
O Brasil vive um momento em que é imprescindível buscar 
caminhos da eficiência na aplicação dos recursos públicos. 
“Fazer mais com menos” é o grande desafio!
O cidadão tem reclamado constantemente da qualidade dos 
serviços públicos: “Pago muito imposto pelo que o governo 
oferece!”, “As filas dos hospitais são uma vergonha!”, “Gasto 
boa parte do meu tempo no transporte coletivo, demorado 
e desconfortável!”, “Pena que a escola pública não tenha 
condições de preparar adequadamente meu filho para o 
futuro!”.
Por outro lado, os gestores públicos respondem, quando 
questionamentos são colocados em relação ao seu desempenho, 
“Não tenho recursos!”, “Falta pessoal!”, “Minha equipe vive 
desmotivada!”, “Não consigo cumprir as metas!”, “Creio que 
os resultados entregues pela instituição são tímidos!”.
O objetivo deste livro é contribuir com a sugestão de alguns 
caminhos para auxiliar todos os agentes públicos a agir, 
definindo, acompanhando e aprimorando a atuação dos 
órgãos ou entidades em que trabalham, de modo a facilitar o 
alcance de resultados efetivos para a sociedade.
Porém de uma forma diferente: abordando essencialmente 
aspectos práticos vivenciados na área da gestão pública e 
sugerindo alternativas para contornar as habituais resistências 
encontradas na elaboração e execução de uma estratégia 
consistente. Leitura essencial para todos aqueles que têm 
interesse no aperfeiçoamento das ações da Administração  
Pública em benefício da sociedade.
“Neste livro o gestor público encontrará na boa versação 
dos recursos e na eficiência de seu trabalho o caminho da 
virtude. Aquele que buscará a retidão moral e a eficiência na 
sua atividade. Contra a tentação da falsa utilidade, contra a 
cooptação dos esquemas de corrupção, contra o interesse 
pessoal.
É o caminho mais difícil. Agir honestamente é fruto de um 
esforço, que chega até a ser físico, enquanto que o caminho 
da canalhice oferece um festival de prazeres mundanos. Mas 
a recompensa da virtude é sempre maior que a da canalhice. A 

primeira te concede a honra de uma vida digna, e a certeza de 
ter transformado o mundo para melhor; a segunda te rouba a 
consciência e te garante a pecha de ter vivido uma vida funesta, 
pequena, vil. Se só temos uma chance de deixarmos a nossa 
marca neste mundo, e se esta marca nós só deixamos com as 
nossas ações, façamos delas as nossas virtuosas obras de arte.”

Clóvis de Barros Filho
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