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O investimento sistemático em métodos e instrumentos que promovessem a maior 

qualidade dos processos e atividades no âmbito da gestão pública tem como 

marco significativo a criação do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade - PBQP, por meio do Decreto nº 99.675, de 07 de novembro de 

1990, que contemplou um subcomitê setorial para promover a implementação 

de programas de qualidade e produtividade na administração pública federal.  

O PBQP foi uma estratégia adotada pelo Governo Federal para estimular novas 

técnicas de produção, gestão e mudanças organizacionais no setor empresarial 

brasileiro e, assim, dar, às empresas, condições de concorrência, em um cenário 

de abertura dos mercados nacionais que havia sido promovida pelo Governo 

Collor. 

O Subcomitê Setorial da Administração Publica foi coordenado pela extinta 

Secretaria de Administração Federal da Presidência da República e congregou 

representantes de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Naquela 

época, houve o investimento na absorção dos conceitos e técnicas da Gestão pela 

Qualidade Total (Total Quality Management – TQM), com realização de diversas 

missões ao exterior para a internalização dos conceitos de Deming e outros 

especialistas na área, especialmente ao Japão e aos Estados Unidos da América. 

Em 1995, por força do Decreto s/nº, de 9 de novembro de 1995, o PBQP foi 

reformulado e o Subcomitê Setorial da Administração Pública transformado em 

Programa da Qualidade e Participação[1] na Administração Pública - QPAP. 

Coube à Câmara de Reforma do Estado do Conselho de Governo a 

responsabilidade pela formulação de suas diretrizes e o então recém-criado e já 
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extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE ficou 

responsável pela implementação das ações do Programa (conforme art. 5º do 

Decreto). 

O QPAP[2] foi criado no escopo do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, elaborado pelo MARE, como estratégia de promoção da modernização 

da gestão pública, com o objetivo de introduzir novos conceitos e técnicas de 

gestão pública, baseados no desempenho, na redução ao mínimo dos erros, e 

na participação dos servidores na definição dos processos de trabalho. Com a 

reformulação do Programa, sua abordagem, antes centrada na promoção das 

metodologias de TQM, evoluiu para a promoção da qualidade no sistema de 

gestão institucional, a partir da adoção dos critérios de excelência da gestão 

pública, preconizados pela Fundação Nacional da Qualidade - FNQ[3], com 

adaptações para aplicação na realidade pública. 

Em 1997, o QPAP lançou o primeiro instrumento de avaliação da gestão pública, 

elaborado a partir dos critérios do PNQ, que serviu de base para o Prêmio de 

Qualidade do Governo Federal - PQGF, lançado em 1998 e hoje denominado 

Prêmio Nacional da Gestão Pública. 

Após essa data, o instrumento sofreu diversas alterações e foi utilizado na 

efetivação de 12 ciclos anuais até o ano de 2010. Nesses doze anos, 685 órgãos 

e entidades públicas participaram dos ciclos de premiação, sendo que, delas, 132 

foram reconhecidas ou premiadas pela qualidade e excelência dos seus métodos 

de gestão. 

Em 2005, o QPAP foi reestruturado com o objetivo de ampliar sua abrangência 

de atuação; fortalecer a seu potencial de mobilização intra e extra governo e 

refinar suas metodologias e ferramentas. O Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro 

de 2005, criou o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

Gespública, resultado da fusão do QPAP com o Programa Nacional de 

Desburocratização. Sua finalidade consiste em melhorar a qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país.  

Nessa fase, o Gespública constituiu e fortaleceu a Rede Nacional de Gestão 

Pública (RNGP), arranjo composto por órgãos, entidades, servidores públicos e 

integrantes da sociedade civil, que, nem janeiro de 2012, totalizou  1868 

organizações e 1538 voluntários participantes. A Rede oferece cursos de 

capacitação em gestão, especialmente nos instrumentos que compõem o 

Programa. 

O Gespública é um programa de melhoria e inovação administrativa, tendo 

desenvolvido e aperfeiçoado diversas tecnologias de gestão, adaptadas ao 

contexto e à identidade dos órgãos e entidades públicos, que são disponibilizadas 

à sua rede de participantes, tais como Carta de Serviços[4], Gestão de 

Processos[5], Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação - IPPS[6] e Indicadores 

de Desempenho[7]. 
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Embora com nomes diferentes e com redirecionamentos, o Gespública, em seus 

21 anos de existência, consolida-se como um programa estratégico, capaz de 

gerar valor público para a Administração e para a Sociedade, por meio da 

promoção e da articulação do conhecimento em gestão e do incentivo ao 

investimento contínuo na capacidade de governança das organizações e na 

entrega de serviços de qualidade aos cidadãos e ao mercado. 

 

[1]             O art. 5º do Decreto denomina o Programa como de Qualidade e 

Produtividade, mas o nome, efetivamente, utilizado foi Programa da Qualidade e 

Participação na Administração Pública – QPAP, conforme consta do Plano Diretor 

da Reforma do Estado. 

[2]             O QPAP foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado e, depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da 

Reforma do Estado em sua reunião de 21 de setembro de 1995. 

[3]             Naquela época a FNQ denominava-se Fundação para o Prêmio 

Nacional da Qualidade – FPNQ. 

[4]             Documento que estabelece o compromisso dos órgãos e entidades 

públicos de observar padrões de qualidade, eficiência e eficácia na execução de 

suas atividades, perante os seus públicos alvos e à sociedade em geral. 

[5]             Instrumento para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, 

monitorar, controlar e melhorar processos de trabalho voltados para a geração 

de valor público. 

[6]             Metodologia de pesquisa de opinião padronizada que investiga o nível 

de satisfação dos usuários de um serviço público, desenvolvida para se adequar 

a qualquer organização pública prestadora de serviços diretos ao cidadão. 

[7]             Referencial metodológico que permite às organizações públicas 

definirem e mensurarem seu desempenho, assumindo-se este como um decisivo 

passo para a gestão do desempenho, possibilitando sua pactuação, avaliação e 

divulgação em momentos posteriores. 


