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Os desafios da gestão pública brasileira pós-pandemia. 

 

“A escassez dos recursos públicos exige capacidade para 

o planejamento das ações, bem como medidas para sua 

captação que não confrontem com o movimento de 

retomada da economia. No campo social, novas leituras 

devem ser feitas sobre a realidade, que considerem as 

implicações da pandemia nos diversos segmentos 

sociais e possibilitem conceber e implementar políticas 

públicas efetivas” (Cecilia de Almeida Gomes). 

 

Luiz Felipe Ambrozio 

Anny Medeiros 

 

Mesmo antes da pandemia, é importante relembrar que os desafios do setor público já eram 

debatidos, e mostravam-se ainda maiores para a realidade dos municípios brasileiros. Na busca 

por caminhos possíveis, três dimensões são apontadas por Ana Paula Paes de Paula (2005) como 

fundamentais para a construção de uma gestão pública democrática com melhor desempenho: 

• 1) a dimensão econômico-financeira, que se relaciona com os problemas do âmbito das 

finanças públicas e investimentos estatais, envolvendo questões de natureza fiscal, 

tributária:  

o Situação financeira dos municípios e estado, arrecadação e gastos, necessidade 

de revisão da centralização dos recursos na União, descentralização pulverizada 

ou com regras;  

o Poder público como promotor e articulador do desenvolvimento social local; 

o Teto de gastos ou outras regras fiscais que podem substituí-lo; 

o Modernização da gestão tributária; 

o Debates sobre a temporalidade da dispensa de licitação e controle das compras 

públicas. 

• 2) a dimensão institucional-administrativa, que abrange os problemas de organização e 

articulação dos órgãos que compõem o aparato estatal, como as dificuldades de 
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planejamento, direção e controle das ações estatais, e a questão da profissionalização 

dos servidores públicos para o desempenho de suas funções:  

o Importância da coordenação e cooperação interfederativa;  

o Necessidade de ações intersetoriais e interinstitucionais para enfrentamento 

das desigualdades agravados pelos efeitos da pandemia;  

o Gestão/mudança do trabalho na Administração Pública:  

▪ ampliação da utilização de recursos tecnológicos;  

▪ importância da valorização do servidor público de carreira. 

• 3) a dimensão sociopolítica, que compreende as relações entre o Estado e a sociedade, 

envolvendo os direitos dos cidadãos e sua participação na gestão:  

o Comunicação Institucional e a sua importância na pandemia; 

o O avanço das inovações digitais na participação democrática na gestão pública 

pode criar uma nova foram de exclusão; 

o Importância da de garantia de direitos universais em casos como o da saúde; 

o Saúde:  

▪ equipes de saúde pública com experiência em planejamento, vigilância 

e no atendimento;  

▪ importância/valorização dos profissionais de saúde;   

▪ sobrecarga de trabalho dos profissionais;  

▪ necessidade de criação de protocolos; 

▪ falta de profissionais capacitados para atuar em contextos de 

pandemia;  

▪ escutas dos usuários e acolhimento;  

▪ teto de gastos das despesas;  

▪ licitações em situação de pandemia e sua flexibilização;  

▪ fragilidade da oferta de leitos hospitalares;  

▪ não redução dos leitos pós pandemia; valorização futura do 

atendimento básico;  

▪ sistemas de informação para a tomada de decisão;  

▪ valorização das pesquisas e respostas rápidas das universidades às 

demandas. 

o Educação:  

▪ ensino remoto, a distância e híbrido;  

▪ baixa conectividade dos alunos e o desafio do acesso;  

▪ responsabilidade/ sobrecarga aos pais;  



 

 
 

 

 

 

  

Luiz Felipe Ambrozio e Anny Medeiros. Texto preparado como suporte à palestra realizada nos 
Seminários Regionais Fortalecimento da Cooperação Estado-Municípios. São Paulo, 2021.  

▪ valorização da escola/professores;  

▪ saúde mental dos profissionais e alunos;  

▪ dificuldades no processo ensino-aprendizagem;  

▪ evasão (e busca-ativa futura);  

▪ formação dos professores para atuar remotamente;  

▪ não realização de provas de avaliação;  

▪ necessidade de organização para a retomada escolar e os protocolos de 

atuação;  

▪ acolhimento dos alunos;  

▪ adequação da infraestrutura escolar;  

▪ sistemas de informação para orientar a tomada de decisão ágil. 

o Emprego e geração de renda:  

▪ ampliação do rendimento dos 10% mais ricos da população aumentou 

4,1% em 2018, o rendimento dos 40% mais pobres caiu 0,8%;  

▪ ampliação do desemprego e da informalidade;  

▪ efeitos da crise sobre os trabalhadores com menor proteção social e 

baixa escolaridade;  

▪ ampliação da desigualdade de remuneração em relação a raça/cor e 

gênero;  

▪ desemprego de jovens;  

▪ auxílio emergencial;  

▪ renda básica universal;  

▪ ações para retomada da economia (poder público como comprador,  

promotor e articulador do desenvolvimento local;  

▪ vulnerabilidade gerada pela queda de renda. 

o Assistência social:  

▪ ampliação da vulnerabilidade social;  

▪ ampliação da fome e da pobreza;  

▪ cortes nos programas como Bolsa Família;  

▪ valorização das ações/servidores da assistência social;  

▪ sobrecarga de trabalho;  

▪ aumento da violência doméstica (mulheres e crianças);  

▪ importância da política pública;  

▪ adaptação dos serviços da Proteção Social Básica do SUAS ao contexto 

das emergências;  

▪ adoção de modalidades remotas de acompanhamento de convênios e 

flexibilização das prestações de contas;  
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▪ visão de atuação intersetorial e interinstitucional para as soluções dos 

problemas enfrentados (exemplos: municípios que criaram comitês de 

covid);  

▪ necessidade de fortalecimento dos CRAS e CREAS 

 

Assim como toda a sociedade, o setor público precisa lidar com a crise pandêmica que já gerou 

mais de 600 mil mortos, colocando o Brasil em luto intenso; provocando fechamento de escolas 

e comércio, restringindo circulação de pessoas, gerando a necessidade de distanciamento social, 

acirrando um debate entre a ciência e o negacionismo. Esta situação torna-se mais crítica com 

o aumento da inflação, mais 13,7 milhões de desempregados o que correspondia a 13,2% da 

força de trabalho, outros 5,7 milhões de brasileiros/as em situação de desalento (IBGE) e cerca 

de 18 milhões pessoas em situação de extrema pobreza. 

No campo social, novas leituras devem ser feitas sobre essa realidade, que considerem as 

implicações da pandemia nos diversos segmentos e possibilitem conceber e implementar 

políticas públicas efetivas que busquem atenuar o máximo possível os efeitos já listados. 

No campo econômico, com a escassez dos recursos públicos, há a necessidade de planejamento 

e de coordenação de ações para que os recursos disponíveis sejam bem aproveitados, evite-se 

desperdício, descaso e desvios, enquanto a necessária retomada da atividade econômica não 

vem.  

Tendo em vista essa realidade ao menos três grandes desafios são urgentes para o estado e a 

sociedade: 

o É essencial pensar o papel do Estado para garantir uma sociedade 

economicamente mais justa e ambientalmente responsável; 

o É essencial viabilizar políticas públicas que atendam às necessidades da maioria 

da população enquanto fazem frente aos problemas colocados pela pandemia. 

o É essencial que as políticas públicas de educação e saúde estejam estruturadas 

de modo a enfrentar os desafios da pandemia e do futuro, como trabalho 

remoto, sequelas da covid, resiliência em casos de outras pandemias e o desafio 

da falta de aprendizagem durante a pandemia. 

Nesse sentido, torna-se ainda mais importante discutir os possíveis saldos positivos que a 

experiência da Pandemia trouxe para a administração pública, em especial, aqueles temas que 

podem tornar-se um desafio permanente aos governos nos próximos anos. Algumas equipes 
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responderam com inovações e soluções criativas que podem ser aperfeiçoadas, pode-se 

destacar algumas em cada uma das dimensões: 

 

1. Dimensão econômico-financeira: 

o 1.1. O Papel fundamental da coordenação regional; 

o 1.2. A importância da flexibilização normativa em situação emergencial, e o 

exemplo da Nova Lei de Licitações; 

o 1.3. Compras coletivas realizadas por consórcios. 

 

2. Dimensão Institucional Administrativa: 

o 2.1. Papel fundamental da coordenação regional e estadual liderando inovações 

tecnológicas 

▪ serviços públicos passaram a atuar de forma remota – teletrabalho:  

• (in)segurança jurídica sobre o teletrabalho; 

•  infraestrutura de internet (conexão instável, falta de cobertura 

em determinadas áreas ou qualidade ruim);  

• condições inadequadas para o trabalho em casa, como 

servidores com problemas de acesso, competências e 

habilidades digitais diferentes, sobrecarga de trabalho (em 

especial das mulheres), apontando para desigualdades no 

trabalho;  

• cobrança por resultados X controle de presença; 

• saúde mental dos servidores; exigência (ou não) de vacinação 

para a volta ao trabalho;  

• acolhimento na volta do trabalho presencial.  

▪ gestão mais sensível à interface do trabalho com a vida dos servidores; 

desafio em atender os excluídos de forma remota; gestão de equipes 

de forma remota;   

▪ Aprendizados (agilização do trabalho; possibilidade de fazer o que antes 

não podia; redução de solicitação de documentos; digitalização; 

aumento da produtividade [em termos de uso de TICs e priorização de 

demandas];  

▪ redução do tempo de deslocamento; inclusão da pessoa com 

deficiência; maior autonomia ao servidor com responsabilização,  

formações remotas. 
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o 2.2. Papel de sistemas como SPsemPapel e experiências de modelo híbrido 

como saída para economia e manutenção das atividades, com segurança na 

possibilidade de seguir com o trabalho remotamente; 

o 2.3. Papel das TICs para a modernização e assertividade das ações, em especial 

em busca de inovação e produção, geração e avaliação de informações. 

 

3. Dimensão Sociopolítica: 

o 3.1. Diálogo com a sociedade para engajamento urgente, com a possibilidade 

de mediações entre o setor público e a sociedade: possibilidades de interação 

mais ágeis (consultas on line, audiências virtuais, transparência dos resultados); 

o 3.2. Busca de soluções para a possível exclusão da participação digital, quais 

foram as experiências nesse sentido até agora?; 

o 3.3. Especialmente para o âmbito da saúde, sobrecarga futura do sistema com 

doenças não priorizadas na pandemia; 

o 3.4. Especialmente para o âmbito da educação, ações para superação da não 

aprendizagem no período da pandemia. 
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