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 Eficiência, eficácia e efetividade no serviço público  

• Eficiência 
 
É a “medida do rendimento individual dos componentes do sistema. É fazer certo o que 
está sendo feito. Refere-se à otimização dos recursos utilizados para a obtenção dos 
resultados.” – Oliveira (2007) Eficiência é “alcançada quando o executivo manipula, de 
forma adequada, os insumos de que necessita para atingir seus produtos.” – Cury 
(2006). 
A eficiência é a dimensão do desempenho expressa pela relação do processo envolvido, 
seu meio. Assim, possui foco interno e refere-se aos CUSTOS envolvidos. 
Eficiência: é quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com menos 
desperdício ou em menor tempo. 
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• Eficácia  
 
“Significa atingir objetivos e resultados. Um trabalho eficaz é um trabalho que resulta 
proveitoso e bem-sucedido.” – Chiavenato (2004). Eficácia é “a palavra usada para 
indicar que a organização realiza seus objetivos” – Maximiamo(2007). Eficácia é “o 
grau em que uma organização alcança suas metas.” – Daft (2008).  
A eficácia é a dimensão do desempenho expressa pelo alcance dos objetivos ou 
metas, independentemente dos custos implicados. Possui foco externo e refere-se 
aos RESULTADOS. 
Eficácia: é quando um projeto/produto/pessoa atinge o objetivo ou a meta. 
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• Efetividade  
 
É a “relação entre resultados alcançados e os objetivos propostos ao longo do tempo.” 
– Oliveira (2007). Efetividade é “o critério de desempenho que mede a capacidade de a 
organização produzir a solução ou resposta desejada pelos participantes da 
comunidade” (SANDER, 1982:13). Efetividade é o “termo usado para traduzir o 
comportamento gerencial quando, manipulado de forma adequada seus insumos 
(eficiência), o executivo atinge seus produtos (eficácia), com valor social, isto é, tendo 
tais produtos ampla aceitação do mercado.” – Cury (2006). 
A efetividade é a dimensão do desempenho que representa a relação entre os 
resultados alcançados e as transformações ocorridas. Possui foco externo e refere-se 
aos IMPACTOS. 


