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RESUMO 

 
No contexto atual da gestão pública debate-se sobre a necessidade de um Estado preparado  para 
proporcionar uma atuação  de qualidade, respeitando a heterogeneidade e a individualidade da 
sociedade. Uma administração que se baseia na ética, que é um fator imprescindível para uma 
sociedade e proporcione melhorias no contexto político-social e econômico do país.  É notório que no 
desenvolvimento social, os resultados das políticas orçamentárias implementadas, até o momento, não 
atendem as expectativas da população e, dado o contexto da nova forma de gerir os bens e recursos 
públicos, tem-se observado que os mesmos se tornam cada vez, mais escassos embora imprescindíveis 
à gestão pública democrática. Para tanto, buscou-se apontar algumas vertentes que já foram 
introduzidas como forma esclarecer o que a administração pública atual tem feito para se desvencilhar 
de padrões patrimonialistas e burocráticos e, principalmente, tornar transparentes as políticas 
orçamentárias destinadas aos gastos desses recursos e a eficiência dos gastos públicos que melhoram 
as condições de vida da população brasileira. 
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ABSTRACT 
 
 
Abstract: In the current context of public management debate on the need for a state ready to provide 
a quality performance, while respecting the diversity and individuality in society. An administration 
that is based on ethics, which is an essential factor for a company and provide improvements in the 
political, social and economic of the country. It is clear that social development, the results of fiscal 
policies implemented so far, do not meet the expectations of the population and, given the new way to 
manage the assets and resources, has been observed that they become time, although a few more 
essential to democratic governance. For this, we tried to point out some aspects that have been 
introduced as a way to clarify what the current administration has done to standards assets and 
bureaucratic and, especially, make transparent fiscal policies for expenditures of resources and 
efficiency of spending public that improve the living conditions of the Brazilian population. 
 
Keywords: Democratic governance, budgetary policies, social development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A questão da Gestão Pública Democrática, já há algum tempo, deixou de ser um 

assunto pertencente à área acadêmica e passou a ser relacionada com a concepção de 

sociedade organizada. Observa-se que, no cenário brasileiro, os desafios contextuais e as 

condições de funcionamento gerencial e operacional dos Estados, principalmente aqueles em 

desenvolvimento, exigem ações concretas no sentido de buscar-se um fortalecimento 

institucional.  

Ao analisar de forma mais restrita a administração pública percebe-se que ela 

apresenta características e princípios que contribuiram com sua evolução numa perspectiva 

histórica através de três modelos básicos: administração pública patrimonialista, burocrática e 

gerencial. Estas três formas se sucedem no tempo, mas nenhuma delas foi totalmente 

abandonada, apresentado heranças até nos dias de hoje. 

A evolução atual do Estado, com a inserção do modo democrático organizativo, 

aprimorou os mecanismos de fiscalização pela sociedade, caracterizando como de importância 

fundamental. 

Para que a sociedade tenha participação no controle social é fundamental que exista 

transparência nos atos governamentais. É inadmissível no Estado Democrático de Direito que 

o governo fique enclausurado, hermético, sem dar satisfação de seus atos. 

No Brasil, os contextos político, econômico e social atuais exigem transformações 

macro-institucionais, que acabam por fim afetando o papel do Estado e cada um destes 

elementos, particularmente, exige transformações significativas nas instituições públicas, já 

que comprometem o Poder Executivo do Estado brasileiro. 

É cada vez mais consensual no Brasil assim como em outros países, a preocupação 

com o princípio da participação na Gestão Pública, assim como a sua eficiência e a 

legitimidade visto que a Constituição Federal brasileira avançou apenas na enunciação dos 

princípios da Democracia e do Estado de Direito e estabeleceu uma significativa série de 

normas voltadas para o respaldo da adoção de institutos participativos na Gestão Pública.  



A Gestão Pública ultimamente passou a adotar novos métodos de atuação voltados 

para a cultura do diálogo, de favorecimento do trabalho da sociedade sobre ela mesma. Pode-

se perceber que a nova forma de administrar depende da vitalidade da participação social e da 

dinâmica dos atores sociais. Este comportamento pode ser visto como resultado dos processos 

de mobilização e das pressões exercidas por vários segmentos da sociedade baseados nos 

princípios pautados em conceitos como participação e controle social da Constituição de 

1988. O texto constitucional exerceu influência determinante no formato e conteúdo das 

políticas públicas que se seguiram no debate sobre participação e espaços público no Brasil.  

As políticas públicas permitem romper com as barreiras que separam a administração 

pública, da sociedade que passa a participar da concepção, da decisão e da implementação 

destas políticas. Podem-se citar como exemplo da participação na elaboração das políticas 

públicas as audiências públicas e as consultas públicas e o plebiscito administrativo, o 

referendo, as comissões de caráter deliberativo como exemplos da participação no processo de 

decisão.  

Entende-se que a relação entre o Estado e a sociedade civil proporciona o surgimento 

de agentes definidores das políticas públicas. A partir do contexto da produção econômica, 

cultura e interesses dos grupos dominantes são construídas as políticas públicas, sua 

elaboração e operacionalização, de acordo com as ações institucionais. (BONETI, 2006) 

O presente artigo busca rever as mudanças ocorridas na Administração Pública, 

principalmente a partir da Reforma da Gestão Pública de 1995 e sua contribuição para a 

formação no Brasil de um Estado forte e eficiente. 

 
2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 

A Constituição de 1988 é o marco do denominado Estado Democrático de Direito. 

Trata-se da Lei Maior, garantidora dos direitos fundamentais e que organiza politicamente a 

nação. 

A adoção de um sistema participativo na Constituição de 1988 foi fruto do processo de 

redemocratização do país e de abertura política iniciados em meados dos anos 1970, período 

marcado pela emergência de movimentos sociais representando distintos interesses. Os 



anseios da sociedade brasileira se revelariam em uma complexidade de manifestações: 

explosão de grandes greves, campanha por anistia política e pelo fim da censura, 

fortalecimento dos sindicatos, criação de centrais sindicais, articulação de setores 

empresariais urbanos e agrários e a luta pelo restabelecimento do Estado Democrático de 

Direito, entre outras. A campanha pelas Diretas Já e o processo Constituinte foram marcos 

desses anos, que culminaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Ela também institucionalizou princípios conceituados na participação e controle social. 

O texto constitucional exerceu importante  influência no formato e no conteúdo das políticas 

públicas que culminaram no debate sobre participação e espaços público no Brasil. Observa-

se no texto constitucional aprovado em 1988, um conjunto de aspirações da sociedade civil no 

tocante à participação e à transparência na gestão pública como  resultado dos processos de 

mobilização e das pressões exercidas por vários segmentos da sociedade.  

O texto constitucional aponta para o exercício da soberania popular através da 

aplicação de uma teoria democrática participativa. O artigo 14 da Constituição Federal prevê 

a utilização dos mecanismos diretos de participação popular, iniciativa popular, referendo e o 

plebiscito, na soberania popular, e a partir da utilização desses instrumentos, possibilita-se a 

implementação inicial e gradual da democracia participativa, reestruturando o modelo de 

delegação de poderes, instaurado pelo Estado Liberal. 

É de importância primordial a análise individual das características e das implicações 

positivas e negativas de cada instrumento, buscando o resgate da cidadania, uma vez que 

recolocam o sujeito como participante ativo na elaboração de projetos de interesses locais e 

também na tomada de decisões, resultando uma responsabilidade política maior por parte dos 

cidadãos.  

Dessa forma, é válido ressaltar que na Carta Maior está presente o direito de 

participação, assim como outros elementos importantes que abrem caminho para a gestão 

pública democrática participativa no Brasil. É importante reforçar que a Constituição de 1988, 

traz consigo fundamentos do Estado brasileiro caracterizados como a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, a crença nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político.  

São identificadas várias passagens na Constituição Federal de 1988 referentes as 



normas de institutos participativos na Administração Pública: no art.10 da Constituição 

Federal, que determinou ser assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos orgãos públicos em que os interesses profissionais ou previdenciários sejam 

objeto de discussão e deliberação. Essa regra é completada pelo art. 194, inciso VII, que 

assegura o caráter democrático e descentralizado de sua gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.  

A participação, no caso das atividades de seguridade social desenvolvidas pela 

Administração, é elemento da própria definição dessa função administrativa, conforme se 

percebe pela redação caput do art. 14, que define como conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade; O art.19, inciso X, da Constituição Federal, 

por sua vez, ao tratar das normas básicas de organização dos Municípios, prevê 

expressamente a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 

O art. 198 , inciso III, da Constituição Federal, determina que as políticas, ações e 

serviços públicos de saúde devem ser organizados tendo como diretriz a ‘participação da 

comunidade’. O art. 204 , inciso II, da Constituição Federal, estabelece que os serviços 

públicos de assistência social devem ser organizados e executados mediante participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. O art. 205, da Constituição Federal, estatui que a 

educação é atividade que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

completamentarmente, dispõe o art. 206, inciso VI, que o serviço público de ensino contará 

com “gestão democrática”, na forma da lei.  

O art. 225, da Constituição Federal, impõe a conjugação de esforços do poder público 

e da coletividade na defesa do meio ambiente. O art.227, inciso 1º, da Constituição Federal, 

estabelece que o Estado admitirá a participação de entidades não governamentais na execução 

de programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente. E por último, o 

art.37, inciso 3º, fruto da Emenda Constitucional nº.19 (conhecida como emenda da reforma 

administrativa), introduziu uma norma geral sobre a participação popular na Administração 

Pública, ao estabelecer que: a regulamentação das atividades da Administração Federal, 

quanto a legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios têm notabilizado os 

institutos de participação. Conselhos, comissões e comitês participativos, audiência pública; a 

consulta pública, o orçamento participativo, o referendo e o plebiscito são importantes 



referências entre nós de instrumentos concretos para a implementação do diálogo entre 

Administração e sociedade. 

Devido ao processo excludente da globalização em que vivemos na atualidade, que 

por sua vez aumenta a marginalização na periferia, que tem seus destinos decididos pelo 

mercado, pela bolsa de valores e pelo Banco Mundial, promovendo um forte impacto no país 

devido à instabilidade de sua economia. Verifica-se um intenso e urgente processo de 

transformação das necessidades sociais e econômicas, dos meios de produção obrigando o 

Estado a modificar sua ultrapassada forma de exercício político. O mundo está num sistema 

atual que não responde às demandas populares gerando uma lacuna de legitimidade e uma 

enorme indiferença política, se faz assim, necessário o posicionamento da democracia 

participativa de maneira efetiva, introduzindo novos mecanismos de participação.  

 
3 GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA NOVA FORMA DE GOVERNAR 
 

Com a inclusão da participação popular na gestão da cidade e nas tomadas das 

decisões pode-se ter um comprometimento social com o próprio desenvolvimento. O 

princípio da participação popular, com o advento da Constituição Federal de 1988, norteia 

toda a organização da Administração Pública e tem como características ser implícito, 

derivado e estruturante.  

A participação efetiva da comunidade na elaboração dos planos já é realidade em 

muitas cidades do Brasil, e principalmente nos países ditos desenvolvidos, mas para que se 

torne uma realidade vivenciada por todos seria necessário incentivar esta participação através, 

até mesmo, de uma Lei específica para tal fim. 

Um dos princípios fundamentais da Reforma de 1995 é o de que o Estado, embora 

conservando e se possível ampliando sua ação na área social, só deve executar diretamente as 

tarefas que são exclusivas de Estado, ou seja, a sua atuação deve-se restringir apenas a 

situações que envolvem o emprego do poder de Estado, ou que apliquem os seus recursos. 

Entre as tarefas exclusivas de Estado devem-se distinguir as tarefas centralizadas de 

formulação e controle das políticas públicas e da lei, a serem executadas por secretarias ou 

departamentos, das tarefas de execução, que devem ser descentralizadas para agências 

executivas e agências reguladoras autônomas. Todos os demais serviços que a sociedade 



decide prover com os recursos dos impostos não devem ser realizados no âmbito da 

organização do Estado, por servidores públicos, mas devem ser contratados com terceiros. Os 

serviços sociais e científicos, para os quais os respectivos mercados são particularmente 

imperfeitos, já que neles impera a assimetria de informações, devem ser contratados com 

organizações públicas não-estatais de serviço, as “organizações sociais”, enquanto que os 

demais podem ser contratados com empresas privadas. As três formas gerenciais de controle – 

controle social, controle de resultados e competição administrada – devem ser aplicadas tanto 

às agências, quanto às organizações sociais. Uma administração com novas formas, novos 

papéis e novas culturas. 

Para Castro e Gomes (2007) esse fenômeno organizacional deriva de um grande 

número de programas e processos de mudanças que se inter-relacionaram no setor público 

britânico na década de 1980.   

Castro e Gomes (2007), citando outros autores, enfatizam que a nova administração 

pública se originou da importação de várias técnicas de gestão para o setor público, como 

também do nascimento de novos conjuntos de idéias e crenças importantes na área 

administrativa de um país, uma administração contemporânea e democrática deve estar 

focada, nas políticas públicas, na economia do setor público, no processo de descentralização 

administrativa, nas estratégias de gestão das despesas e resultados, nos gastos públicos.  

“A estrutura de participação segue um modelo piramidal para assegurar a 
tomada de decisões da base para o topo. A base da pirâmide é assim 
composta por todos os moradores do município e no ápice há um órgão de 
representação comunitária criado especificamente para o processo: o 
Conselho do Orçamento Participativo. Entre esses dois níveis de 
participação, no meio da pirâmide, estão geralmente os chamados delegados, 
escolhidos pela comunidade para mediar o processo. Finalmente, o topo da 
pirâmide é formado pelo Conselho do Orçamento Participativo, geralmente 
composto por dois moradores de cada região, em alguns casos eleitos 
diretamente pela comunidade, em outros casos escolhidos pelos delegados.” 
(MACPHERSON, 1977) 

É todo um processo que não se limita só á União, Estado, Município ou Distrito 

Federal. A administração pública alcança a perspectiva internacional, bem como, a evolução 

econômica do mundo, por isso, o quadro administrativo atual deve estar realmente capacitado. 

Embora isso procura reparar um erro, não soluciona definitivamente o problema de ingestão 

existente na Administração Pública em condições realistas. Neste sentido nota-se uma 

preocupação existente do atual governo em capacitar os gestores a fim de minimizar as perdas 

e os danos ao Erário.  



4 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

Nos últimos vinte anos, no Brasil, dentre as formas de participação popular na 

administração pública a proposta do Orçamento Participativo foi a que mais sobressaiu. 

Assim, a idéia de democracia participativa adquiriu maior consistência e as numerosas 

experiências desenvolvidas contribuíram para o amadurecimento e a popularização desse 

novo modelo de gestão pública. 

O Orçamento Participativo não foi especificamente previsto pela Constituição de 1988 

e não foi regulamentado por lei federal, estadual ou municipal. Todavia, está plenamente de 

acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Sua fundamentação jurídica reside nos 

próprios princípios e determinações constitucionais elencados acima, bem como nas normas 

estipuladas mais recentemente pela Lei Complementar n° 101/00, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (art. 48, parágrafo único), e pela Lei Federal n° 10.257/01, o Estatuto da Cidade (arts. 

2
o
, II; 4

o
, II, f, § 3

o
; 44). A experiência também encontra respaldo nas Constituições dos 

Estados a que pertencem os municípios que a implementam, e nas respectivas leis orgânicas e 

planos diretores. 

Atualmente, a Nova Gestão Pública desenvolve a idéia de que o processo 

orçamentário deve abrir a possibilidades de participação popular. Essa participação na 

administração pública é de grande importância para o planejamento, a definição de 

prioridades, a cidadania e a democracia, esses fatores resultam na eficiência dos gastos 

públicos. À medida que o cidadão participa e entendem de que forma os impostos arrecadados 

permitem aos gestores públicos desenvolver projetos,serviços e obras, há uma atenção maior 

sobre a forma como os recursos públicos estão sendo administrados.  

Dessa forma, o orçamento público pode ser visto como uma lei que formata, aprecia 

legislativamente e executa ações no setor público ou, pode ser compreendido como um 

apanhado de procedimentos que têm como referencia o ciclo orçamentário que se aloja em 

dois momentos fundamentais da Administração das políticas. 

“O orçamento público é compreendido como uma peça de natureza legal que 
identifica a quantidade e a origem dos recursos financeiros disponíveis para 
o uso do setor público governamental e aponta o destino da aplicação das 
disponibilidades em cada exercício financeiro, segundo programas 
previamente elaborados. Ao articular o planejamento das disponibilidades 
financeiras, tomando por base contas de receita e despesa, assume a condição 



de instrumento contábil e de peca básica do processo gerencial, uma espécie 
de matriz global de políticas públicas.” (SILVA: 2001) 
 

Os propósitos e objetivos para os quais se solicitam as dotações, os custos dos 

programas propostas para alcançar estes objetivos, e os dados quantitativos que permitam 

medir as realizações, o trabalho e os gastos de cada programa devem ser apresentados no 

orçamento público de forma transparente para que possa ser efetivado como um instrumento 

de gestão pública.  

Alguns autores definem o orçamento público no Brasil como uma lei que exprime, em 

termos financeiros, a alocação dos recursos públicos, na qual constam dados que garantem o 

acompanhamento e a avaliação da gestão das instituições públicas, representando as formas 

de arrecadação e os gastos de um governo. 

“Assim, considerando que a eficiência e a eficácia da aplicação dos recursos 
alocados e/ou captados dependem da dinâmica da gestão da despesa no setor 
público e que, essa dinâmica deve ser embasada nos ciclos que compõem o 
processo orçamentário. Pode-se dizer que o orçamento público, para otimizar 
a administração pública, consiste num instrumento de planejamento 
operacional destinado à aplicação da provisão das entradas de recursos 
financeiros na conta única do Tesouro Nacional, bem como, nas contas das 
Entidades de Administração Pública Direta e Indireta e das três esferas de 
Governo (Federal, Estadual e Municipal) para fazer face aos gastos dos 
recursos o atendimento das necessidades básicas da população de um país 
durante um período.” (SILVA: 2001).  

 

Pode-se definir o processo orçamentário como sendo um processo contínuo, dinâmico 

e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor 

público nos aspectos físico e financeiro. Este processo corresponde, portanto, ao período de 

tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. 

“A execução do orçamento consiste na realização das ações previstas na peca 
orçamentária: arrecadação de receitas e realização das despesas, conforme os 
programas previstos e de acordo com as determinações especificadas na 
legislação que disciplina a matéria. A execução envolve três dimensões 
principais: (I) orçamentário: comprometimento da dotação disponível, (II) 
física: realização da obra ou serviço, ou aquisição de um bem previsto na lei 
orçamentário (III) financeira: pagamento de uma despesa previamente 
comprometida do ponto de vista orçamentário e cuja a realização física já foi 
efetivada, ou geração de déficits, hipótese observada quando as despesas não 
são quitadas no mesmo exercício financeiro. O controle das ações 
governamentais relativas a execução orçamentária, física e financeira, 
envolve o conjunto de procedimentos executados pela burocracia estatal e ou 
pela sociedade civil, orientados à obtenção de informações que permitam o 
conhecimento dos atos praticados pelo Poder Público em relação a forma, ao 
conteúdo e as conseqüências produzidas. O controle é exercido ao longo do 



ciclo e o seu produto final é matéria-prima importante para a avaliação do 
desempenho da gestão governamental. Por fim, em se a avaliação, isto é, a 
ordenação hierárquica e a atribuição de valores associados a qualidade dos 
gastos governamentais a partir de um critério ou de uma cesta de critérios 
estabelecidos pelo agente avaliador. É desejável que este procedimento seja 
desenvolvido ao longo do ciclo, permeando cada uma das etapas e 
fornecendo informações importantes para o ajustamento dos procedimentos 
da gestão.” (Ibid: 2001) 
 

Na Constituição de 1988, em seu artigo 5, inciso 23 “todo cidadão tem direito de 

receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesses públicos”. A 

mesma legislação no art. 74, parágrafo 2º, define que qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legitima para denunciar irregularidades ou ilegalidades das 

decisões orçamentárias perante órgãos externos competentes. Isso, naturalmente, é a 

confirmação dos sistemas de controle que cobre todas as esferas de governo; todos os 

momentos do processo e/ou ciclo orçamentário; todos os orçamentos públicos e todos os 

segmentos da administração pública, considerando a relevância do custo - beneficio 

econômico, social e política das ações governamentais (Ibid: 2001).  

A implementação da experiência do Orçamento Participativo nos municípios 

brasileiros demonstra, como vimos, a realização do princípio da democracia semidireta a 

partir de uma dinâmica inovadora, compatível com as exigências das sociedades modernas. 

Trata-se de um processo que abre espaço à participação e à deliberação direta a todos os 

moradores, orientado por um conjunto de regras que procuram assegurar a eqüidade do 

procedimento. Ao instituir esse procedimento, o Orçamento Participativo caminha na 

contramão da privatização da esfera pública, típica de cidades segregadas e sinaliza para a 

necessidade de uma reforma do Estado marcada, essencialmente, pelo fortalecimento do 

espaço público. 

Assim, o orçamento público permite estabelecer uma relação direta da população com 

a medição dos gastos públicos uma vez que, no controle orçamentário pode-se conhecer como 

os recursos públicos são efetivamente empregados. Infelizmente, ainda hoje é notório a 

existência da corrupção no serviço público e o desvio e apropriação de recursos públicos. 

Estas ações requerem atitudes firmes e transparente da parte dos gestores públicos com a 

finalidade de priorizar os interesses do Estado para que os recursos públicos dispostos no 

orçamento possam atender os objetivos da sociedade, tendo em vista em vista a demanda com 

que os bens e serviços são utilizados, garantido-os  no Orçamento Público.  

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, pode-se concluir que o cidadão possui um papel muito importante 

na gestão pública do seu país, que se baseia em  um conhecimento mais amplo dos problemas 

públicos, além do senso de pertencimento, do interesse pelo todo. A “Gestão Pública 

Democrática Participativa”, pode ser entendida como uma Administração Pública pautada por 

critérios de legitimação democrático-participativa.  

A Constituição Brasileira de 1988, representou  um grande avanço modelo conceitual 

da estrutura estatal, traçando novos rumos à administração pública no país, de forma bem 

diferente das cartas magnas anteriores, consagrando um novo modelo de Gestão Pública 

Democrática e Participativa. 

  Neste contexto, compreende-se que a Constituição por si só, não muda a vida das 

pessoas e nem tem o poder de solucionar todos os problemas do país. O que ela pode ofertar é 

a sustentação legal aos atos dos cidadãos e tem como dever representar a vontade popular. 

Assim, o que pode transformar a realidade de crise é a “participação dos cidadãos” exigindo 

que as aspirações do povo sejam atendidas. 

É possível visualizar as transformações ocorridas no Estado brasileiro e 

principalmente a evolução do relacionamento Estado e sociedade civil. Essas mudanças 

atingem tanto a Administração quanto o Direito, com o surgimento de novos instrumentos e 

mecanismos que podem auxiliar no crescimento de um Estado forte e democrático.  

Com o processo de descentralização da gestão pública das três esferas (federal, 

estadual e municipal) iniciado com a Constituição de 1988 podemos observar alguns pontos 

que podem ser considerados como positivos, principalmente no que diz respeito à 

aproximação e participação da sociedade nas ações sociais, o gerou uma diminuição de custos 

e um aumento na eficiência da aplicação de políticas públicas, que por sua vez, passaram a 

atuar de acordo com as realidades de cada região. Essa aproximação do governo com a 

comunidade leva a maior participação do cidadão como parceiro na administração e agente 

fiscalizador do Estado.  

O poder público exerce um papel de suma importância no desenvolvimento 

econômico e social do país, tornando-se imprescindível desenvolver metodologias que 



possibilitem quantificar e qualificar  os investimentos sociais e seus impactos na sociedade, 

evidenciando assim a responsabilidade social dos órgãos públicos. Além disso é necessário 

que o Poder Público esforce-se para implementar políticas sociais vizando o aumento da 

conscientização do papel administrativo do gestor, a necessidade de transparência e a efetiva 

cobrança por parte da população. 

O que se constata, por fim, é que o modelo de administração mais adequado para 

sociedade brasileira é a gestão pública democrática participativa, pois ela procura aproximar 

através da “participação popular” a sociedade e o Estado para, unidos, enfrentarem as 

adversidades que vivemos na atualidade. Nem o Estado, nem a Constituição conseguiriam 

resolver questões tão complexas se agissem separadamente. As políticas públicas exercem 

importante papel na construção desta gestão participativa, pois buscam ir mais além 

conquistando também a sustentabilidade social. 
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