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Esse estudo tem por objetivo a abordagem do planejamento na gestão pública, 

procurando entender a insatisfação da sociedade sobre a gestão pública, obtendo assim o 

conhecimento do direito de todos na busca pela melhoria de vida. O presente estudo 

trará quais fatores aproximam a sociedade do poder público e será analisada a 

importância do planejamento na administração pública, com definições referentes ao 

bem comum na sociedade. A gestão pública é norteada pelas necessidades do povo. E 

suas bases ou referências de gestão ocorrem em torno das demandas da população, 

visando às expectativas e os anseios da sociedade.  O estudo será designado pelo 

método de pesquisa qualitativa. Assim, foram coletados dados que incitam os anseios 

dos entrevistados. Além disso, por ser uma forma adequada para entender a natureza 

dos fenômenos sociais, o estudo permitirá uma pesquisa exploratória. Isso, tendo em 

vista que sua aplicação se caracteriza pela familiaridade com os fenômenos 

investigados, delineando-se para uma análise que auxiliará a identificar e discutir o 

nível de envolvimento e satisfação da população, referente às políticas públicas. Os 

dados foram coletados através de uma entrevista com perguntas abertas e subjetivas, 

onde entrevistados poderão expressar suas opiniões, descontentamentos e de como eles 

participam das políticas públicas do dia-a-dia, de forma que possam vir a contribuir para 

a sociedade.  A pesquisa foi aplicada na população em geral de forma aleatória simples, 

de acordo com as metas do presente trabalho. Quando fala-se em administração pública, 

estamos nos referindo às várias funções e conjuntos de normas e leis que servem para 

gerir uma boa administração. Nesse sentido, a administração pública tem por objetivo 

atender às necessidades dos cidadãos. O presente trabalho evidenciará algumas 

atribuições da administração pública, tanto no planejamento como na gestão social, para 

a consolidação do bem comum dos cidadãos. Desse modo, o planejamento é uma 

ferramenta de sucesso dentro da máquina pública e suas tratativas surgem para atender a 

demanda da população. Assim, a gestão pública se apresenta como uma organização 

que põe em prática as funções políticas e os serviços realizados pelo governo. Em outras 

palavras, é um conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços de 

interesse da sociedade. É indiscutível a maneira de como vem crescendo a insatisfação 

dos cidadãos no âmbito público e é visto que cabe ao poder público obter um 

planejamento e segui-lo. Este trabalho evidencia as definições e recomendações da 

sociedade, visando contribuir na formação do planejamento, de forma que ele seja usado 

para benefícios da população em geral. O estudo da política é uma necessidade que se 

impõe de forma intensa na sociedade, pois ela é modificada todos os dias, com novas 

leis e novos problemas, por exemplo. O termo Política deriva do adjetivo grego Pólis 

(politikós), que significa tudo o que se refere à cidade, urbano, civil e público. 
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