que agregam um conjunto de

atividades e procedimentos desenhados com um objetivo

específico de intervenção numa determinada área.

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Os programas caracterizam-se por terem uma natureza mais

continuada e os projetos por serem intervenções únicas e com

um único intervalo de tempo muito definido.

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS
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SÃO UMAS DAS FORMAS DE SE FAZER

POLÍTICAS PÚBLICAS.

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Leis

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/2000

Lei de Licitações – Lei 8.666/1993

Estatuto da Pessoa Idosa – Lei 10.741/2003
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Outros instrumentos:

• Campanhas do agasalho;

• Campanha do aleitamento materno;

• Campanha de vacinação;

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

CAMPANHAS
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INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

CAMPANHAS

Forma de induzir o comportamento da cidadania, para 

reduzir determinada escassez, algum excesso.

Uma campanha pode sim ser uma política pública.
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Outros instrumentos:

• Prêmio Innovare.
Premiação dada para as melhores práticas do

Poder Judiciário, para que os órgãos se esforcem

a melhorar (diminuir a burocracia, aumentar a velocidade

Dos processos, aumentar informatização, etc);

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

PRÊMIOS
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Outros instrumentos:

• Programa Nacional de Aceleração

De Crecimento - PAC.
Programa Nacional de Obras. Fazer uma obra pública

para diminuir determinados problemas de infraestrutura,

Construção de escolas, creches.

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

OBRA
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Outros instrumentos:

• Programa Nacional de Aceleração

De Crecimento - PAC.
Para que as pessoas diminuam um determinado tipo

De comportamento.

Ex.: - Desmatamento:para que as pessoas parem de fazer

Desmatamento;

- Avançar sinal vermelho: para que as pessoas parem

de fazer isso;

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

MULTAS/TAXAS/IMPOSTOS

É uma tentativa de coibir ações viciosas

das população.
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RESUMINDO...

PROBLEMA PÚBLICO DOENÇA

POLÍTICA PÚBLICA TRATAMENTO

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICA PÚBLICA 

FORMAS DE 

INTERVENÇÃO
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“Há quem resuma a construção das políticas públicas ao

resultado de três grandes atores: políticos, grupos de

interesse e burocratas/dirigentes superiores da

administração.”

Bilhim, J. (2008). Polí2cas públicas e agenda polí2ca. Revista de Ciências Sociais e Polí3cas,

2, 99-121.
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Ciclo de Políticas Públicas:

Modelo de ajuda à decisão política;

Origem nos anos 50 pelo trabalho de Harold Lasswell (1956);

Forma de analisar as políticas de forma racional, ou seja,

analisa a sociedade segundo a perspectiva de que todos os

atores são racionais e que possuem um forte caráter

normativo;

Objetivo: dividir o processo de adoção de um programa

político em fases para poder entendê-las devidamente e se

possível melhorá-las.
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Definição dos 
problemas

Colocação na 
agenda

Tomada de 
decisão

Implementação

Avaliação
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Existem algumas versões do Ciclo de Políticas

Públicas. Ficaremos com a versão de Harold

Lasswell (1956) como exemplo.
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Inteligência (estudo do problema);

Recomendação/balanceamento (analisam-se as diferentes alternativas);

Prescrição (cria-se uma regra geral);

Invocação (espera-se que a sua aplicação altere comportamentos);

Aplicação (no terreno);

Término;

Avaliação (análise dos erros e consequentemente melhoria. Foi eficaz?
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A política pública pode ser considerada 

como um organismo vivo.

NASCE

CRESCE

AS VEZES SE 

REPRODUZ

UM DIA ACABA
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Definição dos problemas

O nascimento do problema público ocorre

com a sua identificação.

Quando uma pessoa, ou o conjunto delas

vislumbra uma determinada situação

vivenciada pela sociedade e conclui: “ISSO

É UM PROBLEMA!”
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Colocação na agenda

Agenda é um conjunto de problemas que

determinado órgão, ou mesmo alguma

autoridade, resolve tratar.

Agenda governamental é um conjunto de

problemas que tem prioridade de ser

tratado em um órgão público.

Colocação na 
agenda
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Tomada de decisão

Momento em que os poderes (executivo, ou legislativo ou

judiciário), ou ainda as redes de política publica,

juntamente com a sociedade, organizações não

governamentais, até mesmo o mercado, resolvem como

irão enfrentar o problema público.

A decisão é apenas uma intenção, é um desejo do poder

público, ou mesmo dos atores políticos que são

relevantes, de RESOLVER um problema público..

SANÇÃO PRESIDENCIAL

Tomada de 
decisão

DECISÃO JUDICIAL DECRETO LEGISLATIVO

FORMALIZAÇÃO DA INTENÇÃO 

DA POLÍTICA PÚBLICA
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Implementação

Implementar significa transformar as

intenções do poder público, dos atores

políticos, em AÇÕES.

A implementação é feita pelo burocrata de

campo.

Implementação
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Quem seria o BUROCRATA DE CAMPO?

BUROCRATA DE CAMPO

 

MÓDULO 4

NÓS!

SERVIDORES PÚBLICOS
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Lipsky (2010, p.3) define “burocratas de rua”, que também são conhecidos

como burocratas de campo, como "trabalhadores de serviço público que

interagem diretamente com os cidadãos no decorrer de seus empregos e

que tem substancial poder de decisão na execução do seu trabalho”.

BUROCRATA DE CAMPO

 

MÓDULO 4
São eles:

PROFESSORES PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE
POLICIAIS

PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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BUROCRATA DE CAMPO

Interpretam e aplicam leis e normas públicas, e por essa razão,

ocupam uma posição de destaque e consequentemente

influenciam diretamente o processo de implementação

Lipsky (2010, p.3).

Cohen (2018), uniu os fatores que afetam a decisão dos

burocratas de rua em três categorias: características pessoais,

condições organizacionais e o ambiente em que operam.
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BUROCRATA DE CAMPO

Para Carvalho et al. (2010), os objetivos vislumbrados para uma boa

implementação de uma política pública correm o risco de sofrerem interferência

de várias vertentes, como por exemplo fatos externos à adequação, entendimento

do agente que irá implementar a política pública, como também à comunicação,

coordenação e obediência.

Tais fatores estão relacionados quanto à natureza do ponto central da

política, às ações e relações dos implementadores e das suas

capacidades de saberem lidar com situações que não estavam

previstas, bem como se familiarizarem com as características da equipe

a qual estão inseridos, às condições políticas, econômicas e sociais do

momento.
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BUROCRATA DE CAMPO

A forma de lidar com os desafios ou mesmo com os problemas

é um dos fatores determinantes para que as políticas alcancem

os resultados desejados.

O processo de implementação tem um papel importante,

haja vista que mesmo que seja detetada falhas na própria

política, com uma boa implementação, tais falhas podem até

serem melhoradas (Long & Franklin, 2004).
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BUROCRATA DE CAMPO

Para Pressman e Wildavsky (1984), a implementação é o

ponto central para que os resultados políticos sejam bem

sucedidos.
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BUROCRATA DE CAMPO

Entretanto, de acordo com estudos efetuados em diversas

literaturas acerca da fase de implementação do ciclo de

políticas públicas, não existe a implementação perfeita. Para

que isso ocorresse, muitas precondições seriam fundamentais

e imprescindíveis, todavia no mundo real são impossíveis de

acontecerem (Ollaik e Medeiros, 2011).
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BUROCRATA DE CAMPO

Hogwood, Gunn, e Archibald (1984) salientam que mesmo

que essas precondições existissem, ainda assim o foco

principal de qualquer implementação é o comportamento

humano, e por esse motivo, é possível ser encontrado muitas

investigações acerca de estudos e implementação de políticas

públicas, os quais podem ser citados a análise

organizacional, procedimental e comportamental.
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Avaliação

Depois de implementar, temos que

AVALIAR.

Está funcionando?

Avaliação

Não está funcionando?
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Avaliação

Depois de implementar, temos que

AVALIAR.

O que está dando

errado?

Avaliação

O problema público 

está reduzindo?
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Avaliação

Existem várias técnicas para fazer 

avaliação de impacto

Avaliação de impacto Avaliação de eficiência Avaliação de eficácia

Avaliação de produtividade

Existe um conjunto de teorias, de 

conceitos voltados para melhorar a 

política pública.
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Avaliação

E porque é necessária essa avaliação?
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Avaliação

Nem sempre as intenções são transformadas em ações.

Nem sempre a política pública reduz o problema público.

A Avaliação serve EXATAMENTE para isso!

Para ser definido se a decisão continua ou não

continua.

E de que forma a política pública pode ser

melhorada.
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CONTATO POR E-MAIL

patricia.oliveira@economia.df.gov.br

brendapatty@yahoo.com

 

“Informação não é conhecimento. A 

única fonte do conhecimento é a 

experiência”

- pensador.com
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